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Cyrela Magiklz Oiticica Empreendimentos Imobiliários Ltda.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1033829-61.2014.8.26.0002. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro
Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo,
Dr(a). LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI
VALDEZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
LUCIMAR ARRUDA GONÇALVES, CPF
118.535.558-86, que lhe foi proposta uma ação
Monitória por parte de Sistema Integrado de
Educação e Cultura Sinec Ltda, objetivando a
cobrança de R$ 64.967,02 (março/2014), oriunda do
inadimplemento dos serviços educacionais prestados
no ano letivo de 2010. 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, pague o débito
atualizado (isento de custas processuais) e os
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à
causa, ou oponha embargos. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial e dado regular
andamento 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 29
de outubro de 2018.
23 e 24.11
EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1088805-78.2015.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney da
Silva Braga, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
Jorge Scuro, RG 7968969, CPF 767.162.798-49, que
por este Juízo tramita uma ação Monitória, ora em
fase de Cumprimento de Sentença, movida por
Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após os 20
dias supra, pague a quantia de R$ 33.294,50 (junho/
2018), devidamente atualizada, sob pena de multa de
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos
do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 19 de setembro de 2018.
23 e 24.11
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EDITAL DE CITAÇÃO de MINI MERCADO CUBERO LTDA ME, com prazo de 20 dias. O MM. Juiz da 8ª
Vara Cível - Foro Central Cível São Paulo/SP, Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael, juiz titular do referido
cartório, FAZ SABER tramitam os autos Ação de Cumprimento de Sentença, movida por BANCO DO BRASIL
S/A em face de MINI MERCADO CUBERO LTDA ME, CNPJ 59.724.948/0001-32, tendo em vista que nos
autos de nº 0108281-27.2012.8.26.0100, foi proferida sentença procedente para condenar os réus ao pagamento
do valor contratado pague o valor de R$ 133.186,63 (ainda sem a devida atualização). Estando a ré em local
incerto e não sabido foi determinada a citação por edital para os atos e termos da ação proposta para em 15
(quinze) dias contados do decurso do prazo deste edital. Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP.
24 e 27/11
2ª VARA CÍVEL, DO FORO REGIONAL VIII – TATUAPÉ ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1000953-30.2017.8.26.0008O MM. Juiz de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Cláudio Pereira França,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARCOS VINICIUS GODA MEDEIROS DE CAMPOS RG nº 49.121.8138e do CPF/MF nº431.229.438-08, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum – Cobrança por
parte de SECID – SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S/C LTDA., alegando em
síntese inadimplência quanto ao pagamento de mensalidades de MAIO E JUNHO ano letivo 2012 do curso
de DIREITO e recebeu o CA nº 2246184-7,ministrado sob responsabilidade da requerente. 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, 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 16 de outubro de 2018.
23 e 24/11

Isec Securitizadora S.A. - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 6ª Série 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 Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 6ª Série da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. (“CRI” e
“Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 14.2, em especial a cláusula 14.15, dos respectivos Termos de Securitização dos
Créditos Imobiliários de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 6ª, Série (“TS”) a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de
Titulares de CRI, a realizar-se no dia 13/12/2018, às 11:30, Rua Tabapuã, 1.123, conjunto 215, Itaim Bibi, Itaim Bibi, São Paulo/SP, para
deliberarem sobre as medidas a serem adotadas em razão do inadimplemento, pela Ginco Urbanismo Ltda. (“Devedora”), de dívidas vencidas
celebradas com terceiros em valor superior a R$ 5.000.000,00, conforme cláusula 7.1 alínea “(g)” do Instrumento Particular de Contrato de
Financiamento Imobiliário. A Securitizadora deixa registrado, para fins de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em primeira
convocação é de titulares do CRI que representem pelo menos, 2/3 do valor total dos CRI em circulação e, em segunda convocação, com qualquer
número de presentes, sendo que o quórum de deliberação é de maioria absoluta (50% mais um CRI dos presentes). Os titulares dos CRI poderão
se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de
identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a verificação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente,
regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de
firma ou abono bancário do signatário. Para que a verificação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma eficaz, solicitamos que os
instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à Pentágono
S.A DTVM (“Agente Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br ou (ii) enviados
diretamente à Securitizadora e ao Agente Fiduciário em suas sedes, com 48 horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia,
devendo apresentar-se com 30 minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais
previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. São Paulo, 22.11.2018. Isec Securitizadora S/A

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Físico nº:0037590-51.2013.8.26.0100 Classe: Assunto:Cumprimento de
Sentença Exequente:Tecnologia e Qualidade de Sistemas Em Engenharia - Ltda Executado:Qualton Indústria
e Comércio de Tintas Ltda - Epp e outros EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (vinte) DIAS. PROCESSO
Nº 0037590-51.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado
de São Paulo, Dr(a). Leandro de Paula Martins Constant, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MAYARA
CRISTINA MIRANDA DOS SANTOS, Brasileiro, CPF 049.107.719-05, com endereço à RUA 904, 286,
APTº 101, BALNEÁRIO CAMBURIU, CEP 88330-590, Estado de Santa Catarina - SC e JOÃO HUMBERTO
DOS ANJOS, Brasileiro, CPF 030.920.789-42, com endereço à av. Nereu Ramos, 750, centro, CEP 88380000, Balneario Picarras - SC, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de
Tecnologia e Qualidade de Sistemas Em Engenharia - Ltda, e, na qualidade de únicos sócios da empresa
QUALYTON IND. E COM. DE TINTAS LTDA, referente a ação em fase de execução, onde é exequente a
empresa TECNOLOGIA E QUALIDADE DE SISTEMAS EM ENGENHARIA LTDA-TESIS, foi aberto incidente
de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, estando os sócios responsáveis
pessoalmente pelo débito existente. Considerando que encontram-se os sócios/executados em lugar incerto
e não sabido, foi determinada as suas CITAÇÕES, por EDITAL, para os atos e termos da DECISÃO, e para
que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo respondido, os executados serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 12 de novembro de 2018.
23 e 24/11

