
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) 

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)

PROCESSO Nº1027395-88.2016.8.26.0001 EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS 
AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES DA SILVA, REQUERIDO POR RUTHE CRISPIM DA SILVA - 
PROCESSO Nº1027395-88.2016.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional I-Santana,Estado de São Paulo,Dr(a).Marcia Mayumi Okoda Oshiro,na forma da Lei,etc. FAZ SABER aos que o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que,por sentença proferida em 17/04/2018,foi decretada a INTERDI-
ÇÃO de MARIA DE LOURDES DA SILVA, RG 15.813.814-4, CPF 380.621.538-35, declarando-o(a) relativamente 
incapaz por ser portadora de comprometimento de raciocínio lógico, CID 10.G30, tendo sido nomeado(a) como 
CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). RUTHE CRISPIM DA SILVA, RG 8.215.847-2, CPF 132.000.078-93. 
O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS.  [16,26] 

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Físico nº:0171009-98.1998.8.26.0002 Classe: Assunto:Procedimento Sumário - Despesas 
Condominiais Requerente:Conjunto Habitacional Parque Residencial Palmares Requerido:Waldemar Cardoso Filho  
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0171009-98.1998.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
que nos autos de cumprimento de sentença, movidos por Conjunto Habitacional Parque Residencial Palmares, foi deferida a 
intimação por edital de Waldemar Cardoso e Maria Ocon Cardoso, que se encontram em lugar ignorado, da penhora havida sobre 
o apto. 31, 4º pavimento do BLOCO A-19 integrante do Parque Residencial Palmares, situado na Rua Giuseppe Tartini s/n, Rua 
Lagoa da Tocha, Rua Sinfonia Italiana, Rua Giuseppe Tartini, São Paulo, matrícula 225.964, 11º CRI/ SP., passando a fluir dos 20 
dias supra o prazo de 15 dias para eventualmente propor embargos de terceiro. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de setembro de 2018.                  [25,26] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1097200- 
30.2013.8.26.0100 (USUC 1503) 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) Arthur Nikolaus Orgurzom, Branco do Brasil S/A, Atacado de Pneus LTDA-ME, Pizzaria Sinai, Auto Peça Vila Ema 
LTDA ME, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que Cia Industrial H. Carlos Schneider, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração 
de domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Vila Ema, S/n° - Vila Prudente, 26° Subdistrito Vila Prudente, São Paulo 
SP, com área de 997,78 m², contribuinte nº 118.384.0001-9, 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.       [25,26] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 1082322-27.2018.8.26.0100. O Dr. Felipe Albertini Nani
Viaro, Juiz de Direito da 26ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. Faz saber a LOGEX EXPRESS TRANSPORTES
LTDA (CNPJ. 16.893.741/0001-89), que AUTO POSTO MARIA PADILHA LTDA lhe ajuizou uma ação MONITÓRIA,
objetivando o recebimento da quantia de R$10.084,00 em 31/07/2018, a ser atualizada, referente os boletos
bancário nºs 2758 e 2865, vencidos, não pagos e devidamente protestados. Estando a requerida 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.

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.

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 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 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.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0039141-66.2013.8.26.0100 
(USUC 699) 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) réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados,bem como seus cônjuges,se casados forem,herdeiros e/ou sucessores,que Missae Enomura e Noriyo 
Enomura, ajuizaram ação de USUCAPIÃO,visando a declaração de domínio sobre a unidade autônoma consistente no apartamen-
to 1.509, localizado no 15º andar ou 18º pavimento do Edifício Minister, situado na Rua das Palmeiras, nº 381 11º Subdistrito Santa 
Cecília-São Paulo SP,com área útil de 44,1250m²,área comum de 26,2622m²,e uma área total construída de 70,3872m²,com fra-
ção ideal de 0,2950% no terreno e nas coisas de uso comum do Edifício, contribuinte nº 007.012.0746-9, 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.   [26,29] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0041637- 
68.2013.8.26.0100 - 718/13.]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Benedito Rodrigues, Domingos Rodrigues, Espolio de 
Thereza Carvalho de Azambuja, Diniz Raphael Carvalho de Azambuja, Espolio de Maria Thereza Carvalho de Azambuja, Maria 
de Lourdes Carvalho de Azambuja, Espolio de Bireno Augusto Ferreira Azambuja, rep pelo inv. Silvio Augusto Paula de 
Azambuja, Espolios de Edna Meca de Azambuja, Theóphilo Manoel Carvalho de Azambuja, Márcia Cristina Meca de Azambuja, 
Espolio de Theofilo Manoel CArvalho de Azambuja, Marcia Cristina Meca de Azambuja, Espolio de Jose Luiz de Azambuja, 

Paulo da Silva, Neuza Maria da Silva, Elza Braga Pico, Orlando Marconi, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que ANTONIO RODRIGUES BRAGA e IVONE DE MOURA BRAGA 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua João Antonio Colombo, 138, 

 - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                                                                                      [26,29] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0051340-
57.2012.8.26.0100 (USUC 1281) 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) Warvara Milito, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Marguerite Schiller, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio sobre o imóvel localizado na Rua Coronel Mello de Oliveira, nº 418 Vila Pompéia 19º Subdistrito Perdizes - São 
Paulo SP, com área de 237,67 m², contribuinte nº 022.065.0031-0, 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 reve l, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  [26,29] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0031774-65.2011.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Felix de Lima, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
RODRIGO JOSE ARAUJO PEREIRA ALVAREZ NUNES, Brasileiro, Separado judicialmente, Empresário, CPF 151.022.248-08, que
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco do Brasil S/A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 70.553,79
(junho/2011), decorrente do contrato de Adesão à Produtos de Pessoa Juridica. 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 20 dias supra, pague o debito atualizado ou ofereça embargos, ficando intimado de que, haverá isenção das custas
processuais se cumprir o mandado no prazo, nos termos do artigo 701,§1º, do Código de Processo Civil/2015 e honorários
advocatícios de cinco por cento (5%) do valor atribuído à causa, sob pena de conversão do mandado de citação em mandado
de execução. Não sendo embargada 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
28 de junho de 2018.                                                                                                                                                          26/10/2018

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013116-28.2015.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Camila Sani Pereira
Quinzani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HYZ INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. ME., CNPJ 04.556.107/
0001-71, e EDUARDO LAGE TUMA, CPF n.º 248.168.748-52, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Itaú Unibanco S/A., objetivando a quantia de R$ 387.075,56 (junho de 2016), representada
pelo Contrato de Empréstimo/Cédula de Crédito Bancário sob o n° 1041686245. Estando os executados em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em
que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento)
ao mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$
2.465,33. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.      26 e 27 / 10 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017104-28.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a Premiun Construtora e Serviços Especializados Ltda (CNPJ. 04.734.318/0001-57), que
Banco Itauleasing S/A lhe ajuizou ação de Reintegração de Posse, convertida em ação de Execução, objetivando
a quantia de R$ 177.476,94 (setembro de 2016), representada pelo Contrato de Arrendamento Mercantil n°
82510000000050435551. 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 edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.       26 e 27 / 10 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027929-63.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Eficaz Copiadora e Presentes Ltda - EPP (CNPJ. 11.572.125/0001-02), que Banco
do Brasil S/A lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 153.744,30 (junho
de 2015), referente ao Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES - Operação n° 151.605.051. Estando
a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça
contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a
requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. S Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de maio de
2018.                                                                                                                                                  26/10/2018.

