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O� cial Uilian Aparecido da Silva- JUCESP 958. Na segunda praça, o valor mínimo para a venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento 
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junto ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbadas no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibilidade de ação regressiva contra o devedor principal, 
perante ao Órgão competente. Débitos de IPTU- Eventuais débitos de IPTU � cam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, mediante 
apresentação do extrato de débitos � scais apresentado pelo arrematante. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloeis. A alienação obedecerá ao disposto 
na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas noti� cações pessoais e dos respectivos patronos.

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ATIBAIA/SP – 2º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóveis e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) SONIA MARIA PEREIRA CARNEIRO BRANCO (CPF 103.386.548-60) e JOSE PAULO COLLAÇO CARNEIRO BRANCO 
(CPF 872.863.788-72), os coproprietários FRANCISCO COLACO CARNEIRO BRANCO, ANTONIA BOUZAS ARADAS e AUREA MARIA CARNEIRO BRANCO DE JANCSO, e demais interessados, expedido nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Locação 
de imóvel – Proc. 0001162-56.2018.8.26.0048 – Ajuizada por WILMA LALLO DE TOLEDO (CPF 606.353.478-49). O Dr. Marcelo Octaviano Diniz Junqueira, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Atibaia/ SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 
a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões 
on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 09/01/2018 às 14:00h, e com término no dia 11/01/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no 
dia 11/01/2018 às 14:01h, e com término no dia 31/01/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate 
de imóvel de incapaz, (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): O imóvel sob matrícula 17.666 do CRI de Atibaia: Um terreno, sem benfeitorias, sob nº 145, da quadra nº 08, do plano de 
loteamento e arruamento denominado Loanda, situado no Bairro do Loanda, zona rural deste município e Comarca de Atibaia, com a área de 429m², ou sejam, linearmente 11m de frente, onde confronta com a Rua Indianópolis, 11m nos fundos, onde confronta com o lote nº 162; por 
39m de cada lado, da frente aos fundos, confrontando, pelo lado direito com o lote nº 146 e pelo lado esquerdo com os lotes nºs 142,143 e 144. Av.3 – Matr. 17.666 – Foi edi� cado um prédio residencial com 330,50m² de área construída, com frente para a Rua Aloysio Afonso Nogueira, 
nº 148, assim compreendido: Residência: Pav. Térreo com 134,50m²; Pav. Superior com 101,00m²; Edícula com 56,00m² e Piscina/SPA c/ 39,00m². AVALIAÇÃO TOTAL R$ 728.648,10 (Setecentos e vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e dez centavos) atualizado até julho 
de 2018 pela tabela de índices do TJSP. ÔNUS: Consta na matrícula do imóvel: Av. 9 Penhora Exequenda. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

Saraiva e Siciliano S.A.
CNPJ/MF nº 61.365.284/0001-04 - NIRE nº 35.300.154.801
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os senhores acionistas a comparecer à AGE que se realizará no dia 10/01/19, às 11h, na sede, localizada na 
Rua Henrique Schaumann, 270, 5º andar, sala C, Pinheiros, SP/SP, para deliberarem: 1. Ratificar o pedido de recuperação 
judicial da Companhia, ajuizado no dia 23/11/18, perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central 
da Comarca de SP/SP; 2. Autorizar os Administradores a praticarem todos os atos necessários em decorrência do item 1 
acima, com vistas a dar continuidade e garantir a efetivação da recuperação judicial da Companhia, bem como ratificar todos 
os atos relacionados ao item 1 acima já praticados pela Administração até a presente data; e 3. Alterar a denominação so-
cial da Companhia para “Saraiva e Siciliano S.A. – em Recuperação Judicial”, com a consequente alteração do artigo 1º do 
Estatuto Social da Companhia. Instruções Gerais: Os mandatos de representação na Assembleia deverão ser depositados 
na Presidência do Conselho de Administração, na Rua Henrique Schaumann, 270, 5º andar, SP/SP, até 24 hs antes da rea-
lização da mesma. SP 19/12/18. Jorge Eduardo Saraiva - Presidente do Conselho de Administração. (20, 21 e 22/12/2018)

O-TEK TUBOS BRASIL LTDA. - CNPJ/MF nº 02.865.153/0001-27 - Reunião de Sócios - Edital de Convocação - Na qualidade de 
administradora da O-TEK TUBOS BRASIL LTDA. (“Sociedade”), convoco os Srs. Sócios a participarem da Reunião de Sócios da Sociedade, a 
ser realizada na Cidade de Ipeúna/SP, na Rodovia Estadual SP 191, Km 86,7, CEP 13537-000, no dia 31/12/2018, às 11h, para deliberar sobre 
a seguinte Ordem do Dia: 1. Incorporação da O-TEK SERVIÇOS BRASIL LTDA. (CNPJ/MF nº 02.416.053/0001-13), com definição da destinação 
do acervo líquido para a empresa incorporada, conforme Laudo de Avaliação Contábil; 2. Alteração e consolidação do Contrato Social, refletindo 
as matérias acima deliberadas. A Reunião de Sócios se instalará em primeira convocação com a presença de sócios que representem ¾, no 
mínimo, do capital social. Solicitamos que os eventuais representantes legais dos sócios apresentem, na ocasião, procuração com poderes para 
comparecer e votar todas as matérias da Ordem do Dia. Ipeúna (SP), 19/12/2018. Claudia Castro Cano - Administradora.

Saraiva S/A Livreiros Editores
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 60.500.139/0001-26

Edital de 2ª Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os Acionistas a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária que se realizará, em 2ª convocação, no dia 
10/01/19, às 15 hs, na sede da Companhia, localizada na Rua Henrique Schaumann, 270, 4º andar, sala 10, Pinheiros,SP/
SP, para deliberarem: 1. Ratificar o pedido de recuperação judicial da Companhia, ajuizado no dia 23/11/18, perante a 2ª 
Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de SP/SP; 2. Autorizar os Administradores da 
Companhia a praticarem todos os atos necessários em decorrência do item 1 acima, com vistas a dar continuidade e 
garantir a efetivação da recuperação judicial da Companhia, bem como ratificar todos os atos relacionados ao item 1 acima 
já praticados pela Administração da Companhia até a presente data; e 3. Alterar a denominação social da Companhia 
para “Saraiva Livreiros S.A. – em Recuperação Judicial”, com a consequente alteração do art. 1º do Estatuto Social da 
Companhia. Informações Gerais: 1. A participação do Acionista poderá ser (i) pessoal ou (ii) por procurador devidamente 
constituído, de acordo com o previsto na Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada. 2. Poderão participar da Assembleia 
ora convocada os Acionistas titulares de ações de emissão da Companhia, desde que referidas ações estejam escrituradas 
em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelos serviços de ações escriturais da Companhia e/ou 
agente de custódia, consoante o artigo 126 da Lei nº 6.404/76. Os Acionistas deverão se apresentar preferencialmente uma 
hora antes do horário previsto para o início da Assembleia, conforme indicado neste Edital de Convocação, portando os se-
guintes documentos: - Acionistas Pessoas Físicas: documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH ou, ainda, cartei-
ras de classe profissional oficialmente reconhecidas); e comprovante da titularidade das ações de emissão da Companhia, 
devidamente atualizado, expedido por instituição financeira escrituradora e/ou agente de custódia após a data de 07/01/19; 
- Acionistas Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação so-
cietária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); documento de identificação 
com foto do(s) representante(s) legal(is); e comprovante da titularidade das ações de emissão da Companhia, devidamente 
atualizado, expedido por instituição financeira escrituradora e/ou agente de custódia após a data de 07/01/19; - Fundos 
de Investimento: cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social do seu 
administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou 
procuração); documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); e comprovante da titularidade das ações 
de emissão da Companhia, devidamente atualizado, expedido por instituição financeira escrituradora e/ou agente de custó-
dia após a data de 07/01/19. 3. Estão disponíveis, na sede da Companhia e no endereço eletrônico da Companhia (www.sa-
raivari.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), para consulta dos 
acionistas, cópias dos documentos a serem discutidos na AGE, bem como aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 481, 
de 17/12/2009. SP, 19/12/18. Jorge Eduardo Saraiva - Presidente do Conselho de Administração. (20, 21 e 22/12/2018)