Gaia Agro Securitizadora S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93 - NIRE: 35.300.418.514
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis do
Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 22ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A.
A Gaia Agro Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.876.090/0001-93 (“Emissora”), pelo presente edital
de convocação, nos termos da Cláusula XIX do Termo de Securitização firmado em 10 de novembro de 2017, convoca
os Srs. Titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 22ª Emissão da Emissora
(“CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar, em segunda convocação, no dia 05 de
dezembro de 2018, às 10 horas e 30 minutos na sede da Emissora, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 82, sala 1, Vila Nova Conceição, CEP 04.544-051
para deliberar a seguinte Ordem do Dia: (i) alterar, em parte, a Definição de “Documentos Comprobatórios” previsto
no Termo de Securitização, para admitir que onde se lê: “(...) (i) as vias originais das cártulas das Duplicatas (a) com os
respectivos aceites, acompanhadas das respectivas Notas Fiscais e, conforme aplicável, cópia dos Termos de Recebimento de Insumos nos termos previstos na Cláusula 4.4.3.2 abaixo; ou (b) sem os respectivos aceites, acompanhadas
de Notas Fiscais e original dos Termos de Recebimento de Insumos” (destacamos), passe a constar: “(...) (i) as vias
originais das cártulas das Duplicatas (a) com os respectivos aceites, acompanhadas das respectivas Notas Fiscais e,
conforme aplicável, cópia dos Termos de Recebimento de Insumos nos termos previstos na Cláusula 4.4.3.2 abaixo; ou
(b) sem os respectivos aceites, acompanhadas de originais ou cópias autenticadas das Notas Fiscais e cópia autenticada dos Termos de Recebimento de Insumos” (destacamos); (ii) com a aprovação do item (i) desta Ordem do
Dia, aprovar seu efeito retroativo, para que sua vigência e eficácia seja considerada a partir da data de emissão, qual
seja, dia 10 de novembro de 2017, ratificando os atos praticados neste sentido; (iii) alterar, em parte, a Definição de
“Aviso de Recebimento” previsto no Termo de Securitização, para passar a viger, a partir da data da assembleia que a
aprovar, com a seguinte redação: “o comprovante escrito original ou cópia, emitido pela Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos, relativo ao recebimento das Notificações de Cessão de Direitos Creditórios e de Condições Negociais, com
a assinatura da pessoa que recebeu e a data da entrega do documento, que possui validade jurídica para a demonstração do recebimento do objeto postal ao qual se vincula. Ou, ainda, a comprovação de recebimento por
meio de correspondência escrita enviada por meio eletrônico das Notificações de Cessão de Direitos
Creditórios e de Condições Negociais, desde que o fim pretendido seja atingido, permitido o envio
por correio eletrônico (e-mail) com aviso de recebimento.” (destacamos); (iv) com a aprovação do item (i)
desta Ordem do Dia, autorizar que a Emissora e o Agente Fiduciário, bem como demais prestadores de serviço desta
Emissão, procedam à alteração dos Documentos da Operação, readequando-os no mesmo sentido; (v) aprovar a
prorrogação do prazo para aditamento ao Termo de Securitização, nos termos da Cláusula 10.2.2 de referido instrumento, para admitir que, por uma única vez, o seu primeiro aditamento para refletir os Créditos do Agronegócio Adicionais adquiridos pela Emissora seja realizado até 30 de julho de 2018, seguindo os demais aditamentos
o prazo previsto na Cláusula 10.2.2, trimestralmente, a contar da data de 30 de julho de 2018. Os Titulares dos
CRA que se fizerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específicos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRA na sede da Emissora com, pelo menos, 24
(vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo, em benefício do tempo, os Titulares
dos CRA deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para o
e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br. São Paulo, 23 de novembro de 2018. Gaia Agro Securitizadora S.A.
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DECISÃO  EDITAL - Processo nº: 1057946-74.2018.8.26.0100 - Classe  Assunto: Execução de Título Extrajudicial
- Nota Promissória - Exequente: Orion Fomento Empresarial Ltda - Executado: X Contractor Construtora Ltda
- Epp, na pessoa de Mary Selma Valdambrini dos Santos e outros. Vistos. Tendo em vista que já foram esgotados
todos os meios hábeis para a localização do requerida, defiro a citação editalícia requerida às fls. 104/105, servindo
a presente decisão como edital. Este juízo FAZ SABER a Stephanie Valdambrini Nigro dos Santos, domiciliado em
local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação de Execução de Título Extrajudicial por Orion Fomento
Empresarial Ltda, que pretende a cobrança de débito embasado em nota promissória. 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, para que pague a dívida
em três dias ou oponha embargos em quinze dias. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. Recolha a parte
autora as custas referentes a publicação no DJE, no valor de R$ 144,00, providenciando, no mais, a publicação do
edital em jornais de grande circulação, comprovando-se nos autos, no prazo de vinte dias. Intimem-se. São Paulo,
30 de outubro de 2018. Christopher Alexander Roisin - Juiz de Direito.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº:1032280-71.2018.8.26.0100 Classe: Assunto:Execução de Título
Extrajudicial - Duplicata Exequente:Oracon Comercio de Industria de Confecções Ltda Executado:Lua Cheia
Confeccoes de Roupas Eireli Epp EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 103228071.2018.8.26.0100 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) LUA CHEIA CONFECCOES DE
ROUPAS EIRELI EPP, CNPJ 07.116.910/0001-83, com endereço à Rua Mendes Junior, 358, Bras, CEP
03013-011, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Oracon Comercio de Industria de Confecções Ltda,, objetivando a quantia de R$ 97.503,72, representada
pelas Notas Fiscais, comprovante de entrega de mercadorias e duplicatas devidamente protestadas. 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. Será
o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
12 de novembro de 2018.
23 e 24/11

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1006200-07.2017.8.26.0003 Classe: Assunto: Interpelação Rescisão / Resolução Requerente: Legacy Incorporadora Ltda Requerido: Haroldo Cruz Barbosa e outro
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006200-07.2017.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane
Vieira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a HAROLDO CRUZ BARBOSA (RG nº 3088362-SSP/PA e CPF/MF
nº 087.270.357-60) e FRANCISCA NARA MOREIRA DA COSTA (RG nº 58.117.296-6- SSP/SP e CPF/MF
nº 017.640.863-09) que LEGACY INCORPORADORA LTDA., lhe ajuizou uma ação de INTERPELAÇÃO
JUDICIAL representado pelo instrumento de compromisso de compra e venda do Lote “37” da Quadra “21”
do loteamento denominado “Residencial Jardim Vitória”, estando, atualmente, inadimplentes com relação às
parcelas 025/180 a 029/180., que totaliza a quantia de R$ 5.405,78. Estando os interpelados em lugar ignorado,
expede-se edital de Notificação para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, paguem as parcelas
vencidas e vincendas, atualizadas, sob pena de rescisão do contrato. Fica os interpelados Notificados da
interpelação, não cabendo a apresentação de documentos ou defesa nos presentes autos. Realizada a
interpelação, dê-se ciência ao autor para que obtenha cópia e arquivem-se, bem como cientificados de que
após o cumprimento, pagas as custas e observadas as formalidades legais, e decorridas as 48 horas os autos
serão entregues a requerente. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, aos 12 de novembro
de 2018.
23 e 24/11

Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A. - NIRE 35.300.192.940 - CNPJ nº 05.262.743/0001-53
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária 6.11.2018
Data, Hora e Local: No dia 6.11.2018, às 11hs, na sede social, Rua Joaquim Floriano, nº 466, 8º andar, conjunto 801, Bloco
C, Itaim Bibi, São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Jorge Carlos Nuñez; Secretário: Bruno
Sampaio Greve. Ordem do Dia: (i) o resgate antecipado facultativo da totalidade das debêntures da 4ª emissão de debêntures da Companhia, conforme faculta a Cláusula 4.7 do “Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures
Simples, em 2 Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, nos Termos da Instrução CVM nº 476/09, celebrado em 1.12.2016, conforme aditado em 15.12.2016 e em 5.09.2018;
(ii) a autorização à Companhia e ao Agente Fiduciário para a prática de todos os atos estritamente necessários para o
cumprimento das deliberações; e (iii) a autorização à Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas para efetivar as
deliberações tomadas. Deliberações Aprovadas: 1. Resgate antecipado facultativo da totalidade das debêntures da 4ª
emissão de debêntures da Companhia, conforme faculta a Cláusula 4.7 da Escritura de Emissão (“Resgate Antecipado Facultativo”), o qual deverá ocorrer dentro do prazo de 3 dias úteis a contar da presenta data, ou seja, em 9.11.2018, e consistirá
no resgate antecipado da totalidade das Debêntures da 4ª Emissão, nos termos da Cláusula 4.7 da Escritura de Emissão, pelo
valor nominal unitário das Debêntures da 4ª Emissão, correspondente a R$ 100.000,00 por Debênture, acrescido da atualização e da remuneração previstas nas Cláusulas 4.5 e 4.6 da Escritura de Emissão, sem a incidência de qualquer prêmio, nos
termos da Cláusula 4.7 da Escritura de Emissão. 2. Consignar que as Debêntures da 4ª Emissão objeto do Resgate Antecipado Facultativo serão obrigatoriamente liquidadas e canceladas pela Emissora, nos termos da Cláusula 4.7.4 da Escritura de
Emissão. 3. celebração, pela Companhia e pelo Agente Fiduciário, de quaisquer documentos necessários em razão das deliberações previstas nos itens acima. Encerramento: Nada mais. Acionistas: REC Cipasa S.A.; PL Participações EIRELI; SVB
Participações EIRELI; LRS Participações EIRELI; Mazal Participações EIRELI; Prosperitas III Real Estate Fundo de Investimento
em Participações Multistratégica. JUCESP nº 539.008/18-7 em 14/11/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do
PROC. Nº 0020494-48.2005.8.26.0053.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO AUGUSTO GALVAO DE FRANCA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A
TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) Cia da Saneamento Basico do Estado de São Paulo - Sabesp move uma
Procedimentos Especiais - Servidão Administrativa contra Clube Hípico de Santo Amaro com sede na Rua Vito Rolim de Freitas, 421
Jardim Hípico Sãop Paulo SP CNPJ 49.086.291/0001-71, objetivando a instituição de passagem sobre uma faixa que margeia o
córrego ou vertente, passa pela lateral interna do imóvel de área maior, localizado na Rua Vito Rolim de Freitas ( antiga Visconde
de Ouro Preto) nº 421 e Rua Visconde de Taunay, no Bairro Jardim Hípico, Santo Amaro, quadra 345 do setor 87 da planta genérica
de calores do Município de São Paulo SP, objeto da certidão da transcrição 815 ( fls. 40 a 41 dos autos) tendo uma área necessária
de 3.906,12m2, com as seguintes medidas: inicia-se no ponto 1 ao 2 e segue sucessivamente até o ponto 92 onde deste encontra
o ponto 1, fechando assim o perímetro, declarados de utilidade pública conforme Decreto nº 49.126 de 11.11.2004. Para o
levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação
no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo.
24 e 27 / 11 / 2018.