Intervalor Cobrança Gestão de Crédito e Call Center Ltda.
CNPJ/MF nº 03.518.763/0001-17 - NIRE 35.221.342.906

Re-ratifi cação do Extrato da Alteração do Contrato Social datada de 31/05/17, publicado em 12/12/2017
Intervalor Holding S.A. e Arvato Participações Ltda., únicas sócias da Intervalor Cobrança Gestão de Crédito e Call Center 
Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.518.763/0001-17, com sede na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Werner Siemens, 111, Galpão 25, Lapa de Baixo, CEP 05069-010, com seus atos constitutivos 
registrados na JUCESP sob o NIRE 35221342906 (“Sociedade”), através do instrumento de 35ª Alteração do Contrato 
Social da Sociedade aprovaram a redução do capital social de R$15.391.648,00 para R$ 9.213.648,00, com uma redução, 
portanto, de R$ 6.178.000,00, com o respectivo cancelamento de 6.178.000 quotas, proporcionalmente à participação de 
cada uma das sócias no capital social da Sociedade. Em virtude da redução de capital a sua sócia majoritária Intervalor 
Holding S.A., receberá, a título de restituição de capital, o valor de R$6.178.000,00 a ser pago após o transcurso do prazo 
de 90 (noventa) dias, previsto no parágrafo 1º, do artigo 1.084, da Lei nº 10.406/2002 para fi ns de oposição de credores.

CMN SOLUTIONS A119 PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF nº 30.799.177/0001-60 - NIRE 35.300.518.16-1 - Ata da AGE em 
08/10/2018 - 1. Data, Horário e Local: Realizada em 08/10/2018, às 11h, na sede, na Rua Fradique Coutinho, 1267, P-T, SL6, 
CXA119, Pinheiros, São Paulo/SP, e CEP 05416-011. 2. Composição da Mesa: Presidente: Felipe Andrade Pinto, Secretário: Davi 
Carvalho Mota. 3. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, 
§ 4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), por estar presente à assembleia o acionista representando a totalidade do 
capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 4. Ordem do Dia: 
deliberar sobre: (I) a alteração da denominação social da Companhia; (II) a mudança de endereço da sede da Companhia; (III) a 
eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia; (IV) a reforma integral do Estatuto Social da Companhia; e (V) a consolidação 
do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: Colocadas as matérias constantes da ordem do dia em votação, o acionista 
presente deliberou o quanto segue: (I) Alterar o Artigo 1º do Estatuto Social, a fim de modificar a denominação da Companhia para 
Infraestrutura Brasil Holding II S.A., o qual passa a vigorar de acordo com a redação consolidada abaixo; (II) Alterar o endereço da sede 
da Companhia da Rua Fradique Coutinho, 1267, P-T, SL6, CXA119, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05416-011 para Avenida Chedid 
Jafet, 222, 5º andar, Sala B2, Torre D, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04551-065, Brasil. Em razão de tal deliberação, o caput do 
Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia é modificado para refletir a mudança de endereço da sede da Companhia, o qual passa 
a vigorar conforme a redação consolidada abaixo; (III) Eleger, para ocupar os cargos de Diretores da Companhia, sem designação 
específica, para um mandato de 01 ano a contar da presente data, os Srs.: (A) Davi Carvalho Mota, brasileiro, casado, engenheiro, RG 
91002099075/SSP-CE e CPF 622.934.273-15, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Cidade Jardim, 
803, 10º andar, conjunto 101, CEP 01453-000, em substituição ao Sr. Fábio Guimarães Corrêa Meyer, que ora deixa de exercer suas 
funções como Diretor da Companhia, conforme Termo de Renúncia constante do Anexo I à presente Ata da AGE; e (B) Daniel Becker, 
brasileiro, casado, engenheiro, RG 426.244-8 SSP/SC, CPF 034.375.929-20, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório 
na Avenida Cidade Jardim, 803, 10º andar, conjunto 101, CEP 01453-000, em substituição ao Sr. Marcelo Nastromagario, que ora 
deixa de exercer suas funções como Diretor da Companhia, conforme Termo de Renúncia constante do Anexo II à presente Ata da 
AGE. Os Srs. Davi Carvalho Mota e Daniel Becker, acima qualificados, tomarão posse em seus cargos imediatamente, mediante 
a assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no livro de atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, no qual declararão 
expressamente, sob as penas definidas em lei, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A., conforme alterada, que (i) não são impedidos 
por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia 
popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos e (ii) não 
estão sujeitos à penalidade de suspensão ou inabilitação temporária imposta pela CVM; (iii) atendem os critérios de reputação ilibada; 
(iv) não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas como competidoras da Companhia ou cujos interesses sejam 
conflitantes com os da Companhia; e (v) não têm interesses conflitantes com os interesses da Companhia. Os Diretores ora eleitos 
renunciam ao recebimento de qualquer remuneração da Companhia pelo exercício de seus respectivos cargos como membros da 
Diretoria. (IV) Reformar, integralmente, o Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir (i) a alteração da denominação social da 
Companhia; (ii) a mudança de endereço da sede da Companhia; e (iii) demais alterações de forma a melhor atender aos interesses 
do acionista e da Companhia; e (V) Consolidar o Estatuto Social da Companhia, que já refletindo as alterações deliberadas acima, 
passa a vigorar, a partir da presente data, conforme a redação constante do Anexo III a esta ata. 6. Esclarecimentos: Foi autorizada a 
lavratura da presente ata na forma de sumário conforme o disposto no artigo 130, §§1º e 2º, da Lei das S.A.. 7. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 08/10/18. Mesa: 
Felipe Andrade Pinto - Presidente; Davi Carvalho Mota - Secretário. Diretores Eleitos: Daniel Becker, Davi Carvalho Mota. Acionista: 
Infraestrutura Brasil Holding I S.A. p. Daniel Becker, p. Davi Carvalho Mota. JUCESP nº 509.400/18-8 em 25.10.2018. 