Aguassanta Participações S.A.
CNPJ nº 07.198.897/0001-59 - NIRE 35.300.320.484

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente, ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 31 de dezembro de 2018, às 
13:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 16º andar, sala 08, Bairro Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04538-132, para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: (i) Análise e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Costa Pinto S.A. (“Costa Pinto”) e Santa Bárbara Agrícola S.A. 
(“Sbasa”), pela Companhia; (ii) Análise e ratificação da nomeação dos peritos contratados para avaliação do acervo líquido das sociedades incorporadas e a 
elaboração dos laudos de avaliação; (iii) Aprovação dos laudos de avaliação; e (iv) Aprovação da incorporação da Costa Pinto e Sbasa pela Companhia, na forma 
do artigo 227 da Lei 6.404/76. São Paulo (SP), 17 de dezembro de 2018. Rubens Ometto Silveira Mello - Presidente do Conselho de Administração.

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

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente, ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 31 de dezembro de 2018, às 
12:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 16º andar, sala 16, Bairro Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04538-132, para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: (i) Análise e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Companhia e da Costa Pinto S.A. pela Aguassanta Participações 
S.A.; (ii) Análise e ratificação da nomeação dos peritos contratados para avaliação do acervo líquido da Companhia e a elaboração do laudo de avaliação; (iii) 
Aprovação do laudo de avaliação; e (iv) Aprovação da incorporação da Companhia pela Aguassanta Participações S.A., na forma do artigo 227 da Lei 6.404/76. 
São Paulo (SP), 17 de dezembro de 2018. Rubens Ometto Silveira Mello - Presidente do Conselho de Administração.

LBR - Lácteos Brasil S.A. - Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 02.341.881/0001-30 - NIRE 35300455096

Edital de Convocação Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs. acionistas da LBR - Lácteos Brasil S.A. - Em Recuperação Judicial (“Companhia”) para se reunirem no dia 06 de fevereiro de 2019, às 
11h, na sede da Companhia, localizada na Rua Cláudio Soares, 72, 3º andar, conjunto 313, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em Assembleias Gerais 
Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), a serem realizadas cumulativamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (A) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) 
Tomar as contas da diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2017, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, bem como do relatório anual da administração; (b) Deliberar sobre a destinação do resultado 
relativo ao exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2017; e (c) Eleger e reeleger administradores da Companhia. (B) Em Assembleia 
Geral Extraordinária: (a) Ratificar os valores pagos a título de remuneração aos administradores da Companhia durante o exercício de 2018 e deliberar sobre a 
remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019; (b) Aprovar a celebração do Contrato de Assessoria entre a 
Companhia e a IVIX Consultoria Empresarial Ltda.;  (c) Deliberar sobre medidas e providências a serem adotadas visando à liquidação dos saldos em aberto de 
obrigações contratadas entre a Companhia e as seguintes subsidiárias (assim como entre as próprias subsidiárias) (“Saldo de Operações Intercompany”):  
(i) Laticínios Bom Gosto S.A.; (ii) Líder Alimentos do Brasil S.A.; (iii) Santa Rita Comércio, Indústria e Representações Ltda.; (iv) Saga Agroindustrial Ltda.; (v) Indústria 
de Laticínios BG Erechim Ltda.; (vi) Namah Empreendimentos e Participações S.A.; (vii) CBL - Companhia Brasileira de Lácteos; (viii) Cedrolat Indústria de Laticínios 
Ltda.; e (ix) Menpar - Administração e Participações S.A., todas em recuperação judicial juntamente com a Companhia (“Subsidiárias”); (d) Deliberar sobre a 
autorização para que os administradores da Companhia e das Subsidiárias pratiquem os atos e assinem os documentos que sejam requeridos ou necessários 
para a implementação das medidas e providências que venham a ser aprovadas pelos acionistas da Companhia na deliberação acerca do item (B)(c) acima, 
incluindo, mas não se limitando a, para que tais administradores possam (i) assinar contratos e demais documentos para consumar a cessão dos créditos 
relativos ao Saldo de Operações Intercompany das demais Subsidiárias para a Laticínios Bom Gosto S.A.; (ii) adotar as medidas e providências para compensação 
dos créditos relativos ao Saldo de Operações Intercompany entre as Subsidiárias, de modo que ao final remanesça apenas (ii.1) crédito em favor da Companhia 
contra a Laticínios Bom Gosto S.A. e (ii.2) crédito em favor da Laticínios Bom Gosto S.A. contra as demais Subsidiárias; e (iii) convocar e comparecer a assembleias 
gerais ou reuniões de sócios das Subsidiárias, conforme o caso, e votar favoravelmente em cada uma das referidas assembleias gerais ou reuniões de sócios no 
sentido de aprovar a adoção das demais medidas e providências para liquidação do referido Saldo de Operações Intercompany, inclusive aumentos de capital 
das Subsidiárias a serem integralizados mediante a capitalização dos créditos remanescentes relativos ao Saldo de Operações Intercompany; e (e) Aprovar e 
autorizar que os administradores e representantes da Companhia e das Subsidiárias possam efetuar novas operações intercompany após a presente data, 
desde que tais novas operações intercompany sejam da mesma natureza e para finalidade semelhante à daquelas anteriormente contratadas. Informações 
Gerais: - Os documentos e informações referidos neste Edital de Convocação encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, tendo sido 
dispensada a sua publicação conforme é facultado pelo artigo 294, II, da Lei nº 6.404/76. - O material contemplando as medidas e providências a serem adotadas 
para liquidação do Saldo de Operações Intercompany está disponível na sede da Companhia para ser consultado pelos acionistas. - O acionista ou seu 
representante legal deverá comparecer à AGOE munido de documento que comprove sua identidade e seus poderes de representação, conforme o caso.  
São Paulo, 20 de dezembro de 2018. Alexandre Damião de Carvalho Ruelas e Jean-Marc Benaron - Diretores sem Designação Específica.

 ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/MF nº 60.884.855/0001-54 - NIRE 35.3.0002082-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23/10/2018
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 23/10/2018, às 10h, na sede social da Ímpar Serviços Hospitalares S.A. 
(“Companhia”) na cidade de SP, SP, na Av. Paulista, 2028, 8º andar, Conj. 81, Bairro Bela Vista, CEP 01310-927. 
2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, 
da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S/A”). Acionistas representando a totalidade do capital social da 
Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Verificado o quórum para instalação 
da Assembleia Geral, a mesa foi composta pelo Presidente, Sr. Luiz Alves Filho, e pelo Secretário, o Sr. Salvador 
Liporace. 4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) desdobramento da totalidade das 
ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 1 ação para 100.000 ações; (ii) incorporação de 
ações do Hospital Santa Paula (conforme abaixo definido) pela Companhia; (iii) os termos e condições do 
Instrumento de Justificação e Protocolo de Incorporação de Ações do Hospital Santa Paula S.A. pela Ímpar 
Serviços Hospitalares S.A., datado de 20/10/2018 (“Protocolo e Justificação”), referente à incorporação das 
ações de emissão do Hospital Santa Paula (conforme abaixo definido) pela Companhia; (iv) a ratificação da 
contratação da RSM Brasil Auditores Independentes S/S como empresa especializada responsável pela elaboração 
do laudo de avaliação (“Laudo de Avaliação”); (v) Laudo de Avaliação; (vi) criação da classe de ações preferenciais 
de emissão da Companhia mediante a alteração do seu estatuto social; (vii) sujeito à aprovação da incorporação 
de ações, aumento do capital social da Companhia mediante a emissão de ações preferenciais e respectiva 
alteração do caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia; (viii) reformar e consolidar o estatuto social da 
Companhia; e (ix) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à implementação 
das deliberações ora aprovadas. 5. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes na ordem 
do dia, os acionistas da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o que se 
segue: 5.1. Desdobramento das ações ordinárias, na proporção de 1 ação ordinária, para 100.000 ações ordinárias, 
de forma que as 5.028 ações ordinárias sejam desdobradas em 502.800.000 ações ordinárias. 5.2. A proposta 
feita pelo Conselho de Administração da Companhia para incorporação de ações do Hospital Santa Paula S.A., 
sociedade por ações com sede na cidade de SP, SP, na Av. Santo Amaro, 2.468, Bairro Vila Olímpia, CEP 04556-
100, CNPJ 60.777.901/0001-16 (“Hospital Santa Paula”) pela Companhia, pela qual o Hospital Santa Paula se 
torna subsidiária integral da Companhia, com relação de substituição fixada em 4,8151 ações preferenciais de 
emissão da Companhia para cada ação de emissão do Hospital Santa Paula, conforme disposto no Protocolo e 
Justificação. 5.3. Os acionistas da Companhia que não tenham votado favoravelmente à incorporação de ações 
nesta Assembleia Geral poderão retirar-se da Companhia, nos termos do artigo 252, §1º da Lei das S/A, observado 
o disposto no artigo 137, II, da Lei das S/A e mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do artigo 
230 da Lei das S/A. 5.4. O Protocolo e Justificação elaborado com base nos artigos 224 e 225 da Lei das S/A, 
que passa a fazer parte integrante desta ata para todos os fins de direito como Anexo I, estabelecendo os termos 
da incorporação de ações do Hospital Santa Paula pela Companhia, celebrado em 20/10/2018, o qual, uma vez 
autenticado pela Mesa, fica arquivado na sede da Companhia. 5.5. A ratificação da contratação da RSM Brasil 
Auditores Independentes S/S, sociedade com sede na cidade de SP, SP, na Rua do Rocio, 350, 4º andar, Vila 
Olímpia, CEP 04552-010, CNPJ 16.549.480/0001-84, CRC-SP 2SP030002/O-7 (“Empresa de Avaliação”) 
responsável pela avaliação do valor das ações de emissão do Hospital Santa Paula a serem incorporadas ao 
patrimônio da Companhia, bem como pela elaboração do Laudo de Avaliação. 5.6. Os termos do Laudo de 
Avaliação, preparado pela Empresa de Avaliação, pelo critério de apuração do valor contábil do Hospital Santa 
Paula, com base no método do fluxo de caixa descontado e nas demonstrações financeiras do Hospital Santa 
Paula, datadas de 30/09/2018 e ajustadas para refletir alterações societárias e patrimoniais ocorridas a partir 
daquela data, anexo à presente ata como Anexo II. 5.7. A criação da classe de ações preferenciais de emissão 
da Companhia mediante a alteração do seu estatuto social, o qual passará a prever a possibilidade de resgate 
das ações preferenciais, bem como sua conversibilidade em ações ordinárias. O estatuto social da Companhia, 
devidamente alterado, passa a vigorar com a redação constante do Anexo III à presente ata. 5.8. Aumento do 
capital social da Companhia em R$ 75.566.947,48, montante representativo do valor das ações do Hospital Santa 
Paula incorporadas ao patrimônio da Companhia, conforme determinado no Laudo de Avaliação, mediante a 
emissão de 93.384.650 novas ações preferenciais, determinada mediante a aplicação da relação de substituição 
descrita no Protocolo e Justificação, assim passando o capital social da Companhia de R$ 471.963.854,10 para 
R$ 547.530.801,58, representado por 502.800.000 ações ordinárias e 93.384.650 ações preferenciais, considerando 
o desdobramento de ações aprovado no item 5.1 acima. 5.9. Em decorrência da aprovação da incorporação de 
ações do Hospital Santa Paula pela Companhia e do consequente aumento de capital, o artigo 5º do estatuto 
social da Companhia passará a vigorar na forma do Anexo III da presente ata. 5.10. Reformar e consolidar o 
estatuto social da Companhia na forma do Anexo III da presente ata a fim de prever a alteração do artigo 15, 
caput artigo 18, §1º, artigo 20, caput e artigo 22, caput e a inclusão dos artigos 9, 40 e 41, os quais passarão a 
ter a redação da seguinte forma: “Artigo 9º - É vedada a emissão, pela Companhia, de partes beneficiárias. “Artigo 
16º - O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 3, e, no máximo, 9 membros, eleitos pela 
Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, sendo um Presidente.” “Artigo 19º - (...) §1º - O Presidente 
do Conselho de Administração, por iniciativa própria ou por solicitação de qualquer Conselheiro, poderá convocar 
Diretores da Sociedade ou convocar e nomear assessores externos para assistir às reuniões e prestar 
esclarecimentos ou informações sobre as matérias em apreciação.” “Artigo 21º - O Conselho de Administração é 
órgão de deliberação colegiada e tem a função primordial de estabelecer as diretrizes fundamentais da política 
geral da Sociedade, verificar e acompanhar sua execução, cumprindo-lhe especialmente:  “Artigo 23º - 
A representação da Companhia é privativa dos membros da sua Diretoria. A Diretoria será composta por, no 
mínimo, 4 e, no máximo, 12 membros, sendo: até 5 Diretores Executivos, e até 7 Diretores de UNIDADE, podendo, 
se conveniente aos interesses sociais, serem eleitos 1 Diretor Clínico e 1 Diretor Técnico, para cada unidade da 
Sociedade, estes com as atribuições definidas nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Medicina e com 
poderes estritamente vinculados a este órgão e demais órgãos reguladores da atividade principal da Sociedade. 
Poderá ser eleito ainda 1 Diretor de Obras e Infraestrutura, que terá como atribuições: (i) coordenar, controlar e 
supervisionar todas as obras de infraestrutura e serviços de engenharia de todas as UNIDADES, garantindo que 
os mesmos sejam  executados dentro dos parâmetros legais; (ii) coordenar a elaboração de plano de segurança 
das UNIDADES para prevenir impactos ambientais; e (iii) controlar e garantir todos os licenciamentos necessários 
junto aos órgãos públicos responsáveis, para o fiel cumprimento do objeto social da Sociedade.” “Artigo 40º - 
A Companhia observará eventuais acordos de acionistas arquivados em sua sede social. Fica vedado aos 
integrantes da mesa diretora das Assembleias Gerais de acionistas acatar declaração de voto de qualquer acionista 
signatário de tal acordo que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo de 
acionistas.” “Artigo 41º - No caso de obtenção de registro de companhia aberta categoria A, a Companhia irá 
aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade administradora de mercado de balcão organizado 
que assegure, no mínimo, práticas diferenciadas de governança corporativa.” 5.11. A autorização para a Diretoria 
da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora tomadas, bem como os 
registros e averbações necessários junto aos órgãos públicos competentes. 6. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, a palavra foi oferecida a todos que dela quisessem fazer uso, ninguém se manifestando, a reunião foi 
suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. 7. Assinaturas: Mesa: Luiz Alves Filho - Presidente 
e Salvador Liporace – Secretário. Acionista presente: Fundo de Investimento em Participações Genôma III – 
Multiestratégia. São Paulo, 23/10/2018. Mesa: Luiz Alves Filho - Presidente. Salvador Liporace - Secretário. 
JUCESP 535.824/18-0 em 08/11/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE GLORIA FERREIRA
GONÇALVES LEITE, REQUERIDO POR ROSEMARY SEGURADO - PROCESSO Nº 1024757-82.2016.8.26.0001.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo,

Dr(a). Caio Salvador Filardi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento

tiverem que, por sentença proferida em 08/03/2018 18:23:47, foi decretada a INTERDIÇÃO de GLORIA FERREIRA
GONÇALVES LEITE, CPF 046.846.838-26, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os

atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Rosemary Segurado, CPF:
053.393.488-57 e RG: 98517831. 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 20 de julho de 2018.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0179158-65.2007.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de

Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). ALBERTO GIBIN VILLELA, na forma

da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELIETE GONZAGA DA SILVA, CPF 060.119.618-00, com endereço à Rua Teixeira Leite,

290, conjunto 04, Liberdade, CEP 01514-010, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Dierberger Óleos Essenciais S/A, onde procedeu a penhora realizada através do

sistema BACENJUD, da quantia de R$ 3.529,89, transferida para conta judicial. Estando a executada ELIETE

GONZAGA DA SILVA em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20

dias supra, apresente impugnação, na ausência dos quais, referida quantia será levantada. NADA MAIS.