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1073834-54.2016.8.26.0100. O Dr. LUIZ ANTONIO CARRER,
Juiz de Direito da 13ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a GEDALIS COMERCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA-ME (CNPJ/MF nº 12.422.899/0001-10) que CONTACT NVOCC LTDA, lhe ajuizou
uma AÇÃO DE COBRANÇA, para receber a quantia de R$ 5.421,02, referente ao não pagamento da fatura
nº 15/00805. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação
proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação,
a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado
na forma da lei. São Paulo, 26/09/18.
23 e 24/11

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1014557-42.2018.8.26.0002 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Despesas Condominiais Exequente: Condomínio Terrara Executado: Terrara Rouxinol Spe
Empreendimento Imobiliario Ltda EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 101455742.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TERRARA ROUXINOL
SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA (CNPJ/MF nº 09.230.581/0001-22) que SUBCONDOMÍNIO
CASAS E TOWNHOUSE CONDOMÍNIO TERRARA lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial,
objetivando a quantia de R$ 3.102,72 (09/04/2018), referente ao não pagamento das despesas condominiais.
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. Não
sendo contestada a ação, a executada 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 05 de novembro de 2018.
23 e 24/11

CNPJ/MF nº 10.982.471/0001-04 - NIRE 35.223.468.605
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora e Local: 16/11/2018, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, nº. 109, 3º andar, Sala 01 - Parte,
São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Miguel Maia
Mickelberg - Presidente, Levi Zylberman - Secretário. Deliberações Aprovadas por Unanimidade:
1. Redução do capital social em R$ 1.288.019,00, sendo R$ 858.019,00 direcionados a absorção de prejuízos,
e R$ 430.000,00 por serem considerados excessivos, mediante o cancelamento de 1.030.415 quotas, com
valor nominal de R$ 1,00 cada uma, de propriedade da Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e
Participações, e 257.604 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, de propriedade da Magik LZ
Empreendimentos Imobiliários Ltda, o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo será
restituído às Quotistas em moeda corrente nacional. 2. O capital social passa de R$ 2.213.800,00 para R$
925.781,00 dividido em 925.781 quotas. 3. Autorizar os administradores a assinar os documentos
necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 16/11/2018. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A
Empreendimentos e Participações - Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Magik
LZ Empreendimentos Imobiliários Ltda - Levi Zylberman

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1020202-82.2017.8.26.0002. Classe: Assunto: Monitória - Contratos
Bancários. Requerente: Banco Bradesco S/A. Requerido: Helcio Aluízio. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1020202-82.2017.8.26.0002. 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) HELCIO
ALUÍZIO, Brasileiro, Casado, Empresário, CPF 565.577.288-49. Com endereço à Rua Joaquim Ferreira dos Santos,
54, Jardim Sao Domingos, CEP 13231-422, Campo Limpo Paulista - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória
por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: que o réu é titular de conta corrente encontrando-se em
débito no montante de R$ 88.096,90. 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 agosto de 2018. 23 e 24 / 11 / 2018.
2ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro/SP. 2º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº
1052440-91.2016.8.26.0002. O Dr. Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do
Foro Regional de de Santo Amaro/SP, Faz Saber a Daniel Alves da Cruz Silva (CPF. 389.096.988-70), que Banco
Bradesco S/A lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 19.323,57 (setembro de 2016), decorrente
do Contrato de Abertura de Crédito Flex Bradesco n° 6705589. 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, afixado e publicado. SP, 10/10/2018.
23 e 24 / 11 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020488-31.2015.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico
Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao LUIZ ROGÉRIO PEREIRA SANTOS, CPF
011.723.579-27 que foi ajuizada Ação de Procedimento Comum pelo HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO
MÚLTIPLO, objetivando a procedência da ação e a condenação do Réu ao pagamento de R$ 54.761,78,
referente aos contratos de Conta Corrente e Crédito Parcelado nºs 060212345, 5160224927, 2061280404,
atualizados até 22/01/2015 e 30/01/2015, valor esse a ser devidamente atualizado até o pagamento, acrescidos
de juros, demais cominações contratuais, custas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se o
Réu em lugar ignorado e incerto foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de revelia,
gerando a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 04 de
setembro de 2018.
23 e 24/11
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1056899-10.2014.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ
RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) STARSON FAVILLA
LOMBARDI, CPF 198.500.678-29, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de
HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, objetivando a procedência da ação e a condenação do Réu ao pagamento
de R$110.970,37, referente aos contratos de Conta Corrente e Crédito Parcelado nºs4770037715 e 4770450427,
atualizados até 08/12/2014 e 27/11/2014, valor esse a ser devidamente atualizado até o pagamento, acrescidos
de juros, demais cominações contratuais, custas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS.
23 e 24/11

PROCESSO Nº 1032213-54.2014.8.26.0001 EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO
NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE QUITÉRIA DE FREITAS FRANCO, REQUERIDO POR ELIANA
FRANCO DE LIMA E OUTRO - PROCESSO Nº1032213-54.2014.8.26.0001. 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 31/07/2018 17:35:15, foi decretada a INTERDIÇÃO de QUITÉRIA DE
FREITAS FRANCO, CPF 523.532.908-25, RG 5.772.694-2, declarando-o(a) relativamente incapaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil, por apresentar comprometimento de funções mentais, que afetará tão
somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, tendo sido nomeado(a) como
CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). ELIANA FRANCO DE LIMA, RG 6.253.529-8, CPF
687.012.258-04. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma
15 e 26/11
da lei. NADA MAIS.
30ª Vara Cível da Capital - SP Intimação. Prazo 20 dias. Proc. nº 0067001-66.2018.8.26.0100. A Dra. Juliana
Nishina de Azevedo, Juíza de Direito da 30ª Vara Cível do Foro da Capital-SP, na forma da lei. Faz saber a
Paulo Fernando de Mattos Silva, CPF 022.138.228-32, que nos autos do Cumprimento de Sentença, requerido
por Fundação Armando Álvares Penteado, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, intimado fica para no
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetuar o pagamento de R$ 37.018,38 (set/2018), devidamente
atualizado, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e §§
do CPC). Fica ciente ainda, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem
o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de novembro de 2018. 24 e 27/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO 0133743-54.2010.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Sachsida Garcia,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SÉRGIO SEIKI TANAKA, CPF 812.849.778-20, que o HSBC Bank
Brasil S/A Múltiplo, ajuizou-lhe e a SEI Sistemas de Embalagens Industriais Ltda. EPP, CNPJ 06.070.500/
0001-86, a Márcia Massae Ogawa Tanaka, CPF 939.673.498-53 e ao Fábio Minoru Tanaka, CPF 287.519.18889, AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, objetivando a cobrança de R$138.847,57, referente
a Cédula fr Crédito Bancário Empréstimo-Capital de Giro nº 10620251930, firmado em 14/09/2009. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, pague o débito atualizado, quando então a verba honorária
será reduzida em 5% em caso de pagamento, e querendo ofereça embargos no prazo de 15 dias, facultandolhe nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente, comprovando p depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas
e juros de 1% ao mês, prazos estes que começarão a fluir, após os 20 dias supra. Na ausência de embargos,
o co-executado 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.
23 e 24/11