Edital de Campanha Salarial e Provisão Financeira - 2019. Data Base 1º de Janeiro. Sindicato dos Empregados Operacionais e Admi-
nistrativos das Empresas de Segurança, Vigilância e seus Anexos de São Paulo - Sindsup - Base Territorial: Intermunicipal. Sede: Rua Do 
Ouvidor, 54 - 2º Andar - Centro - São Paulo-SP. CNPJ. 73.322.810/0001-38, Fone: 11 3115 2845. Edital de Convocação para Assembléias Gerais 
Extraordinárias da Categoria Pro� ssional. Pelo presente edital, � cam convocados todos os trabalhadores da categoria pro� ssional, associa-
dos e não associados, representados por este sindicato, que laborem em sua base territorial, empregados operacionais e/ou administrativos das 
empresas de vigilância, segurança privada, segurança eletrônica, curso de formação de vigilante e guarda patrimonial; tanto os que trabalham 
diretamente vinculados às empresas do ramo quanto os que trabalham nas empresas orgânicas (empresas com atividade econômica principal 
diversa da vigilância e segurança e que utilizem empregados do quadro funcional próprio para tais serviços especializado), para, na forma 
estatutária, reunirem-se em Assembléias Gerais Extraordinárias da Categoria Pro� ssional, que serão realizadas no dia 08/11/2018, nos seguintes 
locais e horários: às 10:00 h em 1ª Convocação, em São Caetano do Sul, na Rua Marechal Deodoro nº 27- Centro; às 12:00 h em 1ª Convocação, 
em Santo André, na Av. Quinze de Novembro nº 442 - Centro; às 14:00 h em 1ª Convocação, em São Bernardo do Campo, na Rua Coral, 336 
- Jardim do Mar; às 16:00 h em 1ª. Convocação, em Diadema, na Rua Amélia Eugênia nº 98 - Vila Conceição; às 18:00 h em 1ª. Convocação na 
sede do sindicato, em São Paulo à Rua do Ouvidor, 54 - 2º andar, ou na falta de quorum regimental, cada uma das Assembléias se realizarão 
uma hora após em segunda convocação nos mesmos locais, com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: 01) de� agração da campanha salarial da categoria para o ano de 2019, com data base em 1º de Janeiro, com manutenção das conquistas 
pré-existentes, devidamente adaptadas à nova lei trabalhista e acréscimos de direitos e melhorias aos trabalhadores, inclusive a inclusão nas 
negociações do convênio odontológico contratado pelo sindicato, e, mudança no convênio médico já existente contratado e fornecido pelas 
empresas, estabelecendo planos individuais e familiares; e também a inclusão nas negociações da implantação da rotina de quitação anual de 
verbas trabalhistas, comissão de conciliação prévia e câmara de mediação e arbitragem; 02) elaboração e aprovação da pauta das reivindicações 
econômicas e sociais para o período com início em janeiro de 2019, autorização para o Sindicato integrar as negociações das mesmas em pauta 
única com os demais sindicatos da categoria, vinculados à Fetravesp e � rmar convenções ou acordos coletivos e, outorga de tais poderes à 
Fetravesp com os mesmos objetivos; 03) autorização para suscitar dissídio coletivo e/ou medida equivalente ou solicitar arbitragem, no caso 
de malograrem as negociações com os Sindicatos Patronais e/ou partes legitimamente interessadas e outorga de tais poderes à Fetravesp 
com os mesmos objetivos; 04) aprovação, caso necessária, da greve geral ou parcial na categoria e de outras formas lícitas de manifestação 
e reivindicação, autorização para interposição de dissídios de greve sem necessidade de convocação de novas assembléias e outorga de tais 
poderes à Fetravesp com os mesmos objetivos; 05) aprovação da forma de sustentação � nanceira da Entidade Sindical a partir de 1o de janeiro 
de 2019, abrangendo todos os trabalhadores bene� ciários da norma coletiva, com estipulação dos valores, percentuais, periodicidade, forma 
de incidência e de recolhimento, estabelecer a forma de recolhimento e repasse das contribuições pelas empresas e autorizar as medidas 
judiciais e extrajudiciais necessárias ao seu efetivo recebimento pelo Sindicato Pro� ssional; 06) estabelecer a forma de oposição individual dos 
trabalhadores ao desconto das contribuições perante a Entidade Sindical; 07) Aprovar outras medidas de interesse da Categoria. Para o ingresso 
no recinto e participação na Assembléia, os interessados deverão necessariamente comprovar o vínculo empregatício atual na Categoria Pro-
� ssional na base de representação do Sindicato. São Paulo 26 de outubro de 2018. Valdemar Donizete de Oliveira - Presidente - RG. 18.568.215.

Santa Bárbara Agrícola S.A.
CNPJ/MF n° 55.364.616/0001-33 - NIRE 35.300.110.382

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração

Aos 02/05/2018, às 12h, na sede social. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; Secretário: Celso Renato 

Geraldin. Deliberações por unanimidade: (i) Rubens Ometto Silveira Mello, CPF/MF nº 412.321.788-53, reeleito para o cargo de Diretor 

Presidente; (ii) Burkhard Otto Cordes, CPF/MF nº 286.074.808-39, reeleito para o cargo de Diretor Vice-Presidente; (iii) Celso Renato Geraldin, 

CPF/MF n° 154.808.738-65, reeleito para o cargo de Diretor Executivo. Os Diretores ora reeleitos terão o mandato de 2 anos, a partir da presente 

data, prorrogável automaticamente até a posse dos membros que vierem a ser posteriormente eleitos. Declaram não estarem incursos em nenhuma 

das causas previstas em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Nada mais. Rubens Ometto Silveira Mello - Presidente; Celso Renato 

Geraldin - Secretário. SP, 02/05/2018. JUCESP nº 317.212/18-7 em 06/07/2018.Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Santa Bárbara Agrícola S.A.
CNPJ nº 55.364.616/0001-33 - NIRE 35.300.110.382