PROCESSO Nº1020032-50.2016.8.26.0001. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO
NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Wilson Garcia Hernandes, REQUERIDO POR Maria Aparecida de Souza
Hernandes - PROCESSO Nº1020032-50.2016.8.26.0001. 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). Marcelo Assiz Ricci, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 14/
06/2018 18:19:30, foi decretada a INTERDIÇÃO de WILSON GARCIA HERNANDES, RG 1994831, CPF
030.986.308-25, acometido por quadro demencial na doença de Alzheimer (CID 10 F00), declarando-o(a)
completamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, há restrição total para os atos de vida
negocial e patrimonial, como fazer empréstimos, conciliar, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser
demandado. O quadro descrito é Irreversível, tendo sido nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFI-
NITIVO, o(a) Sr(a). MARIA APARECIDA DE SOUZA HERNANDES, RG 2.208.445-9, CPF 318.064.808-24. O
presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1056009-05.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Carlos Amilton Aranibar Vargas (CPF 118.011.308-09), que nos autos da ação
de Execução, ajuizada por Banco Bradesco S/A, em face de Luciana Rodrigues (CPF. 176.278.338-09), procedeu-
se a penhora sobre: Prédio situado à Rua Paulo do Lama Correa, nº 229, esquina com a Rua Ministro Salgado Filho,
parte do antigo lote 06 da quadra 08, da Vila Labanaza, no 26º Subdistrito - Vila Prudente, e seu terreno, objeto da
matrícula nº 115.206 do 6º CRI da Capital/SP. Estando o credor hipotecário Carlos Amilton Aranibar Vargas em local
ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, razão pela qual, expediu-se o presente que será afixado
e publicado na forma da Lei. NADA MAIS.                                                                                 20 e 21 / 12 / 2018.

36ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 36º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n°
1021195-59.2016.8.26.0100. O Dr. Swarai Cervone de Oliveira, Juiz de Direito da 36ª Vara Cível do Foro
Central da Capital/SP, Faz Saber a eventuais ocupantes do imóvel abaixo descrito, que Thais Reale Ferrari
Naufel lhes ajuizou ação de Reintegração de Posse, objetivando a reintegração na posse do prédio comercial
com 05 andares, localizado na Avenida São João, 102 e 104, devidamente descrito na Certidão de Propriedade
do 4° Oficial de Registro de Imóveis da Capital - Matrícula 62.502 - Livro n° 2 - Registro Geral - Número de
Contribuinte 001.061.009-2. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereçam resposta, sob pena de presumirem-se como verdadeiros
os fatos alegados. 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, 23/
10/2018.                                                                                                                     21 e 22 / 12 / 2018.
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“Levo como mágoa os ataques de
natureza moral”, diz Temer

Página 6 Nacional

Jornal O DIA SP
São Paulo, sexta-feira, 21 de dezembro de 2018

O presidente Michel Temer
disse na quinta-feira (20) que
as únicas coisas que o abor-
receram no período em que es-
teve à frente da Presidência da
República foram “os ataques
de natureza moral”. Em uma
pequena cerimônia de confra-
ternização com os servidores
do Palácio do Planalto, Temer
reafirmou que sempre levou
uma vida “muito correta”.

“Não foi fácil (as reformas
que fizemos). Primeiro, por
uma oposição legítima, políti-
ca e feroz, pesada. Mas isso
não me assustou,  porque
aprendemos a viver na demo-
cracia. Mas, de outro lado, eu
levo como uma mágoa os ata-
ques de natureza moral. Eu

tive uma vida na universida-
de, na profissão, uma vida
pública muito exata, muito cor-
reta”, disse o presidente.

“Eu tive uma vida muito
enaltecida e, apesar de tudo,
mui to  discre ta .  Por tanto ,
quando vêm os ataques de
natureza moral, isso me cha-
teia. É a única coisa que me
aborrece”, completou.

Ao longo de 2017, a Pro-
curadoria-Geral da República
(PGR) denunciou Temer por
duas vezes: envolvimento nos
desvios de recursos da Petro-
bras e obstrução de Justiça. A
Câmara dos Deputados não
autorizou a investigação pelo
Supremo Tribunal Federal
(STF). A terceira denúncia foi

apresentada na quarta-feira
(19), a menos de 15 dias do fim
de seu mandato presidencial.

Temer foi denunciado pela
procuradora-geral da Repúbli-
ca, Raquel Dodge, pelos cri-
mes de corrupção ativa, pas-
siva e lavagem de dinheiro com
base no inquérito que investi-
ga o suposto favorecimento à
empresa Rodrimar S/A na edi-
ção do chamado Decreto dos
Portos (Decreto 9.048/2017),
assinado em maio do ano pas-
sado. Em nota, o Palácio do
Planalto afirmou que o presi-
dente “irá provar nos autos
sua inocência.”

Confraternização
O presidente se encontrou

com os servidores da Presi-

dência no Salão Nobre do Pa-
lácio do Planalto. “Toda vez
que vocês encontrarem uma
dificuldade, vocês têm que vi-
talizar-se. A dificuldade não
pode impedi-los de prosseguir.
Quando me dizem que eu es-
tou bem, eu digo: deve ser os
problemas que eu tive ao lon-
go do tempo. Porque isso nos
leva ao enfrentamento”, acres-
centou.

Após o discurso, no qual
exaltou o trabalho de todos,
Temer tirou fotos com vários
servidores e recebeu os cum-
primentos. Ao final, subiu a
rampa que dá acesso ao ter-
ceiro andar, onde fica sua sala,
sem falar com a imprensa.
(Agencia Brasil)

Produção de aço bruto cai em
novembro, mas é positiva no ano
A produção brasileira de

aço bruto caiu 6,1% em novem-
bro, em relação ao mesmo mês
de 2017, totalizando 2,8 milhões
de toneladas. No acumulado
do ano, a produção atingiu 32,1
milhões de toneladas, aumen-
to de 1,8% frente a igual perío-
do anterior. Os dados foram di-
vulgados pelo Instituto Aço
Brasil.

Em novembro, a produção
de laminados foi de 2 milhões
de toneladas, crescimento de
0,9% na mesma base de com-
paração. A produção de semia-
cabados para vendas totalizou
768 mil toneladas e diminuiu
5,8% em relação ao mesmo mês
do ano anterior. No período de
janeiro a novembro, a produ-

ção de laminados alcançou
21,5 milhões de toneladas, ex-
pansão de 4,3% em relação a
2017, enquanto a produção de
semiacabados para vendas foi
8,9 milhões de toneladas, o que
significa elevação de 0,4% na
mesma base de comparação.

As vendas internas cresce-
ram 7,2% frente a novembro de
2017, atingindo 1,5 milhão de
toneladas. Quando se analisa
os primeiros onze meses do
ano, o resultado das vendas é
elevação de 9,3% em relação ao
mesmo período anterior, alcan-
çando R$ 16,9 milhões de to-
neladas. O consumo aparente
de produtos siderúrgicos foi
1,7 milhão de toneladas em no-
vembro, 0,35% superior ao

apurado no mesmo mês do ano
passado. Já no ano de 2018 até
novembro, o consumo aparen-
te nacional de produtos side-
rúrgicos foi 19 milhões de to-
neladas, alta de 8,1% frente ao
acumulado de janeiro a novem-
bro de 2017.