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 1073295-88.2016.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto Toqueton
Amaral, MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível - Foro Central/SP, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a
MARLUCE ALMEIDA DE SOUZA DINIZ, CPF 144.079.238-06, por si representando o Espólio de José
Pereira Diniz, CPF 056.219.608-07, que o Condomínio Paço do Aimberê, ajuizou-lhes Ação de Execução de
Título Extrajudicial objetivando a cobrança de R$ 2.856,19, (04/2018), referente à cota condominial, fundo de
reserva, fundo de obras e 13º salário, vencido em 10.08.2015 e 10.09.2015, referente a unidade 73, inclusa a
multa de 2% no valor de R$ 30,40, em conformidade com o artigo 1336, § 1º do Código Civil, em vigor a partir
de 10.01.03, alusivos à unidade supracitada, localizado no Condomínio-Autor. Encontrando-se a executada
em lugar ignorado e incerto, foi deferida a CITAÇÃO por edital, para que em 03 dias, paguem o débito
atualizado, quando então a verba honorária que foi fixada em 10% do valor do débito, será reduzida em 5%,
em caso de pagamento, e querendo ofereça embargos no prazo de 15 dias, facultando-lhe nesse prazo,
reconhecendo o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas
e honorários, requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas e juros de
1% ao mês, prazos estes que começarão a fluir, após os 20 dias supra. Na ausência de embargos, a executada
será considerada revel, sendo-lhe nomeado curador especial. Será o presente edital, publicado na forma da
lei.
23 e 24/11
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Obra emergencial em viaduto de
São Paulo terá prazo de seis meses
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Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A. - CNPJ nº 05.262.743/0001-53 - NIRE 35.300.192.940
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 6.11.2018
Data, Hora, Local: 6.11.2018, às 10hs, na sede social, Rua Joaquim Floriano, nº 466, 8º andar, conjunto 801, Bloco
C, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Jorge Carlos Nuñez – Presidente, Bruno Sampaio Greve – Secretário. Ordem do Dia: deliberar sobre a proposta apresentada pela Rec Cipasa S.A. (“Rec Cipasa”), sociedade controladora da Companhia, para: (i) retificação e ratificação da AGE da Companhia de 1.10.2018, JUCESP de
10.10.2018, sob nº 479.418/18-4, (“AGE de Emissão”), por meio da qual foi aprovada a realização da 6ª Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, Para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição da Companhia, (“Emissão” e “Debêntures”), nos termos do artigo 59 da Lei das S.A., de forma a: esclarecer a Data de Incorporação dos Juros; (ii) a aprovação da minuta e a celebração de 1º aditamento ao “Instrumento Particular de Escritura de 6ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, Para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição da CIPASA Desenvolvimento Urbano S.A.”, de 1.10.2018, JUCESP de 10.10.2018, sob nº ED0026529/000 (“Escritura”), em razão das deliberações previstas no item (i) acima, bem como para a prever expressamente o
regime de distribuição das Debêntures e a possibilidade de distribuição parcial das Debêntures; e (iii) a autorização à
Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas para efetivar a Emissão, incluindo, sem limitações, a prática dos atos
necessários à assinatura dos documentos da Emissão, à negociação dos termos da Emissão e contratos relacionados,
bem como a publicação e o registro dos documentos de natureza societária perante os órgãos competentes. Deliberações Aprovadas: 1. Retificação do inciso (m) do item 6.1 da AGE de Emissão, de forma a expressamente prever que
os juros calculados desde a Data de Emissão, durante o período de carência de 18 meses, deverão ser incorporados ao
Valor Nominal Unitário ou ao Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures, conforme o caso, em 15.04.2020. Dessa forma, inciso (m) do item 6.1 da AGE de Emissão passará a ter a seguinte nova redação: “(n)|Pagamento da Remuneração: os juros calculados desde a Data de Emissão, nos termos da Escritura, durante o período de carência de
18 meses, deverão ser incorporados ao Valor Nominal Unitário ou ao Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures,
conforme o caso, em 15.04.2020. A Remuneração será paga apenas após o período de carência de 18 meses; ou seja, a
partir do 19º mês da Data da Emissão, inclusive, sendo o 1º pagamento realizado em 15.05.2020;” 2. Em virtude das deliberações acima, bem como para a prever expressamente o regime de distribuição das Debêntures e a possibilidade de
distribuição parcial das Debêntures, aprovar a celebração, pela Companhia, do primeiro aditamento à Escritura, cuja minuta foi disponibilizada, analisada e aprovada pelos presentes, de forma a refletir as deliberações acima. 3. Autorizar e
ordenar a diretoria da Companhia, a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações tomadas acima, ficando, inclusive, ratificados todos os atos já praticados pela Diretoria neste sentido. Encerramento:
Nada mais. Acionistas: REC Cipasa S.A.; PL Participações EIRELI; SVB Participações EIRELI; LRS Participações EIRELI; Mazal Participações EIRELI; Prosperitas III Real Estate Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. JUCESP nº
539.218/18-2 em 14.11.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
Sovila Participações S.A.

CNPJ/MF nº 06.007.683/0001-95 - NIRE 35.300.502.710
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30/04/2018
1. Data, Hora e Local: Aos 30/04/2018, às 9h, na sede social da Sovila Participações S.A. (“Companhia”), na sede social da Companhia,
localizada na Rua Barroso Neto, 91, sala 1, Butantã, CEP 05585-010, em São Paulo/SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada nos termos
do Artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em razão da presença de acionistas representando a totalidade
do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas. Presentes, também, integrantes da
administração da Companhia, o Sr. Guilherme Affonso Ferreira Filho, Diretor Financeiro, o Sr. Bruno Bertolucci Belliboni e a Sra. Sônia Maria
Barreira, Diretora Pedagógica. 3. Publicações Legais: $EMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#OMPANHIA RELATIVOSAOEXERCÁCIOSOCIALENCERRADOEM
31/12/2017, publicados em 28/03/2018 no DOESP e no jornal O Dia, página 128 e página 20, respectivamente, bem como arquivados na sede
social. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Guilherme Affonso Ferreira Filho, que convidou o Sr. Bruno Bertolucci Belliboni para
secretariar os trabalhos. 5. Ordem do Dia: (1)TOMARASCONTASDOSADMINISTRADORES EXAMINAR DISCUTIREVOTARASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
DA#OMPANHIAREFERENTESAOEXERCÁCIOSOCIALENCERRADOEME(2) APROVARAPROPOSTADEDESTINA¼»ODORESULTADODOEXERCÁCIO
social encerrado em 31/12/2017, com a constituição de reserva legal no valor de R$ 28 mil e a distribuição de dividendos no valor de R$ 532
mil. 6. Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata: (1) foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às
MAT½RIASASEREMDELIBERADASNESTA!SSEMBLEIA'ERAL/RDIN¶RIA UMAVEZQUES»ODOINTEIROCONHECIMENTODOSACIONISTAS(2) foi autorizada a
lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das S.A. 7. Deliberações Tomadas: Após as discussões
relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas decidiram, por unanimidade, sem quaisquer reservas ou ressalvas:
(1) Aprovar DEPOISDEEXAMINADOSEDISCUTIDOS ASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#OMPANHIARELATIVASAOEXERCÁCIOSOCIALENCERRADOEM
31/12/2017. (2) Aprovar ASEGUINTE0ROPOSTADA!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIAPARAADESTINA¼»ODORESULTADODOEXERCÁCIOSOCIALENCERRADO
em 31/12/2017, com constituição de reserva legal e distribuição de dividendos, conforme segue: (i) Constituição de Reserva Legal no montanTEDE2 E(ii) $ISTRIBUI¼»ODEDIVIDENDOSNOMONTANTEDE2 2EGISTRA SEQUE I OLUCROLÁQUIDODA#OMPANHIAAPURADO
NOEXERCÁCIOSOCIALENCERRADOEMDEDEZEMBRODEFOIDE2 EII APÆSAABSOR¼»OINTEGRALDOPREJUÁZOACUMULADODE
2 EMPELOLUCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO OSALDODELUCROSACUMULADOSPASSAASERDE2  OSQUAISSER»O
DESTINADOS¹2ESERVA,EGAL QUEPASSAATEROMONTANTEDE2 EOSALDOREMANESCENTEDE2 SER¶DISTRIBUÁDOATÁTULO
de dividendos aos sócios. 8. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo
necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada e assinada pelo Presidente da Mesa, pelo Secretário e pelos
acionistas presentes. Mesa: Presidente: Guilherme Affonso Ferreira Filho e Secretário: Bruno Bertolucci Belliboni. Acionistas Presentes: Centro
de Formação de Educadores da Vila Ltda. representada pelos seus diretores Guilherme Affonso Ferreira Filho e Bruno Bertolucci Belliboni,
3ÇNIA-ARIA"ARREIRA 6·NIA-ARINCEK !NA,UIZA-ARTINEZDO!MARAL &ERNANDA!ZEVEDO-ARQUES&LORESE%VA$IAZ!LVAREZ#ERTIlCAMOSQUE
APRESENTE½CÆPIAlELDAATALAVRADAEMLIVROPRÆPRIO3»O0AULO Guilherme Affonso Ferreira Filho Presidente da Mesa, Bruno
Bertolucci Belliboni - Secretário da Mesa. JUCESP nº 507.190/18-0 em 22/10/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Isec Securitizadora S.A.

CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 29ª, 30ª e 31ª 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 Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 29ª, 30ª e 31ª Séries da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A.
(“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 14.2, em especial a cláusula 14.15, dos respectivos Termos de
Securitização dos Créditos Imobiliários de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 29ª, 30ª e 31ª Série (“TS”) a reunirem-se em 1ª
convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 13/12/2018, às 09:30, na Rua Tabapuã, nº 1.123, conjunto 215,
Itaim Bibi – São Paulo – SP, para deliberarem sobre as medidas a serem adotadas em razão do inadimplemento de dívidas, pela Ginco
Urbanismo Ltda. (“Devedora”), vencidas celebradas com terceiros em valor superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil de reais), conforme
cláusula 6.1 alínea (h) do Instrumento Particular de Contrato de Financiamento Imobiliário. A Securitizadora deixa registrado, para fins de
esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de titulares do CRI que representem pelo menos, 2/3
(dois terços) do valor total dos CRI em circulação e, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, sendo que o quórum de
deliberação é de maioria absoluta (50% mais um) dos CRI presentes. Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por
procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos
e demais documentos necessários para a verificação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social
de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de firma ou abono bancário do signatário.
Para que a verificação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma eficaz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes
para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à Pentágono S.A DTVM (“Agente Fiduciário”): (i) por
e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 22 de novembro de 2018.
ISEC SECURITIZADORA S.A

Núcleo Engenharia Consultiva S.A.
CNPJ/MF nº 38.894.804/0001-54 – NIRE 35.300.389.212
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de novembro de 2018
Data e Horário: Realizada aos oito dias do mês de novembro de 2018, às 14h00min. Local: Sede Social da Companhia
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 1.357, 8º andar, Cerqueira César, CEP 01419-908.
Mesa: Foi aclamado para presidir os trabalhos o Sr. Ricardo Gomes, que convidou a Sra. Sonia Maria Ferreira Gomes para
secretariá-lo, ﬁcando assim constituída a mesa. Convocação: Dispensada comprovação de convocação prévia pela imprensa,
bem como a publicação dos avisos que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro 1976, de acordo com o facultado
respectivamente pelo parágrafo 4º do artigo 124 e pelo parágrafo 4º do artigo 133 da referida Lei. Presença: Acionista
representando 100% (cem por cento) do Capital Social. Ordem do Dia: I - Reeleger membros da Diretoria da presente sociedade;
II - Alterar o endereço da Sucursal da companhia em Buenos Aires, Argentina. Deliberações: Iniciados os trabalhos, ﬁca
aprovado pela Acionista e deliberado pelos demais presentes, na melhor forma do Direito, o que segue: I - Eleger membros
para a Diretoria da Companhia conforme segue: Feita a eleição e apurados os votos, veriﬁcou-se que foram reeleitos para
um período de 01 (um) ano, os Srs. Roberto Carlos Escobar portador do CPF/MF nº 346.819.811-68 e RG nº 13.917.541-6
e Reinaldo do Amaral Lima, portador do CPF/MF nº 063.906.638-03 e RG nº 14.063.478-2 SSP/SP ambos qualiﬁcados nos
termos de posse em anexo para ocuparem os cargos de Diretores Operacionais, os quais, estando presentes, aceitaram as
respectivas nomeações, tomaram posse imediata declarando sob as penas da lei que: (i) não estão impedidos por lei especial,
ou condenados por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública
ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º
do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atendem ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei
nº 6.404/76; (iii) conhecem e entendem os normativos anticorrupção vigentes no país, em especial a Lei nº 12.486/13 e
suas atualizações e regulamentações, com compromisso de abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das
disposições dessas regras; e (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não
têm, nem representam interesses conﬂitantes com os da Companhia, na forma do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estando
incursos em qualquer restrição legal, inclusive criminal, que os impeça de exercer atividades mercantis, conforme termos de
posse em livro próprio da Companhia. II - Alterar o endereço da Sucursal da companhia com sede na Argentina denominada
Núcleo Engenharia Consultiva S.A. - Sucursal Argentina, que passa da Bouchard Plaza Building, localizado à Bouchard,
557/599 - 20º andar, Buenos Aires, Argentina, C1106ABG para a Laminar Plaza Tower, localizado à Ing. Enrique Butty, 240,
piso 5, CABA, Buenos Aires, Argentina, C1001AFB. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes
quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e aprovada foi assinada por
todos os presentes em livro próprio da Companhia, dispensada a transcrição no corpo da mesma para efeito de publicação:
aa) Ricardo Gomes - Presidente; Sonia Maria Ferreira Gomes - Secretária; Núcleo Holding Ltda. (administrador - Ricardo
Gomes). Acionista. Confere com a original lavrada em livro próprio de Registros das Assembleias Gerais nº 2, nas folhas 28 a
31, na forma da IN DREI nº 38/2017. São Paulo, 08 de novembro de 2018. Mesa: Ricardo Gomes - Presidente da Mesa; Sonia
Maria Ferreira Gomes - Secretária da Mesa. Visto: Guerino Martinelli Neto - OAB/SP nº 302.631. Testemunhas: 1 - Evaristo
Santaroza - RG 16.144.533-0 SSP/SP - CPF/MF 027.187.888-60; 2 - Marcio de Oliveira Messias - RG 28.801.784-5 SSP/SP CPF/MF 289.158.158-07. JUCESP sob nº 540.781/18-6 em 21/11/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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SALUS LATAM HOLDING S.A.
CNPJ/MF nº 27.317.484/0001-53 - NIRE 35.300.502.175
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 26.09.2018
Data, Hora e Local: No dia 26.09.2018, às 10h00, na sede da Salus Latam Holding S.A. ("Companhia"), São Paulo/SP, na Avenida Cidade Jardim, 803,
10º andar, Sala 1, CEP 01453-000. Convocação e Presença: Dispensada, em razão da presença do acionista representando a totalidade do capital
social. Mesa: Presidente: Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi; Secretário: Andrés Marcelo Cima. Publicações e Anúncios: Dispensada a publicação
das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017, tendo em vista o disposto o disposto no artigo 294, inciso II, da
Lei das S.A. Ordem do Dia: Deliberar sobre: i. a aprovação das contas dos administradores da Companhia e das demonstrações financeiras relativas
ao exercício social encerrado em 31/12/2017; ii. a deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2017; iii. a
reeleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; iv. a dispensa da instalação de Conselho Fiscal; e v. a fixação do montante da
remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018. Deliberações: Por unanimidade de votos, os acionistas
decidiram e aprovaram: i. as contas dos administradores da Companhia e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31/12/2017, foram aprovadas sem quaisquer ressalvas; ii. tendo em vista as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2017 equivalentes a R$0,00, não houve quaisquer valores destinados ao lucro líquido, distribuição a título de dividendos para o acionista,
tampouco houve registro de prejuízo; e iii. a reeleição do iii.a Sr. Andrés Marcelo Cima, argentino, casado, administrador, RNE nº V687266-X, CPF/
MF nº 234.199.858-51 para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; iii.b Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi, brasileiro, casado,
administrador de empresas, RG nº 15.351.816 SSP/SP, CPF/MF nº 219.544.638-20, para o cargo de membro do Conselho de Administração; e iii.c
Daniel Rizardi Sorrentino, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 27.115.686-7 SSP/SP, CPF/MF nº 220.617.998-92, todos com
escritório na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Cidade Jardim, 803, 8º andar, Itaim Bibi, CEP 01453-000, para os cargos de membros do Conselho de
Administração, com mandato de 1 ano, tomando posse de seu cargo conforme Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento lavrados no Livro de
Registro das Atas do Conselho de Administração da Companhia. Os conselheiros ora eleitos, declaram, sob as penas da lei, que preenchem os requisitos
elencados nos artigos 146 e 147 e seus §§ da Lei nº 6.404/76, não estando impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia,
e nem condenado, ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. iv. a dispensa da instalação de Conselho Fiscal; e v. a fixação
da remuneração global dos membros da administração da Companhia no valor total de até R$15.000.000,00, aplicável no período entre janeiro e
dezembro de 2018 até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinar as contas relativas ao exercício social a ser encerrado em
31/12/2018. A referida remuneração será distribuída entre os membros da administração da Companhia por deliberação do Conselho de Administração;
Assinaturas: Mesa: Presidente, Andrés Marcelo Cima; e Secretário, Norberto Withaker Sobral Jannuzzi. Acionista: Brazilian Private Equity V - Fundo
de Investimento em Participações. Encerramento e Lavratura da Ata em Forma de Sumário: Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de
sumário e sua publicação com omissão das assinaturas, conforme autorizam os §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei das S.A. Certifico que a presente é cópia
fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 26/09/2018. JUCESP nº 522.453/18-1 em 05.11.2018. Flávia R. Britto Gonçalves: Secretária Geral.