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Aos 30/04/2018, às 12h, na sede social. Presenças: Mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Mesa: Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; 
Secretário: Celso Renato Geraldin. Deliberações por unanimidade: AGO: As Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 
31.12.2017, publicado nos jornais “DOESP” e “O Dia”, nas edições de 29 e 30/03/2018, respectivamente. A destinação do resultado do exercício, 
conforme consta nas “Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido” do exercício encerrado em 31/12/2017, composto dos seguintes valores: 
(a) R$ 17.556.963,81 referente ao lucro líquido do exercício social; (b) R$ 1.868.627,72 referente a cessão de prejuízo fiscal e base negativa;  
e (c) R$ 3.846.828,37 referente ao efeito reflexo patrimônio líquido de investidas, totalizando o montante de R$ 23.272.419,90, dos quais foram 
destinados da seguinte forma: (i) R$ 79.860,05 para a distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios; (ii) R$ 21.987.694,39 para conta de reservas 
de lucros a realizar; e (iii) R$ 1.204.865,46 para a conta de reserva legal. A Companhia declarou dividendos no valor de R$ 1.501.371,44, sendo que 
(i) R$ 1.421.511,39 são oriundos da conta de reserva de lucros a realizar; e (ii) R$ 79.860,05 são oriundos do resultado líquido do exercício. A reeleição 
dos membros do Conselho de Administração, com mandato de 2 anos ou até a posse dos que forem eleitos em substituição, quais sejam: (i) Rubens 
Ometto Silveira Mello, CPF/MF nº 412.321.788-53, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) Marcelo de Souza Scarcela 
Portela, CPF/MF nº 023.502.188-13 para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) Ricardo Dell Aquila Mussa, CPF/MF 
nº 260.400.178-05; (iv) Maria Rita de Carvalho Drummond, CPF/MF nº 052.815.287-42; (v) Burkhard Otto Cordes, CPF/MF nº 286.074.808-39, 
(vi) Marcelo de Campos Bicudo, CPF/MF nº 148.088.018-33, para os cargos de Membros do Conselho de Administração. Foram reeleitas como 
suplentes do Presidente do Conselho de Administração: (i) Mônica Maria Mellão Silveira Mello, CPF/MF nº 308.987.658-20, para o cargo  
de 1ª Suplente; (ii) Isabel Mellão Silveira Mello, CPF/MF nº 269.643.808-09, para o cargo de 2ª Suplente; e (iii) Gabriela Mellão Silveira  
Mello Cordes, CPF/MF nº 289.702.958-79, para o cargo de 3ª Suplente e declaram que não estão incursos em nenhuma das causas previstas em 
lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. O valor de R$ 2.000.000,00 fixado como verba global anual, a ser distribuída a título de honorários 
aos administradores. AGE: Alterar o objeto social da Companhia, para que conste o arrendamento de imóveis rurais, alterando consequentemente o 
caput do Artigo 3º do Estatuto Social. Nada mais. Rubens Ometto Silveira Mello - Presidente; Celso Renato Geraldin - Secretário.  
JUCESP 285.366/18-0 em 19/06/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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diz presidente de sindicato
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Portaria do Ministério da
Segurança Pública publicada
nesta quinta-feira (25) no Diá-
rio Oficial da União autoriza o
emprego da Força Nacional em
apoio ao Instituto Chico Men-
des de Conservação da Biodi-
versidade (ICMBio). De acordo
com a publicação, a solicitação
de envio da tropa foi feita à pas-
ta pelo ministro do Meio Ambi-
ente, Edson Duarte.

O texto autoriza o emprego
da Força Nacional, em caráter
episódico, por um período de
180 dias a contar da data de
publicação da portaria, em
apoio ao ICMBio em ações de
fiscalização de unidades de
conservação federais, com ên-
fase no combate ao desmata-
mento na região amazônica.

“O prazo do apoio presta-

Publicada portaria que
autoriza envio da Força
Nacional para Amazônia

do pela Força Nacional poderá
ser prorrogado, se necessário”,
diz a portaria. 

Ataques recentes a agentes de
fiscalização ambiental que atuam em
áreas de desmatamento na Amazô-
nia motivaram o envio da Força Na-
cional para apoiar o trabalho de equi-
pes do ICMBio – principalmente no
estado do Pará. Esta é a primeira vez
que o efetivo vai reforçar a seguran-
ça dos servidores no combate a cri-
mes ambientais.

Atualmente, 96 agentes da
Força Nacional já apoiam ações
planejadas e em execução do
Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), que tam-
bém atua diretamente no com-
bate a atividades ilegais em áre-
as de conservação do país.
(Agencia Brasil)

A crise do mercado editorial
atinge há algum tempo editoras e
livrarias. Nesta quinta-feira (25)
a Livraria Cultura apresentou pe-
dido de recuperação judicial. Fa-
mosa pelo apuro de suas publi-
cações, a editora brasileira Cosac
Naify encerrou suas atividades
no fim do ano passado. A rede
Saraiva também passa por uma
reformulação, tendo fechado vá-
rias lojas.

Para o presidente do Sindica-
to Nacional dos Editores de Li-
vros (Snel), Marcos da Veiga Pe-
reira, o pedido de recuperação da
Cultura já era esperado e representa
“um momento de inflexão” para o
mercado. “Se há alguma oportuni-
dade neste cenário de crise que afe-
ta todo o mercado é a de construir-
mos um ambiente de negócios mais
favorável”, disse o editor, defensor
da proposta de criação de uma Polí-
cia Nacional de Regulação do Co-
mércio de Livros que, entre outras
coisas, regulamente a definição dos
preços dos livros. 

“A prática atual de precifica-

ção é nociva ao mercado e vai
diminuir o número de livrarias,
concentrando ainda mais o mer-
cado”, disse Pereira, citando, como
exemplo, os descontos oferecidos
nas compras on-line, muitas vezes,
superiores à margem de lucro de
editoras e livrarias.

O Ministério da Cultura
(MinC) enviou, em setembro des-
te ano, à Casa Civil uma propos-
ta de lei que, se aprovada, regu-
laria o setor. Segundo o MinC,
ela está sob análise e foi elabora-
da a partir das sugestões de re-
presentantes do setor que parti-
cipam do grupo de trabalho cria-
do para discutir o fortalecimento
do mercado editorial. 

Entre outras medidas, a pro-
posta estabelece que o preço de
comercialização de cada livro
será estabelecido pela editora.
Durante um prazo determinado,
poderá haver uma variação máxi-
ma de 10%. Depois, as livrarias
poderão praticar os descontos
que desejarem. 

Segundo o MinC, a sugestão

é semelhante ao “modelo de re-
gulação já praticado internacio-
nalmente e visa a combater à con-
corrência predatória, num mo-
mento em que a crise no mercado
editorial alcança proporções pre-
ocupantes”.

A última pesquisa Produção
e Vendas do Setor Editorial Bra-
sileiro, elaborada pela Fundação
Instituto de Pesquisas Econômi-
cas (Fipe), e divulgada em maio
deste ano, pela Câmara Brasileira
do Livro (CBL) e pelo Snel, aponta
que o faturamento do setor caiu
21% entre 2006 e 2017, o que cor-
responde a uma perda de R$ 1,4
bilhão. O segmento de livros didá-
ticos, por exemplo, registrou uma
queda real no volume de vendas
de 11% no período.