De acordo com o balanço
do Instituto Aço Brasil, as im-
portações registradas em no-
vembro alcançaram 171 mil to-
neladas, com receita de US$
204 milhões. Houve crescimen-
to tanto em quantum (que mede
o desempenho dos volumes ex-
portados) (3%), como em valor
(15,3%) em relação a novembro
do ano passado. No ano até
novembro, os números atin-
gem 2,2 milhões de toneladas e

US$ 2,4 bilhões em receita. A
expansão foi de 2,9% e 18,4%,
respectivamente.

Como a Secretaria de Comér-
cio Exterior do Ministério da In-
dústria, Comércio Exterior e Ser-
viços (Secex/MDIC) mudou a
metodologia de coleta dos da-
dos do Portal Único de Comér-
cio Exterior, o que abre possibi-
lidade de provocar alterações e
revisões nos resultados de no-
vembro e no acumulado do ano,
o Instituto Aço Brasil não pu-
blicou, temporariamente, os in-
dicadores de exportação, “até
que o sistema esteja normaliza-
do, de forma a dar continuida-
de à tendência original dos da-
dos”, diz o boletim divulgado.
(Agencia Brasil)

Justiça Federal
suspende acordo
Embraer-Boeing
O juiz federal Victorio Giu-

zio Neto, da 24ª Vara Cível de
São Paulo, concedeu uma limi-
nar – decisão provisória – que
suspende o acordo entre as em-
presas Embraer e a Boeing.

A liminar foi concedida na
quarta-feira e confirmada na
quinta-feira (20) pelo Sindicato
dos Metalúrgicos de São José
dos Campos, no interior de São
Paulo, que é um dos autores do
pedido, junto a outros sindica-
tos de trabalhadores da região
onde a Embraer mantém fábri-
cas.

No início do mês, o juiz já
havia atendido a uma ação po-
pular contra a negociação arti-
culada por grupo de parlamen-
tares do PT. A liminar foi derru-
bada dias depois pelo desem-
bargador Souza Ribeiro, do Tri-
bunal Regional Federal da 3ª
Região (TRF3), que atendeu ao
pedido da Advocacia-Geral da
União (AGU).

Acordo
O acordo em andamento en-

tre as duas companhias prevê
a criação de uma nova compa-
nhia, uma joint venture, no ter-
mo do mercado, na qual a
Boeing teria 80% e a Embraer,
20%.

Caberia à Boeing, a ativida-
de comercial, não absorvendo
as atividades relacionadas a ae-
ronaves para segurança nacio-
nal e jatos executivos, que con-
tinuariam somente com a Em-
braer.

Hoje o governo brasileiro
tem uma participação qualifica-
da na empresa, por meio daqui-
lo que se denomina no merca-
do de golden share, uma ação
especial que dá mais controle
ao seu proprietário.

A Advocacia-Geral da
União (AGU) informou, por
meio de nota, que “vai recorrer
contra liminar da 24ª Vara Cível
Federal de São Paulo que de-
terminou a suspensão das ne-
gociações entre as empresas
Boeing e Embraer.” (Agencia
Brasil)
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PRÓXIMOS LEILÕES ELETRÔNICOS. Do Condutor da Praça- A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO através do Portal: www.canaljudicial.com.br/goldleiloes e será conduzida pelo Gestor Leiloeiro 
O� cial Uilian Aparecido da Silva- JUCESP 958. Na segunda praça, o valor mínimo para a venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento 
CSM 1625/2009. Da comissão da Gestora Judicial- O arrematante deverá pagar a Gestora Judicial GOLD, a título de comissão o valor da porcentagem estipulada no edital, sob o preço de arrematação do imóvel. 
Dos lances- Os lances deverão ser ofertados pela rede internet, através do Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. Da responsabilidade do arrematante- Serão de responsabilidade do arrematante todas as 
providências e despesas relativas a transferência dos imóveis, tais como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive dados apurados 
junto ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbadas no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibilidade de ação regressiva contra o devedor principal, 
perante ao Órgão competente. Débitos de IPTU- Eventuais débitos de IPTU � cam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, mediante 
apresentação do extrato de débitos � scais apresentado pelo arrematante. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloeis. A alienação obedecerá ao disposto 
na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas noti� cações pessoais e dos respectivos patronos.

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL – 1º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) TAM INSTRUMENTOS LTDA EPP, (CNPJ 06.061.822/0001-69) na pessoa de seu representante legal, e demais 
interessados, expedido nos autos da ação de PROCEDIMENTO COMUM, em fase de Cumprimento de Sentença – Proc. 0003618-24.2011.8.26.0565 (565.01.2011.003618) – Ajuizada por CONDOMINIO EDIFÍCIO DOM HEITOR (CNPJ 07.193.693/0001-25). O Dr. Érika Ricci, Juiz 
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do 
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 07/01/2019 às 14:00h, e com término 
no dia 09/01/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 09/01/2019 às 14:01h, e com término no dia 29/01/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens 
serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s): RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Matricula nº 27.279 do 1º CRI de São Caetano do Sul/SP: UNIDADE 
AUTÔNOMA DESIGNADA BOX SIMPLES nº 10 (dez), localizado no 1º subsolo do “EDIFÍCIO RESIDENCIAL DOM HEITOR, situado na Rua Guaporé, nº 244, em São Caetano do Sul, 1ª Circunscrição Imobiliária, com a ára útil de 18,9000m2, a área comum de 5,0127m2, a área 
total construída de 23,9127m2, e a fração ideal no terreno e demais coisas de uso comum de 0,6663%. Cadastro municipal nº 10-031-213. OBS: SÓ PODERÁ PARTICIPAR DESTE CERTAMES, CONFORME FLS: 408; NOS TERMOS DO § 1º DO ARTIGO 1.331 DO CODIGO 
CIVIL, SERÁ ALIENADO RESTRITAMENTE AOS CONDÔMINOS DO EXEQUENTE, TENDO EM VISTA A PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO DO BOX DE GARAGEM PARA PESSOAS ESTRANHAS AO CONDOMINIO.  AVALIAÇÃO: R$ 41.000,00 (Quarenta mil reais) em 
fevereiro de 2014. ÔNUS: consta da certidão de ônus, conforme AV-02 de 25.01.2013 – PENHORA EXEQUENDA. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br.

Inmezzo Brasil Participações Ltda.
C.N.P.J. 11.826.496/0001-73 - N.I.R.E. 3522422998-1

Ata de Reunião de Sócios, Datada de 20 de Dezembro de 2018
Às 11h00, 20 de dezembro de 2018, reuniram-se na sede social na Rua José Maria Lisboa, nº 41, 5º andar, conjunto B,  
Jardim Paulista, CEP 01423-904, São Paulo, Estado de São Paulo, os sócios da Inmezzo Brasil Participações Ltda.,  
C.N.P.J. nº 11.826.496/0001-73, NIRE 3522422998-1 (a “Sociedade”), a saber: (a) Daa Daa Daa Holding Ltd., sociedade organizada 
em Malta, C.N.P.J. nº 19.440.792/0001-43, representada por seu procurador; e (b) Hilton Marques, brasileiro, R.G. nº 22.264.618-4 
SSP/SP, C.P.F. nº 152.545.628-89. Ordem do dia, resolveram os sócios, por unanimidade, aprovar: (i) a redução do capital social da 
Sociedade, por ser excessivo em relação ao seu objeto, no montante de R$ 5.800.000,00, passando o mesmo, de R$ 5.979.238,00 
para R$ 179.238,00, mediante o cancelamento de 5.800.000 quotas representativas do capital social da Sociedade detidas pela 
sócia Daa Daa Daa Holding Ltd.; (ii) o pagamento da redução do capital social dar-se-á mediante a transferência de recursos ao 
exterior ao sócio estrangeiro; (iii) a publicação da presente ata nos termos da lei, na versão resumida; (iv) a celebração do 
respectivo instrumento de alteração e consolidação do contrato social, formalizando e dando conta da redução de capital, após 
o decurso do prazo legal; (v) o posterior registro da mencionada alteração do contrato social na JUCESP. Fica o administrador  
da Sociedade autorizado a realizar os atos necessários à formalização da deliberação ora tomada. A reunião foi suspensa  
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos sócios. Daa Daa Daa Holding Ltd. 
- p.p. Hilton Marques. Hilton Marques.