Núcleo Engenharia Consultiva S.A.
CNPJ/MF nº 38.894.804/0001-54 – NIRE 35.300.389.212
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de outubro de 2018
Data e Horário: Realizada no dia 23 do mês de outubro de 2018, às 16h00min. Local: Sede Social da Companhia localizada
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, 1357 - 8º andar, Cerqueira César - CEP 01419-908. Mesa:
Foi aclamado para presidir os trabalhos o Sr. Ricardo Gomes, que convidou a Sra. Sonia Maria Ferreira Gomes para
secretariá-lo, ﬁcando assim constituída a mesa. Convocação: Dispensada comprovação de convocação prévia pela imprensa,
bem como a publicação dos avisos que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro 1976, de acordo com o facultado
respectivamente pelo parágrafo 4º do artigo 124 e pelo parágrafo 4º do artigo 133 da referida Lei. Presença: Acionista
representando 100% (cem por cento) do Capital Social. Ordem do Dia: I - Retiﬁcar e Ratiﬁcar a Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 23 de agosto de 2018 às 14:00. Constituir ﬁliais nas cidades de Aracajú/SE, Recife/PE, Natal/RN, Fortaleza/CE,
Manaus/AM, Belém/PA, Mossoró/RN e Maceió/AL. Deliberações: Iniciados os trabalhos, ﬁca aprovado pela Acionista
e deliberado pelos demais presentes, na melhor forma de Direito, o que segue: I - Retiﬁcar e Ratiﬁcar a Assembleia Geral
&YUSBPSEJOÈSJBSFBMJ[BEBFNEFBHPTUPEFËTDPOGPSNFBCBJYPtù3FUJmDBSPFOEFSFÎPEBmMJBMEB$PNQBOIJB
na cidade de Natal, onde leu-se Na cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, na Avenida Afonso Pena, 1.206 Tirol - CEP 59020-265, lê-se Na cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, na Avenida Afonso Pena, 1.206 - Bairro
Tirol - CEP 59020-265 - EFC 268.tù3FUJmDBSPFOEFSFÎPEBmMJBMEB$PNQBOIJBOBDJEBEFEFFortaleza, onde leu-se Na cidade
de Fortaleza, no Estado do Ceará, na Avenida Dom Luís, 807 - 20º e 21º andares - Bairro Meireles - CEP 60160-230, lê-se Na
cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará, na Avenida Dom Luís, 807 - 20º e 21º andares - Building Etevaldo Nogueira Business Bairro Meireles - CEP 60160-230. tù3FUJmDBSPFOEFSFÎPEBmMJBMEB$PNQBOIJBOBDJEBEFEFMaceió, onde leu-se Na cidade
de Maceió, no Estado de Alagoas, na Rua Rivadávia Carnaúba, 91 - Sala 04 - Pinheiro - CEP 57057-260, lê-se Na cidade de
Maceió, no Estado de Alagoas, na Rua Rivadávia Carnaúba, 91 - Sala 04 - Caixa Postal CA489 - Bairro Pinheiro - CEP 57057-260.
tù3FUJmDBSPFOEFSFÎPEBmMJBMEB$PNQBOIJBOBDJEBEFEFMossoró, onde leu-se Na cidade de Mossoró, Estado do Rio Grande
do Norte, na Rua Desembargador Dionísio Filgueira, 97 - sala 08 - Centro - CEP 59610-090, lê-se Na cidade de Mossoró, Estado
do Rio Grande do Norte, na Rua Desembargador Dionísio Filgueira, 97 - sala 08 - 2º andar - Bairro Centro - CEP 59610-090.
II - Ratiﬁcar todas as demais deliberações aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de agosto de 2018
às 14:00 que não tenham sido objeto de retiﬁcação pela presente Assembleia Geral Extraordinária. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se
a presente ata, que lida e aprovada foi assinada por todos os presentes em livro próprio da Companhia, dispensada a
transcrição no corpo da mesma para efeito de publicação: aa) Ricardo Gomes - Presidente; Sonia Maria Ferreira Gomes Secretária; Núcleo Holding Ltda. (administrador - Ricardo Gomes). Acionista. Confere com a original lavrada em livro próprio
de Registros das Assembleias Gerais, nas folhas 28 a 30, na forma da IN DREI nº 38/2017. São Paulo, 23 de outubro de 2018.
Mesa: Ricardo Gomes - Presidente da Mesa; Sonia Maria Ferreira Gomes - Secretária da Mesa. Visto: Guerino Martinelli Neto OAB/SP nº 302.631. Testemunhas: 1 - Evaristo Santaroza - RG 16.144.533-0 SSP/SP - CPF/MF 027.187.888-60; 2 - Marcio de
Oliveira Messias - RG 28.801.784-5 SSP/SP - CPF/MF 289.158.158-07. JUCESP sob nº 519.533/18-5 em 31/10/2018. (a) Flávia
R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Isec Securitizadora S.A. - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 8ª Série 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 Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 8ª Série da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. (“CRI” e
“Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 14.2, em especial a cláusula 14.15, dos respectivos Termos de Securitização dos
Créditos Imobiliários de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 8ª, Série (“TS”) a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de
Titulares de CRI, a realizar-se no dia 13/12/2018, às 10:30, na Rua Tabapuã, nº 1.123, conjunto 215, Itaim Bibi, São Paulo/SP, para deliberarem
sobre as medidas a serem adotadas em razão do inadimplemento pela Ginco Urbanismo Ltda. (“Devedora”), de dívidas, vencidas celebradas
com terceiros em valor superior a R$ 5.000.000,00; conforme cláusula 7.1 alínea (g) do Instrumento Particular de Contrato de Financiamento
Imobiliário. A Securitizadora deixa registrado, para fins de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em primeira convocação
é de titulares do CRI que representem pelo menos, 2/3 do valor total dos CRI em circulação e, em segunda convocação, com qualquer número
de presentes, sendo que o quórum de deliberação é de maioria absoluta (50% mais um CRI dos presentes). Os titulares dos CRI poderão se fazer
representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade
do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a verificação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente,
regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de
firma ou abono bancário do signatário. Para que a verificação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma eficaz, solicitamos que os
instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à Pentágono
S.A DTVM (“Agente Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br ou (ii) enviados
diretamente à Securitizadora e ao Agente Fiduciário em suas sedes, com 48 horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia,
devendo apresentar-se com 30 minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais
previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. São Paulo, 22/11/2018. Isec Securitizadora S/A

LEILÃO

ONLINE E
PRESENCAL

Data: 28 de novembro de 2018 às 14h00
LOCAL DO LEILÃO: RUA DA MOOCA, 3557 – SÃO PAULO/SP
VISITAÇÃO VEJA NO SITE DO LEILOEIRO

TORRES DE TELEFONIA
CADASTRE-SE ANTECIPADAMENTE PARA PARTICIPAR DO LEILÃO

Informações (11) 3550-4066 - www.FrazaoLeiloes.com.br
Carlos Alberto Fernando Santos Frazão – JUCESP n° 203
17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 17º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 101037340.2018.8.26.0100. A Dra. Luciana Biagio Laquimia, Juíza de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/
SP, Faz Saber a João Manuel Coelho Ribeiro Pires (CPF. 945.746.428-15), que Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 71.366,74 (janeiro de 2018), representada pelo Contrato
de Confissão de Dívida. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos
20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15
dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua
avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente, afixado e publicado. SP, 06/11/2018.
23 e 24 / 11 / 2018.

36ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 36º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 108417491.2015.8.26.0100. A Dra. Tamara Hochgreb, Juíza de Direito da 36ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz
Saber a Fábio Jonas Araújo (CPF. 445.216.078-61), que HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo lhe ajuizou ação de
Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 112.669,10 (agosto de 2015), referente ao
Contrato de Crédito Parcelado Giro Fácil n° 2024-00482-96 e Contrato de Crédito Parcelado Giro Fácil n° 202400499-93. Estando o requerido 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, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente, afixado e publicado na forma da lei. SP, 24/09/2018.
24 e 27 / 11 / 2018.
Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1111630-45.2017.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral,
Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Miki Hiroshe Assessoria ME (CNPJ.
10.401.516/0001-00), que Sul América Companhia de Seguro Saúde lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a
quantia de R$ 27.303,15 (outubro de 2018), representada pelos Títulos n°s 101975740, 103046520 e 106135811,
todos da Apólice n° 19613. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir
dos 20 dias supra, pague o débito atualizado,

17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 17º Ofício Cível. Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº
0081141-08.2018.8.26.0100 (processo principal n° 1033633-88.2014.8.26.0100). O Dr. André Luiz da Silva da
Cunha, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Dica Reis Moda Íntima Confecções
e Comércio Ltda EPP (CNPJ. 06.305.534/0001-02), que a ação de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada
por Tim Celular S/A, foi julgada procedente, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 84.539,11 (outubro de
2018). Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos
20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que,
transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será
o presente, afixado e publicado na forma da lei. SP, 30/10/2018.
24 e 27 / 11 / 2018.
Processo 1013294-46.2016.8.26.0001 - Procedimento Comum - Contratos Bancários - HSBC Bank Brasil S/A Banco
Múltiplo. - Por meio desta decisão, que servirá como EDITAL (PRAZO DE 20 DIAS), FAÇO SABER à PORTO MADEIRA
MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA-ME, empresa inscrita no CNPJ/MF 03.047.791/0001-01, que lhe foi proposta uma
ação de de cobrança, no valor de R$ 75.247,74, ajuizada pelo Banco HSBC, Bank Brasil S/A Banco Múltiplo.
Frustradas as tentativas de sua localização, foi determinada 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 27 de agosto de 2018.
23 e 24 / 11 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 1003663-38.2017.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito
da 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr. ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PORTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ sob o nº 11.950.363/
0001-04, que M.P.F. NOVA UNIÃO ALIMENTOS LTDA lhe ajuizou EXECUÇÃO, objetivando a quantia de
R$1.474,70 (Janeiro/2017), representado pelas duplicatas mercantis por indicação nº 571528, 571840 e
577864, inadimplidas e protestadas. 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. No caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC).
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

1ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa/SP. 1º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo: 30 dias. Processo nº 102256550.2014.8.26.0001. O Dr. Júlio César Silva de Mendonça Franco, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional
da Lapa/SP, Faz Saber a Claudionor Alves de Azevedo (CPF. 066.403.608-29), que Sociedade Beneficente São
Camilo, entidade mantenedora do Hospital e Maternidade São Camilo - Pompéia lhe ajuizou ação de Cobrança, de
Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 317.710,44 (julho de 2012), referente aos Recibos Provisórios
de Serviços sob os n°s 131404, 131712, 132417, 132723, 131727, 132569, 132009 e 132215, oriundos da
prestação de atendimento médico/hospitalar. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 15 dias, a fluir dos 30 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros
os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei.
23 e 24 / 11 / 2018.

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1064764-16.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez, na forma da
Lei, etc. Faz saber a(o) Wanderlau Fernandes de Sa Teles, CPF 958.800.115- 34, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum por parte de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, visando a condenação ao ressarcimento
de todos os prejuízos sofridos pela Requerente, que totaliza a quantia de R$ 13.122,02 (março/2016) decorrente da
liquidação do sinistro de acidente de trânsito (segurado da apólice n° 630570/19). 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 e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005180-83.2014.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Comcorp Digital Ltda ME (CNPJ. 05.105.202/0001-11) e Carlos Henrique Paes de Barros (CPF.
054.887.728-98), que Itaú Unibanco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 206.081,52
(junho de 2014), representada pelo Contrato de Confissão de Dívida da Cédula de Crédito Bancário n° 626495006. 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$ 34.072,89. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado.
23 e 24 / 11 / 2018.

Edital de citação, Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, processo nº 1003761-62.2014. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 03ª Vara Cível do Foro da Comarca de Suzano, Estado de são Paulo, Dr(a). Alberto Gentil de Almeida Pedroso, na forma da
lei, etc. Faz saber a Ana Filla e réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como eventuais cônjuges, espólios
e/ou sucessores, que Gessé Ruiz e sua mulher Carmosina Ferreira de Azevedo Ruiz, ajuizaram a ação de USUCAPIÃO, tendo por
objeto o imóvel: Um lote de nº 9, da quadra 26, da Rua Camilo Escuro nº 442, Vila Figueira, Suzano/SP, CEP: 08676 -140; transcrição nº
15.275, do CRI/Mogi das Cruzes/SP, com as seguintes dimensões: na frente mede 10.00m, o lado direito da frente aos fundos mede
30.00m confrontando com propriedade de Ana Fila, lado esquerdo mede 30.00m confrontando com propriedade de Ana Fila, e nos
fundos mede 10.00m confrontando com propriedade de Jair de Souza Cassim. Perfazendo uma área de 300,00m2. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o decurso do praz o
do edital (20 dias), contestem o feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Suzano, 24 de Julho de
2018.