No entanto, um segundo in-
dicador, o Painel das Vendas de
Livros no Brasil, aponta que o
faturamento do varejo aumentou
9,33% ao longo dos nove primei-
ros meses deste ano, em compa-
ração ao mesmo período de 2017.
Isso representa um faturamento

de R$ 1,34 bi no último período.
O número de exemplares vendi-
dos cresceu 5,7%, mantendo a
escalada ascendente que o vare-
jo vem registrando ao longo des-
te ano – escalada interrompida
apenas entre junho e julho deste
ano, por conta da greve dos ca-
minhoneiros e da Copa do Mun-
do.

“Estamos verificando uma
pequena melhora, mas o macro-
cenário ainda é preocupante”,
disse o presidente do Snel.
“Achávamos que, este ano, a
economia ia crescer entre 3%,
3,5%. Houve a greve dos cami-
nhoneiros; há o estresse da ques-
tão eleitoral; a baixa atividade
econômica. São coisas que nos
prejudicaram”, disse Pereira, ava-
liando que algumas empresas
estão tendo que se ajustar à rea-
lidade após terem “expandido
suas atividades” apostando em
um crescimento que “não se con-
cretizou”. Para ele, foi o que ocor-
reu com a Cultura e com a Sarai-
va. (Agencia Brasil)

Gastos com viagens ao exterior caem 30,7% em setembro
Com a alta do dólar, os gas-

tos de brasileiros em viagens ao
exterior continuam em desacele-
ração. Em setembro, essas des-
pesas chegaram a US$ 1,189 bi-
lhão, com redução de 30,7% em
relação a setembro de 2017 (US$
1,716 bilhão), informou  na quin-
ta-feira (25) o Banco Central
(BC). “As despesas com via-
gens foram as menores desde
maio de 2016”, disse o chefe ad-
junto do Departamento de Esta-

tísticas do BC, Renato Baldini.
Ele explicou que as despe-

sas com viagens são bastante
sensíveis à taxa de câmbio. Com
o dólar mais caro, os gastos se
reduzem porque os brasileiros
adiam viagens ou reduzem o or-
çamento para as despesas ou até
cancelam os planos para ir ao
exterior.

Segundo Baldini, a taxa mé-
dia de câmbio passou de US$ 3,3
em setembro de 2017 para US$

4,2 em setembro deste ano.
No resultado acumulado de

janeiro a setembro também hou-
ve queda e os gastos no exterior
foram de US$ 13,875 bilhões. No
mesmo período de 2017, soma-
ram US$ 14,145 bilhões.

As receitas de estrangeiros
no Brasil atingiram US$ 373 mi-
lhões em setembro, e US$ 4,513
bilhões nos nove meses de 2018,
contra US$ 407 milhões e US$
4,360 bilhões, em iguais perío-

dos de 2017, respectivamente.
Com os resultados de recei-

tas e despesas, a conta de via-
gens internacionais ficou nega-
tiva em US$ 816 milhões em se-
tembro, e em US$ 9,362 bilhões
de janeiro a setembro deste ano.
De acordo com o Banco Central,
entretanto, houve redução de
37,7% na despesa líquida no mês
em relação a setembro de 2017,
que foi negativa em US$ 1,309
bilhão. (Agencia Brasil)
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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.

Lisis Gestão de Participações S.A.
CNPJ/MF nº 26.765.307/0001-77 - NIRE nº 35.300.499.646

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data/Hora/local: 25/10/2018, às 10h00, na sede social, SP/SP. 
Convocação/presença: Dispensada, 100% do capital social. 
Mesa: Antonio Luiz da Cunha Seabra - Presidente; Lucia He-
lena Rios Seabra - Secretária. Deliberações: “Aprovadas, por 
unanimidade” I. Aprovar, de acordo com o Artigo 173 e 174 da 
Lei das S.A., a formalização da redução do capital subscrito no 
valor de R$ 900.000,00 passando o capital social subscrito de 
R$ 1.000.000,00 para R$ 100.000,00. II. Em razão da deliberação 
acima, foi aprovada a alteração do caput do Artigo 4º do Estatu-
to Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte 
nova redação: “Artigo 4º - O capital social é de R$ 100.000,00 
dividido em 1.000.000 de ações, sendo 500.000 ações ordinárias 
nominativas e sem valor nominal, com direito a voto, e 500.000 
ações preferenciais nominativas e sem valor nominal, sem direito 
a voto.” III. Aprovada a consolidação do Estatuto Social da Com-
panhia, sob a forma do Anexo I da presente ata. Encerramento: 
Formalidades legais. O presente é cópia � el do original lavrado 
no livro próprio. São Paulo, 25/10/2018. Mesa: Antônio Luiz da 
Cunha Seabra - Presidente; Lucia Helena Rios Seabra - Secretá-
ria. Acionistas presentes: (i) Axiom Trust, representado pelo Sr. 
Antonio Luiz da Cunha Seabra; e (ii) Lucia Helena Rios Seabra.

Participio Administração e Participação S.A.
CNPJ nº 15.554.644/0001-07 - NIRE 35.300.437.900 

Ata de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Data/Hora/Local: 05/09/2018, às 10:30 horas, na Rua dos Holan-
deses, 31 - Apt. 151, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada na 
forma da lei. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presi-
dente - Suely Daisy Kuhn Jubram; Secretária - Luciana Kuhn Jubram. 
Ordem do Dia/Deliberações: “Aprovadas, por unanimidade” 1. As 
Demonstrações Financeiras dos Exercícios de 2017, 2016 e 2015, 
dispensando-se as publicações, de acordo com o que dispõe o 
Inciso II do Artigo 294 da Lei 6404/76; 2. Destinação dos Resulta-
dos Líquidos do Exercício de 2017, 2016 e 2015, distribuição dos 
dividendos propostos à AGO, após a constituição da reserva legal, 
em conformidade com a legislação vigente; 3. Alteração do estatu-
to social da companhia, conforme o Anexo I, que passa a vigorar 
a partir desta data; 4. Eleição dos membros da diretoria, a saber:
Diretores: Suely Daisy Kuhn Jubram, RG n.º 3.046.118-2 SSP/SP 
e CPF/MF n. ° 410.680.768-87; Luciana Kuhn Jubram, brasileira, 
CNH n.º 05146368812, RG n.º 11.434.949 SSP/SP, e CPF/MF n.º 
129.056.068-43. Os membros da diretoria declarando que não estão 
incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de 
exercerem atividades comerciais e mercantis. Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente Ata que lida e apro-
vada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Suely Daisy Kuhn 
Jubram - Presidente; Luciana Kuhn Jubram - Secretária. Acionistas 
Presentes: Espólio de Rubens Jubram (Representado pela inven-
tariante Suely Daisy Kuhn Jubram); Participinv Participações Ltda. 
(Suely Daisy Kuhn Jubram). JUCESP nº 492.590/18-7 em 19/10/2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1095827-61.2013.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA DE
FATIMA SARMENTO TUCCILLO, Brasileiro, Casada, Empresária, RG 218414043,
CPF 475.273.903-87, VAGNER TUCCILLO, Brasileiro, Casado, Gerente, RG 2477946,
CPF 702.477.578-53, NEW TRACK IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA., CNPJ 05.796.229/0001-06, NA PESSOA de seu representante legal, que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de HM WAY COMERCIO
EXTERIOR LTDA, para cobrança de R$ 37.335,26 (nov/2013), referente ao
inadimplemento do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças.
Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em
03 dias, paguem o débito atualizado ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito
da exeqüente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais,
atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena não o
fazendo, ser convertido em penhora o arresto efetuado sobre o apartamento tipo nº 123,
localizado no 12º andar ou 15º pavimento, do Edifício San Giovanni, Bloco A , integrante
do Condomínio Piazza San Pietro, situado nas Ruas Marina Crespi nº 118 e João Antônio
de Oliveira, nº 439, 16º Subdistrito Mooca, matrícula nº 150.217 do 7º Registro Imóveis
da Capital/SP, presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em caso
de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
23 de outubro de 2018.          B 26 e 27/10