Brazilian Securities 
Companhia de Securitização

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

Edital de Convocação

Vigésima Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários 
da 290ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização 

Ficam convocados os senhores titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 290ª Série da 1ª Emissão da Brazilian 
Securities Companhia de Securitização (“CRI”, “Emissão” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos da Cláusula Quinze 
do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 290ª Série da 1ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 
Securitizadora (“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para a Vigésima Assembleia Geral dos Investidores 
dos CRI (“Vigésima Assembleia”), a se realizar no dia 29 de janeiro de 2019 às 14:30h, no endereço da Securitizadora, na 
Avenida Paulista, nº 1.374, 17º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre: (i) o vencimento 
antecipado ou não do CRI em função do não pagamento, pela Devedora, dos Créditos Imobiliários representados pela CCI em 
sua integralidade em até 90 (noventa) dias a contar da correspondente data de vencimento, conforme cláusula 7.1.1 item (b) 
do Termo de Securitização, culminando o não pagamento das parcelas dos CRI devidas nos dias 24/04/2018, 23/05/2018, 
22/06/2018, 24/07/2018, 22/08/2018, 24/09/2018, 24/10/2018 e 22/11/2018, conforme tabela constante do Anexo II ao Termo 
de Securitização; (ii) aprovação do Plano de Recomposição e Pagamento apresentado em 23 de abril de 2018, nos termos das 
deliberações da XVI Assembleia Geral de Titulares de CRI realizada em 28.03.18 e da XVII Assembleia Geral de Titulares de CRI 
realizada em 20.07.18;  (iii) recomposição do Fundo de Reserva; (iv) as medidas a serem adotadas em razão do atraso no processo 
de fi nalização da cessão fi duciária dos recursos a serem recebidos em razão de 26 (vinte e seis) CRI de titularidade da Island 
Service – Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Cessão Fiduciária”); (v) aprovação da minuta do contrato da Cessão Fiduciária; 
(vi) aprovação do escritório Costa Rangel Advogados para fazer eventuais minutas que se façam necessárias aos documentos 
da operação, ou na sua falta, outro escritório indicado pela Securitizadora; (vii) as medidas a serem tomadas em razão do não 
envio da comprovação de entrega da notifi cação à loja Renner, conforme estipulado na cláusula 9.4.3 do Instrumento Particular 
de Contrato de Locação não residencial e Outras Avenças, celebrado em 26/11/2012, aditado em 18/02/2013 e 18/06/2018, e 
cláusula 1.7, inciso XXXII, do Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças, celebrado 
em 14/12/2012, aditado em 18/01/2013, 20/03/2013 e 18/06/2018; e (viii) as medidas a serem tomadas em razão do não 
envio da comprovação dos registros do Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis em Garantia, sob 
Condição Suspensiva e Outras Avenças, celebrado em 18 de junho de 2018, do Segundo Aditamento ao Instrumento Particular 
de Contrato de Locação Não Residencial e Outras Avenças, celebrado em 18 de junho de 2018 e do Terceiro Aditamento ao 
Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças, celebrado em 18 de junho de 2018, 
nos cartórios competentes. Os Investidores deverão se apresentar no endereço da Securitizadora, acima indicado, portando os 
documentos que comprovem sua condição de titular dos CRI e, os que se fi zerem representar por procuração deverão entregar 
o instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Vigésima Assembleia, no mesmo endereço da 
Securitizadora indicado acima, no momento da referida Vigésima Assembleia. Sem prejuízo, e em benefício do tempo, os titulares 
dos CRI deverão encaminhar previamente os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail assembleias@
pentagonotrustee.com.br, com, pelo menos, 2 (dois) dias úteis de antecedência, e apresentar as vias originais no momento da 
referida Vigésima Assembleia. São Paulo, 20 de dezembro de 2018. Brazilian Securities Companhia de Securitização

Engeform Engenharia Ltda. - CNPJ/MF nº 48.246.920/0001-10 - NIRE 35.216.681.218
Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 17.12.2018

Data, Hora e Local: 17.12.2018, às 10h, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.931, 1º andar, São Paulo/SP. Pre-
sença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Arnaldo Landi Souza Mello; Secretário: Reynaldo Dabus Abucham. De-
liberações Aprovadas: a redução do capital social da Sociedade, por ser excessivo ao seu objeto social, no montante de R$ 
192.182.653,00, passando o capital social de R$ 406.112.789,00 para R$ 213.930.136,00, com o cancelamento de 192.182.653 
quotas representativas do capital social, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, montante este que, após a efetivação da re-
dução do capital, será restituído aos sócios da seguinte forma: a) a sócia Engeform Participações Ltda., receberá: a.1) 233.309 
ações ordinárias nominativas da PEC Energia S.A., com sede em São Paulo/SP, CNPJ/MF nº 07.157.459/0001-42, no valor de 
R$ 41.534.760,00 de titularidade da Sociedade; a.2) 82.070.081 ações ordinárias nominativas da Eólica Serra das Vacas 
Participações S.A., com sede em São Paulo/SP, CNPJ/MF nº 28.012.007/0001-42, no valor de R$ 87.626.022,00, de titulari-
dade da Sociedade; a.3) um crédito detido pela Sociedade em face da Alfenge Engenharia e Participações Ltda., com sede 
em São Paulo/SP, CNPJ/MF nº 68.904.754/0001-00, no valor de R$ 31.510.935,00; e a.4) um crédito detido pela Sociedade em 
face da Construtora Passarelli Ltda., com sede em São Paulo/SP, CNPJ/MF nº 60.625.829/0001-01, no valor de R$ 31.510.935,00; 
b) os sócios Arnaldo Landi de Souza Mello, Reynaldo Dabus Abucham, André Villac Abucham, e a Joana Villac 
Abucham Ribeiro receberão R$ 1,00 cada. Após a efetivação da redução do capital, será promovida a alteração do contrato 
social. Encerramento: Nada mais. Sócios: Arnaldo Landi de Souza Mello, Reynaldo Dabus Abucham, André Villac Abucham, 
Joana Villac Abucham Ribeiro, Engeform Participações Ltda. Arnaldo Landi de Souza Mello e Reynaldo Dabus Abucham