1234567 EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1234567
MARITA ADMINISTRADORA S/A
1234567
1234567
Nº 60.977.246/0001-40.
1234567 Ficam convidados CNPJ
os senhores acionistas para se reunirem em
1234567 assembleia geral extraordinária,
em primeira convocação realizarse1234567 a na sede da contabilidade, sitoque
Dutra, 289, Bela Vista
1234567 nesta capital ás 18:30hs do dia à21Ruade Manoel
dezembro de 2018, a fim de
1234567
1234567 deliberarem sobre a baixa do CNPJ e outros assuntos de interesse
1234567 social. São Paulo 21 de novembro de 20189. Mariannita Pontiroli.
1234567
26, 27 e 28/11
1234567
1234567
1234567 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003428-39.2016.8.26.0704
1234567 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São
1234567 Paulo, Dr. Paulo Baccarat Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SIMONE LOPES DE
1234567 ALMEIDA, CPF 156.320.128-32, que BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ajuizou uma
1234567 Ação de Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 134.393,30
1234567 (maio/2016), bem como as custas, honorários e demais cominações, referente ao saldo
1234567 devedor da linha de Crédito Pessoal Eletrônico Santander nº 320000041820 – Crédito sob
1234567 Controle II – com proteção (cadastrado internamente sob o nº 2227000041820322254),
1234567 disponibilizado a pedido da requerida, junto a conta corrente de nº 10045535, agência
1234567 2227. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para
1234567
1234567 que em 15 dias a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerada revel,
1234567 ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo1234567 se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o
1234567 presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
1234567 passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de agosto de 2018.
B 24 e 27/11
1234567
1234567
1234567 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011092-44.2017.8.26.0007
1234567 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de
1234567 São Paulo, Dr(a). Daniella Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. Faz Saber
1234567 a Juliana Cristina Mathias Bandeira, CPF 364.690.858-06 que Sociedade Educacional
1234567 Pellicci Dias Roberto S/S Ltda, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para
1234567 cobrança de R$ 3.735,01 (04/2018), referente ao débito do Instrumento Particular de
1234567 Confissão de Dívida. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a citação por
1234567 edital, para que em 03 dias, paguem o débito atualizado ou em 15 dias, embargue ou
1234567 reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
1234567 inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em
1234567 06 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias
1234567 supra, sob pena não o fazendo, ser convertido em penhora o bloqueio efetuado sobre os
1234567 valores de R$ 1,36, R$ 25,09 e R$ 187,26, depositado no Banco do Brasil S/A, ag. 59051234567 6 Poder Judiciário, presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em
1234567
1234567 caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado.
1234567 NADA MAIS.
B 24 e 27/11
1234567
1234567
1234567
CÍVEL DO FORO REGIONAL VII  ITAQUERA
1234567 EDITAL DE INTIMAÇÃO1ª VARA
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010618-90.2017.8.26.0007. O MM.
1234567 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz
1234567 Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc.. FAZ SABER a GILVANDE SOUZA ARAUJO, CPF
1234567 051.039.468-07, que por este Juízo, tramita de uma ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movida
1234567 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
1234567 por
a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL acerca dos bloqueios e penhoras efetuadas em contas
1234567 determinada
1234567 correntes de sua titularidade junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 6.157,74 e junto ao Itaú
1234567 Unibanco, no valor de R$ 102,65, observando-se que o prazo para eventual manifestação é de 05
1234567 (cinco) dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
1234567 e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de setembro de 2018.
1234567
1234567
1234567 Citação - Processo nº: 1073038-97.2015.8.26.0100 Este juízo FAZ SABER a Projeto Sete
1234567 Montagem de Móveis Ltda. e Antonio Francisco Taroni, domiciliado em local incerto e não
1234567 sabido, que lhe foi movida Ação de execução de título extrajudicial por ITAU UNIBANCO
1234567 S.A., pretendendo a cobrança de débito derivado da cédula de crédito bancário. Encontrando1234567 se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
1234567 os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o
1234567 decurso do prazo do presente edital, pague a dívida em três dias sob pena de penhora, ou
1234567 oponha embargos em quinze dias. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o
1234567 presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. O presente edital tem o
1234567 prazo de 20 dias. São Paulo, 9 de novembro de 2018.
B 23 e 24/11
1234567
1234567
1234567
1234567 Edital de Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1102817-29.2017.8.26.0100. A Dra. Adriana
1234567 Borges de Carvalho, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro.
1234567 Faz Saber a Butecão do Triângulo Ltda Me, CNPJ 15.679.286/0001-50, na pessoa de seu
1234567 representante legal, que Italian Coffee do Brasil Indústria, Comércio e Locação de
1234567 Máquinas Ltda., ajuizou uma Ação de Reintegração de Posse c.c. Cobrança de Alugueres,
1234567 relativo ao Contrato de locação, firmado entre as partes em 25.08.2014, sendo objeto a
1234567 Máquina de café expresso Elite, 2(dois) grupos e moinho dosador inox. Ajuizada a presente,
1234567 foi deferida a liminar, não sendo reintegrada à autora na posse dos referidos bens, assim
1234567 requer a condenação da ré ao pagamento de R$ 18.300,00 (), referente ao valor estimado
1234567 dos equipamentos conforme contrato e aos alugueres atrasados do período de utilização
1234567 dos bens, bem como a lucros cessantes, custas, honorários e demais cominações. Estando
1234567 a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a
1234567 fluir após os 20 dias supra, conteste, sendo nomeado curador especial em caso de revelia
1234567 (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas
1234567 pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
1234567 forma da lei.
B 23 e 24/11
1234567
1234567
1234567
1234567 VANDA MARIA DE OLIVEIRA PENNA ANTUNES DA CRUZ, Oficial do
1234567 16º Registro de Imóveis da Comarca da Capital, FAZ SABER a todos
1234567 quanto este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que nos termos
1234567 do artigo 26 §4º, da Lei 9.514/97 e por solicitação da fiduciária CAIXA
1234567
1234567
FEDERAL, com sede em Brasília - DF, no Setor Bancário
1234567 ECONÔMICA
Quadra 4, Lotes 3/4, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.360.305/
1234567 Sul,
INTIMA o fiduciante WAGNER BENTO FELIX, brasileiro,
1234567 0001-04,
maior, supervisor de TI, RG nº 43.017.706-9-SSP/SP, inscrito
1234567 solteiro,
1234567 no CPF/MF nº 216.758.758-98, dado como residente e domiciliado na
1234567 Rua Itapixê, nº 189, Bloco A, Vila Zulmira, podendo também ser
1234567 encontrado na Estrada Turística do Jaraguá, nº 2.400, Apto 32, Edifício
1234567 9 Macuco, Parque Condomínio Reserva Jaraguá, no 31º Subdistrito 1234567 Pirituba, ambos nesta Capital, para que no prazo de 15 dias, contados
1234567 a partir da data da última publicação, efetue neste Registro de Imóveis,
1234567
1234567 situado na Rua Pamplona nº 1593 - Jardim Paulista, a purgação da
1234567 mora das prestações em atraso conforme planilhas de débito, acrescida
1234567 juros e encargos, que se vencerem, até a data do efetivo pagamento.
1234567 de
pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação
1234567 Odanão
1234567 propriedade do imóvel matriculado sob nº 146.945, neste Registro,
1234567 em favor da fiduciária.
23, 26 e 27/11/18
1234567
1234567
1234567 OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL.
1234567 FAZ SABER que, em virtude do requerimento datado de 31 de outubro
1234567 de 2018,por parte do BANCO BRADESCO S.A., com sede na Cidade
1234567 de Deus, s/nº. Vila Yara, na cidade de Osasco/SP, ficam INTIMADOS,
1234567
1234567 SILVIO ROBERTO BUTTERBY, brasileiro, casado, empresário, RG nº
1234567 6.804.078-SSP/SP, CPF/MF sob nº 468.883.148-04; DILCEA DOS REIS
1234567 BUTTERBY, brasileira, casada, diretora de empresa, RG nº 6.803.4051234567 SSP/SP, CPF/MF sob nº 770.089.528-72, e PROMONEWS SERVIÇOS
1234567 TEMPORÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.284.267/00011234567
1234567 46, a efetuarem neste Oficial de Registro de Imóveis, à Avenida Lins
1234567 de Vasconcelos, nº 2.376, Vila Mariana, nesta Capital, das 09:00 às
1234567
horas, o pagamento deR$100.311,68com os encargos previstos
1234567 16:00
contrato de alienação fiduciária registrado sob nº 14na matrícula nº.
1234567 em
1234567 53.844 e nº 5 na matrícula 131.672,referentes à aquisição de um
1234567 apartamento sob nº 21, localizado no Bloco 5, situado à Rua Gaspar
1234567 Fernandes, nº 295 e o apartamento sob nº 42, localizado no 4º andar do
1234567
PalazzoVeneto, situado à Rua Pereira da Nóbrega, nº 225,
1234567 Edifício
no 12º Subdistrito – Cambuci. O pagamento será efetuado no
1234567 ambos
1234567 prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste edital; e não pago
1234567 a importância devida, serão constituídos em mora, nos termos do
1234567 artigo 26 e seus parágrafos, da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de
1234567 1.997. Em virtude da não localização pessoal do destinatário, é feita a
1234567 intimação do mesmo por edital, publicado por 03 (três) dias. São Paulo,
1234567 22 de novembro de 2018. Eu, Adriana Bergamo Bianchini da Silva,
1234567
1234567 Oficial Interina, a digitei, conferi e assino.
22, 23 e 26/11/18
1234567
1234567
1234567 OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL.
1234567
SABER que, em virtude do requerimento datado de 22 de outubro
1234567 FAZ
2018, por parte do ITAU UNIBANCO S/A, com sede na Praça
1234567 de
1234567 Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, São
1234567 Paulo/SP, ficam INTIMADOS, ANTONIO CUSTODIO FILHO, brasileiro,
1234567 casado, empresário, RG nº 12.412.195-0-SSP/SP, CPF/MF sob nº
1234567 036.271.948-96 e IRMA LUCIA POTENZA, brasileira, casada, empresária,
1234567 RG
nº 11.900.689-3-SSP/SP, CPF/MF sob nº 100.168.688-89, a
1234567 efetuarem
neste Oficial de Registro de Imóveis, à Avenida Lins de
1234567
1234567 Vasconcelos, nº 2.376, Vila Mariana, nesta Capital, das 09:00 às 16:00
1234567 horas, o pagamento de R$215.534,98com os encargos previstos em
1234567 contrato de alienação fiduciária registrado sob nº 6na matrícula nº
1234567 189.421, referentes à aquisição de um imóvel, situado à Rua Engenheiro
1234567 Prudente, nº 450, no 12º Subdistrito – Cambuci. O pagamento será
1234567
1234567 efetuado no prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste
1234567 edital; e não pago a importância devida, serão constituídos em mora,
1234567 nos termos do artigo 26 e seus parágrafos, da Lei nº 9.514 de 20 de
1234567 novembro de 1.997. Em virtude da não localização pessoal dos
1234567
1234567 destinatários, é feita a intimação dos mesmos por edital, publicado por
1234567 03 (três) dias. São Paulo, 22 de novembro de 2018. Eu, Adriana
1234567 Bergamo Bianchini da Silva,Oficial Interina, a digitei, conferi e assino.
1234567
22, 23 e 26/11/18
1234567
1234567
1234567 RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital,
1234567
1234567 República Federativa do Brasil, a requerimento da CAIXA ECONÔMICA
1234567 FEDERAL, FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou
1234567 interessar possa que, GEORGIA ELISABETH DJEHDIAN, brasileira,
1234567 divorciada, proprietária de estabelecimento comercial, RG nº 1051577761234567 SSP/SP, CPF nº 132.526.428-83, domiciliada nesta Capital, residente
1234567
1234567 na Avenida Doutor Alberto Penteado nº 35, Jardim Sílvia, fica intimada
1234567 a purgar a mora mediante o pagamento referente a 20 (vinte) prestações
1234567 em atraso, vencidas de 14/02/2017 a 14/09/2018, no valor de
1234567 R$65.098,20 (sessenta e cinco mil e noventa e oito reais e vinte
1234567 centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor
1234567
1234567 de R$81.117,81 (oitenta e hum mil e cento e dezessete reais e oitenta
1234567 e um centavos), que atualizado até 29/11/2018, perfaz o valor de
1234567 R$83.058,58 (oitenta e três mil e cinquenta e oito reais e cinquenta e
1234567 oito centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de
1234567 mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pela CAIXA
1234567
1234567 ECONÔMICA FEDERAL, para aquisição do imóvel localizado na
1234567 Alameda Jauaperi nº 1083, apartamento nº 42, localizado no 4º andar do
1234567 Edifício Prime Boulevard, em Indianópolis – 24° Subdistrito, objetos de
1234567 “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força
1234567 de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 14 na matrícula nº
1234567
1234567 111.952. O pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de
1234567 Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar,
1234567 Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro
1234567 do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação deste.
1234567 Fica a devedora desde já advertida de que, decorrido o prazo de 15
1234567
1234567 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro,
1234567
este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento,
1234567 certificando
fiduciário, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação
1234567 pelo
consolidação da propriedade do citado imóvel em nome da fiduciária,
1234567 da
1234567 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do art.26, § 7º, da Lei
1234567 9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado a público leilão, de
1234567
com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São
1234567 acordo
Paulo, 21 de novembro de 2018. O Oficial.
22, 23 e 26/11/18