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
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EDITAL PARA CONHECIMENTOS DE TERCEIROS - PROCESSO 0450870-
93.1996.8.26.0011 - Interdição - Tutela e Curatela - Expedido nos autos de Interdição de
Fabio Fairbanks Von Uhlendorff, requerido por Gustavo Camargo Von Uhlendorff. O Dr.
Fábio Eduardo Basso, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões - Foro
Regional XI - Pinheiros, Comarca de São Paulo do Estado de São Paulo, na forma da lei,
etc.” DECIDO. Diante do óbito do curador definitivo (fls. 86), e comprovado o vínculo de
parentesco dos requerentes com o interditado (fls. 88/108), além da concordância dos
irmãos com o exercício da curatela compartilhada e o parecer favorável do Ministério
Público (fls. 117), com fundamento no artigo 1.775-A do Código de Civil, acolho o pedido,
e em razão da INTERDIÇÃO de Fábio Fairbanks Von Uhlendorff, decretada por sentença
de fls. 45/46, em substituição ao curador Gustavo Camargo Von Uhlendorff, nomeio-lhe
curadores definitivos Rodrigo Fairbanks Von Uhlendorff, (RG 14.818.164-8; CPF
089.012.428-00), Eduardo Fairbanks Von Uhlendorff (RG 11.673.203-9; CPF 125.771.658-
11), Marcelo Fairbanks Von Uhlendorff (RG 13.034.143-5; CPF 050.561.488-06) e Henrique
Fairbanks Von Uhlendorff (RG 13.376.688-3; CPF 050.561.338-76), com poderes de
administração individual e compartilhada. Serve a presente (assinada digitalmente) de
termo de compromisso e certidão de curatela definitiva, sem prazo de validade, para todos
os fins, independentemente de assinatura do(a) curador(a), ex vi do disposto no artigo 759,
I, do Código de Processo Civil. A autenticidade pode ser verificada no site do Tribunal de
Justiça na página http://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento. Em
obediência ao disposto no §3º do artigo 755 do Código de Processo Civil, serve o dispositivo
da presente sentença como edital.          B 26 e 27/10

Citação com prazo de 20 dias. Processo 0227572-55.2011.8.26.0100. O Dr. Luiz Fernando
Pinto Arcuri, Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado de São
Paulo. Faz saber a ANA CRISTINA NUNES BRAGA MIRANDA, RG 8.784.251 SSP/
MG e CPF 027.381.216-59 e VEGA MERCANTIL LTDA, CNPJ 38.591.863/0001-53, na
pessoa de seu representante legal, que estando as executadas em lugar incerto e não
sabido, intimadas ficam, para que em 3 dias, a fluir após o prazo supra, pague a dívida no
valor de R$ 1.666.396,38, que deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento,
acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% sobre o
valor atualizado do débito, nos termos do art.827, do CPC, ou no prazo de 15 dias, a fluir
do prazo supra, apresente embargos à execução, nos termos do art.915 do CPC. O
reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do valor em execução
(incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá
ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (CPC, art. 916). Será
o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 11 de setembro de 2018.          B 26 e 27/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0043432-36.2018.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Marcello do Amaral Perino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) STEFANIA
MARINI BORRIELLO, Brasileiro, RG 1532976, CPF 279.370.718-00. Com endereço à
Rua Dorcas Correia Amaral, 150, Jardim Patente Novo, CEP 04256-250, São Paulo - SP,
que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Cia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, para pagar a quantia fixada em sentença (R$
20.457,54), devidamente atualizada, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre
o valor do débito, honorários advocatícios de 10%. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que Nos termos do
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado,
independentemente de nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum
localizado na Praça João Mendes S/N, 14º andar, sala 1425, Centro - CEP 01501-900,
São Paulo-SP, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém
possa alegar ignorância. NADA MAIS.          B 26 e 27/10

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES
CNPJ/MF nº 09.367.702/0001-82 - NIRE 35.300.352.858

RETIFICAÇÃO
Na Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de outubro de 2018, às 
11h00, publicada neste jornal, na edição do dia 19 de outubro de 2018, no fi nal da 
publicação constou equivocadamente Antonio Linhares da Cunha - Presidente da Mesa, 
sendo o correto Arthur Piotto Filho - Presidente da Mesa.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE 
NELITA CUINAS PIRES NELSON DE MELLO, REQUERIDA POR CHRISTIANE PIRES NELSON DE 

MELLO E OUTRO - PROCESSO Nº 1008830-36.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo Cunha de 
Paula, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem 
que, por sentença proferida em 20/07/2018, foi decretada a INTERDIÇÃO de NELITA CUINAS PIRES 
NELSON DE MELLO, RG 11.621.644-X, CPF 154.234.078-00, filha de Jorge Augusto Pires e Amada 
Cuinas Pires, portadora de demência Vascular de início agudo F01.0 pela (CID10), afetando todos os 
atos da vida civil relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nomeando - lhe curadora 
CHRISTIANE PIRES NELSON DE MELLO, RG 11.621.643-8, CPF 134.354.458-07. O presente edital 
será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de setembro de 2018. 

 

MONTANA QUÍMICA S.A. - CNPJ nº 60.884.459/0001-27 - NIRE nº 35.300.056.442
Assembleia Geral Extraordinária  - Edital de Convocação

Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em 1ª convocação, 
no dia 5.11.2018, às 9:00 horas, no auditório da sede da Companhia, localizada na Rua Ptolomeu, nº 674, Capela do Socorro, 
São Paulo, SP, a fi m de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Deliberar sobre a transformação do tipo jurídico da 
Companhia para sociedade empresária limitada, com as consequentes conversão das ações em quotas sociais e alteração da 
denominação social; 2) Deliberar sobre o novo contrato social da Sociedade; e 3) Outros assuntos de interesse da Companhia. 
São Paulo, 26.10.2018. Andreas Gaudenz de Salis - Presidente do Conselho de Administração

Vila Santa Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ nº 09.141.575/0001-07 - NIRE 35.300.471.555

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Aos 02/05/2018, às 16h30, na sede social. Presenças: Totalidade. Mesa: Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; 
Secretário: Celso Renato Geraldin. Deliberações por unanimidade: A reeleição dos membros da Diretoria: (i) Rubens 
Ometto Silveira Mello, CPF/MF nº 412.321.788-53, reeleito para o cargo de Diretor-Presidente; (ii) Burkhard Otto Cordes, 
CPF/MF nº  286.074.808-39, reeleito para o cargo de Diretor Vice-Presidente; e (iii) Celso Renato Geraldin, CPF/MF  
n° 154.808.738-65, reeleito para o cargo de Diretor Executivo. Nada mais. Rubens Ometto Silveira Mello - Presidente;  
Celso Renato Geraldin - Secretário. JUCESP nº 317.208/18-4 em 06/07/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Vila Santa Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ nº 09.141.575/0001-07 - NIRE 35.300.471.555

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária 
Aos 30/04/2018, às 16h30, na sede social. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; Secretário: 
Celso Renato Geraldin. Deliberações por unanimidade: As Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 
31/12/2017, publicado nos jornais “DOESP” e “O Dia”, nas edições de 29 e 30/03/2018, respectivamente. Destinar o resultado 
líquido do exercício encerrado em 31/12/2017, no valor de R$ 9.658.192,57, da seguinte forma: (a) R$ 482.909,63 para conta 
de reserva legal; (b) R$ 8.487.034,40 para a conta de reserva de lucros a realizar; e (c) R$ 688.248,54 para a distribuição dos 
dividendos mínimos obrigatórios. A Companhia declarou dividendos aos acionistas relativos a lucros realizados no valor de  
R$ 1.764.026,65 da conta de reserva de lucros a realizar. A reeleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato 
de 2 anos ou até a posse dos que forem eleitos em substituição, quais sejam: (i) Rubens Ometto Silveira Mello, CPF/MF nº 
412.321.788-53, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) Marcelo de Souza Scarcela Portela,  
CPF/MF nº 023.502.188-13, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) Ricardo Dell Aquila 
Mussa, CPF/MF nº 260.400.178-05; (iv) Maria Rita de Carvalho Drummond, CPF/MF nº 052.815.287-42; (v) Burkhard 
Otto Cordes, CPF/MF nº 286.074.808-39; e (vi) Marcelo de Campos Bicudo, CPF/MF nº 148.088.018-33, para os cargos de 
Membros do Conselho de Administração. Foram reeleitas como suplentes do Presidente do Conselho de Administração:  
(i) Mônica Maria Mellão Silveira Mello, CPF/MF nº 308.987.658-20, para o cargo de 1ª Suplente; (ii) Isabel Mellão Silveira 
Mello, CPF/MF nº 269.643.808-09, para o cargo de 2ª Suplente; e (iii) Gabriela Mellão Silveira Mello Cordes,  
CPF/MF nº 289.702.958-79, para o cargo de 3ª Suplente. O valor de R$ 95.000,00 fixado como verba global anual, a ser 
distribuída a título de honorários aos administradores da Companhia. Nada mais. Rubens Ometto Silveira Mello - Presidente; 
Celso Renato Geraldin - Secretário. JUCESP nº 317.213/18-0 em 06/07/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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. PROCESSO Nº 0014732-16.2010.8.26.0008 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). RUBENS
PEDREIRO LOPES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CLEJANE COZINHA A VAPOR LTDA ME,
CNPJ 67.274.571/0001-95, RENATA APARECIDA AUGUSTO DE ANDRADE, RG 294993678, CPF
293.198.248-27, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco do
Brasil S.A., para cobrança de R$ 130.102,33 (10/08/2010), referente Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº
40/00160-1, firmado em 31/07/2008. Encontrando-se as rés em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo de 03 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, paguem a dívida no valor de R$ 130.102,33 (agosto/2010), que deverá ser atualizada até a data do efetivo
pagamento (art. 829 do Novo Código de Processo Civil). Ficam ainda INTIMADO, para indicação de bens
passíveis de penhora, sua localização e valores respectivos (art. 774, V, NCPC), bem como para eventual
oposição de embargos (art. 915, NCPC), ficando ciente de que desde já resta deferido o pagamento parcelado
do débito, na forma disposta no art. 916 do Novo Código de Processo Civil. No caso de não oposição de
embargos, fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, ficando
reduzidos à metade no caso de pagamento integral do débito (art. 827, caput e § 1º do NCPC). PRAZO PARA
EMBARGOS: 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Não havendo interposição
de embargos, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial (art. 257, IV, do
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 19 de outubro de 2018. 26 e 27/10

Citação. Prazo 20 (vinte) dias. Proc. 0228486-90.2009.8.26.0100. A Dra. Tatiana Federighi Saba, Juíza de
Direito da 6ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP faz saber a RODOLFO DE NORONHA
REICHEL (CPF: 041.595.607-25), que SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL
ALBERT EINSTEIN, ajuizou-lhe uma ação Monitória, visando o recebimento de R$ 15.150,36 (dezembro/
2009), representado pelo termo de responsabilidade com assunção de dívida, firmado entre as partes em 21/
09/2006 e não honrado, decorrente dos serviços médicos hospitalares prestados. Estando o réu 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. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. 26 e 27/10

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

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

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: 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.

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.

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. Processo Digital nº: 1012712-03.2017.8.26.0004. Classe: Assunto: Procedimento Comum -
Perdas e Danos. Requerente: Reserva Alphasitio Empreendimento Ltda e outro. Requerido: Marcelo Bezerra
Engenharia. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012712-03.2017.8.26.0004. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Carolina Della
Latta Camargo Belmudes, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Marcelo Bezerra Engenharia ME (CNPJ. 08.355.519/
0001-02), que Reserva Alphasítio Empreendimento Ltda e MPD Engenharia Ltda lhe ajuizaram ação de Procedimento
Comum de Regresso para Ressarcimento de Valores, Processo nº 1012712-03.2017.8.26.0004, objetivando que
a presente ação seja julgada totalmente procedente, para condenar a requerida a restituir às requerentes no
montante de R$ 66.542,49, decorrente do pagamento das verbas trabalhistas custeadas, devidamente corrigidas
e com juros de mora, desde a data de cada desembolso, restituindo também os valores que as requerentes vierem
a suportar no curso da presente demanda, em razão de ações ou encargos trabalhistas devidos aos funcionários
da requerida ou aos órgãos trabalhistas competentes, bem como condenar a requerida a suportar o valor devido
ao seu ex-funcionário, Rodrigo Varella Moreira, em decorrência da reclamação trabalhista n° 00018744020145020069,
em trâmite perante a 69ª Vara do Trabalho de São Paulo, ou, a ressarcir as requerentes por essa despesa caso elas
venham a arcar com tal valor, além do pagamento das demais cominações legais. Estando a requerida em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob
pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de outubro de 2018.       26 e 27 / 10 / 2018.

15ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 15º Ofício Cível. Edital de Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo
n° 1042905-43.2013.8.26.0100. A Dra. Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto, Juíza de Direito da 15ª Vara Cível
do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Torigames Comércio e Manutenção de Vídeo Games Ltda - EPP (CNPJ.
11.493.560/0001-41), Rogério Antico (CPF. 125.663.798-07) e José Hiroshi Torigoe (CPF. 154.231.028-80), que
Fundo de Recuperação de Ativos - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados lhes ajuizou
ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 194.459,10 (junho de 2013), representada pela Cédula de Crédito
Bancário Confissão de Dívida Devedor Solidário Parcelamento PJ - Parcelas Iguais n° 53779173-3. Estando os
executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam
o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requererem que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre a quantia
bloqueada judicialmente de R$ 2.905,31. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial
e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. SP, 09/10/2018.     26 e 27 / 10 / 2018

Geansenevita - AGC. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DAS CLASSES QUIROGRAFÁRIA
E MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE EXPEDIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 36, DA LEI 11.101/05.
Recuperação Judicial de GEASANEVITA ENGENHARIA LTDA., processo nº 1099470-56.2015.8.26.0100. O MM. Juiz de
Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Capital do Estado de São Paulo, Dr. TIAGO
HENRIQUES PAPATERRA LIMONGI, na forma da Lei, FAZ SABER pelo presente edital que ficam convocados todos os
credores das classes quirografária e microempresa e empresa de pequeno porte de GEASANEVITA ENGENHARIA LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) para comparecerem e se reunirem em Assembleia Geral de Credores, a ser realizada no
Hotel Pan Americano, com endereço na Rua Augusta, nº 778, Consolação, São Paulo/SP, CEP: 01304-001, em primeira
convocação no dia 22 de novembro de 2018, às 11h00min (com início de credenciamento às 10h00min), ocasião em que
a assembleia será instalada com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, compu-
tados pelo valor. Caso não haja quórum nesta ocasião, ficam desde já convocados os credores para a Assembleia, em
segunda convocação, a ser realizada no mesmo endereço, no dia 30 de novembro de 2018, às 11h00min (com início de
credenciamento às 10h00min), a qual será instalada com a presença de qualquer número de credores, para o mesmo fim
acima previsto. A Assembleia Geral de Credores ora convocada tem como objeto a deliberação pelos credores sobre sua
aprovação, rejeição ou modificação do modificativo ao plano de Recuperação Judicial apresentado pela devedora que altera
as condições de pagamento dos credores das classes quirografária e microempresa e empresa de pequeno porte. Os
credores poderão obter cópia do modificativo do Plano de Recuperação Judicial, a ser submetido à deliberação da
assembleia, diretamente nos autos do processo digital da Recuperação Judicial em referência (Fls. 1381/1413) por meio de
acesso ao endereço eletrônico http://www.tjsp.com.br. Para os credores se fazerem representar na referida Assembleia
Geral de Credores, por mandatário ou representante legal, é indispensável o cumprimento do disposto no artigo 37, §4°,
§5º e §6°, da Lei 11.101/05, no prazo legal determinado. O endereço da Administradora Judicial Lauria Sociedade de
Advogados é Avenida São Gabriel, nº 333, 16º andar, Jardim Paulista, São Paulo/SP CEP: 01435-001. Estão legitimados
para cômputo de quórum e voto na assembleia todos os credores das referidas classes sujeitos aos efeitos da recuperação
judicial, que não estejam impedidos na forma do artigo 43, da Lei 11.101/05, e já reconhecidos na lista do administrador
judicial ou em decisão judicial proferida em habilitação/impugnação de crédito. O presente edital de convocação será
publicado e afixado na forma da lei, ficando estabelecido ainda que a Assembleia Geral de Credores será procedida
conforme determina a Lei nº 11.101/05. São Paulo, 22 de outubro de 2018.                                        26 e 27 / 10 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0165291-63.2011.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Fernando Pinto Arcuri,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CELSO SANTANA ALVES, CPF 299.778.468-98, Rua Engenheiro
Augusto Pestana, 58, Jardim Aparecida, CEP 00446-910, São Paulo - SP FABIANA PEREIRA DOS SANTOS,
RUA ANTONIO DO CAMPO, 439, CEP 60763-645, Pedreira - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Sumário por parte de São Paulo Transporte S.a. - Sptrans, objetivando a condenação dos réus ao pagamento
da quantia de R$ 10.768,14, atualizado até a data do efetivo pagamento, bem como custas processuais e
honorários advocatícios, referente aos danos causados pela colisão do veículo da requerida, dirigido pelo
requerido, no gradil central próximo a plataforma de embarque e desembarque de passageiros, denominada
corredor Guarapiranga. 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 17 de maio de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027163-92.2015.8.26.0007. O MM. Juiz de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr. Alessander Marcondes França Ramos,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ELVIRA PEREIRA, RG 9734744, CPF 060.182.808-92, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Comum por parte de Pedro Antonio dos Santos Filho, alegando em síntese que
celebrou em 30/05/2012 a locação de um imóvel localizado na Rua Prof. Melo Paiva, 10, Guaianazes, São Paulo-
SP, com término previsto para 30/05/2016 no valor de R$ 700,00 mensais. Ocorre que desde 30/10/2014 a ré deixou
de cumprir com suas obrigações contratuais pagar no dia 11/05/2015, restando um débito de R$ 9.533,30. Requer
que a ação seja julgada procedente, condenando-se a ré a pagar a importância devida com os acréscimos legais.
Dá-se como valor da causa a quantia de R$ 9.533,30. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a
ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de outubro de 2018.