SCT Imóveis Ltda - CNPJ 03.178.450/0001-67
Ata de Assembléia  de Sócios

Aos 13  dias de dezembro de 2018, às 10:00 (dez) horas, na sede social da sociedade à Rua Oliveira Dias, 21, 1º andar, 
sala 1, São Paulo- SP - CEP: 01433-030, reuniu-se a totalidade dos sócios da sociedade simples do tipo limitada deno-
minada SCT IMÓVEIS LTDA., a saber: a) SIDNEI TURCZYN brasileiro, casado, advogado, OAB-SP 51.631, CIC 
805.224.918-04, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Oliveira Dias 21, e; b) CLARICE TURCZYN, brasileira, ca-
sada, arquiteta, RG 7.351.746, CIC 047.545.118-08, residente e domiciliada nesta Capital à Rua Oliveira Dias, 21,  re-
presentando 100% (cem por cento) dos detentores do capital social para deliberar sobre a proposta de redução do 
capital social em R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais), e; b) pagamento aos sócios do valor equiva-
lente ao dessa redução mediante a entrega aos mesmos, através da competente escritura pública, do imóvel de pro-
priedade da sociedade situado nesta capital à Rua Oliveira Dias nº 39 , de modo que, após a redução pretendida o 
capital social da SCT IMÓVEIS LTDA., passará a ser de R$ 206.590,00 (duzentos e seis mil, quinhentos e noventa reais), 
procedendo-se à redução mediante cancelamento de igual número de quotas pertencentes aos sócios Sidnei Turczyn e 
Clarice Turczyn em partes iguais.  Assumiu a presidência dos trabalhos o sócio Sidnei Turczyn que convidou a mim, 
Clarice Turczyn para secretariá-lo. Tomando a palavra o Presidente informou que a presente assembleia se realizava 
independentemente de prévia convocação em razão da presença da totalidade dos sócios e explanou sobre a conve-
niência de redução do capital na forma proposta,  uma vez que o valor atual do capital se mostra excessivo em relação 
ao objeto da sociedade, tudo de conformidade com o artigo 1082, incisos I e II do Código Civil. Discutida a questão, foi 
a proposta de redução de capital aprovada nos termos acima especifi cados, pela totalidade dos sócios, fi cando o Pre-
sidente autorizado a promover, dentro do prazo máximo de até 18 (dezoito) meses a contar da presente data os atos 
necessários à consumação da redução do capital, mediante a publicação da presente ata e posterior elaboração do 
respectivo instrumento de alteração contratual para assinatura de todos os sócios. Nada mais havendo a tratar foi 
encerrada a reunião às 10:30, com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo Presidente, pela Secretária e pela 
totalidade dos sócios presentes, valendo tais assinaturas como lista de presença à assembleia. São Paulo, 13 de dezem-
bro de 2018. Sidnei Turczyn - Presidente, Clarice Turczyn - Secretária. Sócios: Sidnei Turczyn, Clarice Turczyn

INTEGRITAS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 05.505.174/0001-20 - NIRE nº 35.300.355.636

Ata de AGE realizada em 20/12/2018. 1. Data, Hora e Local: No dia 20/12/18, às 14h, na sede social da Integritas Participações S.A. (“Companhia”) 
no Município de SP/SP, na Avenida Fagundes Filho, 145, conjunto 43. 2. Presenças: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital 
social da Companhia, conforme assinaturas apostas no livro de registro de presença de acionistas da Companhia. 3. Convocação e Instalação: Foram 
dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei das S.A.. 4. Composição da Mesa: Presidente: Marcio Pinheiro 
Mendes; Secretário: Fernando Lameirinhas. 5. Ordem do Dia: Examinar e votar sobre (i) a proposta de redução do capital social da Companhia, com 
correspondente restituição de valores aos acionistas; (ii) a autorização aos administradores da Companhia para a prática de todos os atos relacionados 
à referida redução de capital; (iii) em razão da redução do capital social, a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (iv) consolidação do 
Estatuto Social da Companhia. 6. Deliberações: Os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, o quanto 
segue: 6.1. A redução do capital da Companhia, nos termos do artigo 173 da Lei das S.A., dos atuais R$154.099.893,76 para R$500.000,00, sendo a 
referida redução no valor de R$153.599.893,76, sem cancelamento de ações representativas do capital social da Companhia, que permanece dividido 
em 54.426.772 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Observadas as formalidades legais pertinentes, o valor da redução de capital será 
restituído integralmente aos acionistas, proporcionalmente às suas respectivas participações no capital social da Companhia, mediante a dação em 
pagamento de 28.040.762 ações ordinárias, escriturais, detidas pela Companhia, de emissão de FLEURY S.A., sociedade anônima de capital aberto, com 
sede no Município de SP/SP, na Avenida General Valdomiro de Lima, 508, CNPJ/MF 60.840.055/0001-31, as quais representam 8,88% do seu capital 
social, pelo seu valor contábil, totalizando um montante de R$ 153.599.893,76, tudo conforme indicado no Anexo I à presente ata. 6.2. Ficam autorizados 
os administradores da Companhia a promoverem todos os atos necessários à efetivação da redução de capital acima referida, inclusive no que se refere à 

6.3. 
do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação, permanecendo inalterados os demais pa-
rágrafos: “Artigo 5º - O capital subscrito e integralizado é de R$ 500.000,00, dividido em 54.426.772 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal”. 
6.4. Em razão da deliberação constante no item 6.3 acima, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, o qual deverá ser lido de acordo 
com o Anexo II à presente ata. 7. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário para a 
lavratura da presente ata, que, lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. 8. Presenças: Mesa: Presidente - Marcio Pinheiro 
Mendes; Secretário - Fernando Lameirinhas. Acionistas: Fernando Teixeira Mendes Filho, Roberto Teixeira Mendes, Arthur Teixeira Mendes Neto, Pedro 
Almeida Teixeira Mendes, Mário Endsfeldz Camargo, Gilberto Alonso, Paulo Guilherme Leser, Marcio Pinheiro Mendes, Fernanda Pinheiro Mendes, Luiz 
Roberto Fernandes Martins, José Gilberto Henriques Vieira, Ewaldo Mário Kuhlmann Russo, Adagmar Andriolo, Rui Monteiro de Barros Maciel, Aparecido 
Bernardo Pereira (em nome próprio e como usufrutuário vitalício de Alexandre da Costa Pereira e Fernanda da Costa Pereira, nos termos dos respectivos 
instrumentos de doação com reserva de usufruto e conforme inscrições no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia), Celso Francisco 
Hernandes Granato, Maria Hsu Rocha, Maria Lúcia Cardoso Gomes Ferraz, Marcos Bosi Ferraz, Maria de Lourdes Lopes Ferrari Chauffaille, Fadhau LLC, 
Rogério Rabelo, Fernando Lopes Alberto, Rendrik França Franco, Sérgio Luis Ramos Martins, José Marcelo Amatuzzi de Oliveira, Vivien Bouzan Gomez 
Navarro Rosso e Nelson Carvalhaes Neto. SP, 20/12/18. Mesa: Marcio Pinheiro Mendes - Presidente; Fernando Lameirinhas - Secretário. 

ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/MF nº 60.884.855/0001-54 - NIRE 35.3.0002082-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 24/10/2018
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 24/10/2018, às 10h, na sede social da Ímpar Serviços Hospitalares 
S.A. (“Companhia”) na cidade de SP, SP, na Av. Paulista, 2028, 8º andar, Conj. 81, Bairro Bela Vista, CEP 
01310-927. 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos 
do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S/A”). Acionistas representando a totalidade 
do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Verificado 
o quórum para instalação da Assembleia Geral, a mesa foi composta pelo Presidente, Sr. Luiz Alves Filho, 
e pelo Secretário, o Sr. Salvador Liporace. 4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre (i) a conversão 
voluntária de até 88.879.780 ações preferenciais de emissão da Companhia em até 88.879.780 ações 
ordinárias; (ii) o resgate da totalidade das ações preferenciais da Companhia pelo valor total de 
R$ 52.000.000,00; (iii) alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia, caso sejam aprovadas as 
matérias constantes nos itens (i) e (ii) acima; e (iv) autorização para que a Diretoria da Companhia pratique 
os atos necessários para efetivação das deliberações constantes desta ordem do dia. 5. Deliberações: 
Após análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os acionistas da Companhia aprovaram, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o que se segue: 5.1. Conversão voluntária de até 
88.879.780 ações preferenciais de emissão da Companhia em até 88.879.780 ações ordinárias, com os 
mesmos direitos das atuais ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 1 ação preferencial 
para 1 ação ordinária. 5.2. Os acionistas da Companhia titulares de ações preferenciais, a seu livre e exclusivo 
critério, solicitaram a conversão de ações preferenciais de sua titularidade em ações ordinárias, conforme 
abaixo: (i) O Fundo de Investimento em Participações Genoma III – Multiestratégia solicitou a conversão de 
74.707.724 ações preferenciais de emissão da Companhia de sua titularidade em ações ordinárias; (ii) O 
Solit Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia solicitou a conversão de 13.463.458 ações 
preferenciais de emissão da Companhia de sua titularidade em ações ordinárias; e (iii) O Sr. Otávio Celso 
Eluf Gebara solicitou a conversão de 708.598 ações preferenciais de emissão da Companhia de sua 
titularidade em ações ordinárias. 5.3. Resgate de 4.504.870 ações preferenciais de emissão da Companhia, 
pelo valor de R$ 52.000.000,00, com o consequente cancelamento dessas ações, sem redução do capital 
social da Companhia, nos termos do artigo 44 da Lei de S/A. 5.4. O pagamento do valor do resgate será 
efetuado à conta do saldo da reserva de lucros da Companhia, sem necessidade de redução de capital. 
O valor do resgate será depositado em conta-corrente de titularidade do respectivo acionista titular das 
ações. 5.5. Em virtude da conversão e do resgate de ações preferenciais aprovados nos itens 5.1 e 5.3 
acima, o artigo 5º do estatuto social da Companhia passará a vigorar com a seguinte e nova redação: “Artigo 
5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 547.530.801,58 (quinhentos 
e quarenta e sete milhões, quinhentos e trinta mil, oitocentos e um reais e cinquenta e oito centavos), 
divididos em 591.679.780 (quinhentos e noventa e um milhões, seiscentos e setenta e nove mil, setecentas 
e oitenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 5.6. Em virtude das aprovações deliberadas 
na presente ata, autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e a firmar todos os 
documentos necessários e convenientes para a implementação e consumação das deliberações constantes 
nos itens 5.1 ao 5.5 da presente ata. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a palavra foi oferecida 
a todos que dela quisessem fazer uso, ninguém se manifestando, a reunião foi suspensa pelo tempo 
necessário à lavratura da presente ata. 7. Assinaturas: Mesa: Luiz Alves Filho – Presidente e Salvador 
Liporace – Secretário. Acionistas presentes: Fundo de Investimento em Participações Genoma III – 
Multiestratégia, Solit Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Sr. Otávio Celso Eluf Gebara. 
São Paulo, 24/10/2018. Mesa: Luiz Alves Filho – Presidente. Salvador Liporace – Secretário. JUCESP - 
535.826/18-7 em 08/11/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003177-52.2017.8.26.0068 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) R T COTRIN ALIMENTOS, CNPJ 23.616.933/
0001-03, com endereço à Rua Werner Goldberg, 77, Bloco Grauna - Apto 284, Jardim Tupanci, CEP 06414-
025, Barueri - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de N.A.F. Comercial de Alimentos Ltda,
alegando em síntese que é credora da empresa ré em virtude das compras de produtos conforme notas fiscais
acostadas, não adimplidos. 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. 21 e 22/12

12ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 12º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 0155467-46.2012.8.26.0100.
O Dr. Fernando José Cúnico, Juiz de Direito da 12ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Vanessa de Almeida
Cavalcante (CPF. 101.191.494-86) e Márcio Aprizio Ferreira (CPF. 234.051.948-90), que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação
de Execução, objetivando a quantia de R$ 74.663,38 (julho de 2014), representada pelo Contrato de Cédula de Crédito Bancário
na modalidade de Empréstimo para Capital de Giro n° 3005392645. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital,
para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela
metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos
supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado.
SP, 09/11/2018.                                                                                                                                                      20 e 21 / 12 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007857-77.2014.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a Luara Porto Martins (CPF. 273.243.778-66), que Banco Safra S/A lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a
quantia de R$ 109.901,87 (abril de 2018), representada pela Cédula de Crédito Bancário n° 001374527. 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 converter-se em penhora
o arresto procedido sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 589,57. 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 31 de outubro de 2018.                                     20 e 21 / 12 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1102848-54.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). André Augusto Salvador Bezerra, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) PASCOLATE BISCOITOS E CHOCOLATES LTDA EPP, CNPJ 08.547.041/0001-04, JULIO
CESAR RAMIRES, Brasileiro, Casado, Empresário, RG 253577639, CPF 195.092.568-46, BIANCA CASALE, Brasileiro,
Casada, Empresária, RG 30.645.872-X, CPF 272.457.328-50, , que lhe foi proposta uma ação de Execução de
Título Extrajudicial por parte de WR GESTÃO E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, alegando em síntese: objetivando
em síntese o recebimento da quantia de R$ 445.594,37(abril de 2017), representada pelo Instrumento Particular
de Novação, com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pague o débito atualizado, custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Caso o executado efetue o
pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, ou em 15 dias,
embarguem ou reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução,
acrescidas de custas, honorários de advogado, o executado poderá requerer autorização do Juízo para pagar o
restante do débito em até 6 parcelas mensais corrigidas e acrescidas de juros. Não efetuado o pagamento procederá
a penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida. 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.                                                                      20 e 21 / 12 / 2018.

Processo Digital nº: 0007230-45.2018.8.26.0008. Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Contratos Bancários.
Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: Ronaldo Dias Azuma. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0007230-45.2018.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII -
Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana Dalla Bernardina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RONALDO DIAS
AZUMA, RG 238487386, CPF 304.324.158-40, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por Banco Bradesco S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 149.420,04 (ago/2018), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 06 de dezembro de 2018.                                                         20 e 21 / 12 / 2018.

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1003052-33.2016.8.26.0161. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 04ª Vara 
Cível, do Foro de Diadema, Estado de São Paulo, Dr(a). Marisa da Costa Alves Ferreira, na forma da Lei, etc. Faz saber a 
Ademir Rosa de Oliveira, Brasileiro, CPF. 358.445.388-70, com endereço à Avenida Humberto Alencar Castelo Branco, 
670, Assunção, CEP. 09850-300, São Bernardo do Campo � SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
por Allianz Seguros, alegando em síntese: objetivando o recebimento de R$ 25.059,24 (março/2016), decorrente dos 
danos causados na colisão que ocorreu em 19/12/2014 no veículo segurado pela apólice 517720142H310122956. 
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 13 de dezembro de 2018. 

Edital de citação Prazo de 20 dias. Processo nº 1018552-79.201.7.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 03ª Vara 
Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Nardelli, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a(o) Bruno Rodrigues Gouveia, CPF nº 147.439.948-94, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial 
por parte de Condomínio Residência Serra Alta, para recebimento de R$ 39.734,92 (Dez/17) decorrente das despesas 
condominiais da unidade autônoma 82, do Bloco A do condomínio autor. Estando o executado em lugar ignorado, expede-
se o edital para que em 03 dias, pague o débito atualiza do, podendo, no prazo de 15 dias, opor embargos, sendo que, 
nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente, poderá compro var o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e 
requerer o parcelamento em até seis parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir os 20 supra, 
ficando advertida de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de outubro de 2018 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
“ O Presidente da Federação Paulista de Karate, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Estatuto  convoca os Presidentes ou seus
representantes devidamente credenciados das entidades de prática
afiliadas, em pleno gozo de seus direitos estatutários, para a Assembleia
Geral Ordinária a ser realizada no dia 26 de janeiro de 2.019, em
primeira convocação às 09h00 com  presença da maioria das afiliadas
e às 09h30 em segunda e última convocação com a presença de
qualquer número das afiliadas, a ser realizada no Auditório do Hotel
Century – Rua Teixeira da Silva, nº 647 – Bairro do Paraíso- São Paulo
– SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Aprovação dos
relatórios Administrativos, Financeiro e Técnico do Exercício de 2018;
2 – Aprovação do balanço financeiro do Exercício de 2018 e do
respectivo parecer do Conselho Fiscal; 3 – Aprovação da Previsão
Orçamentária para o Exercício de 2019; 4 – Homologação dos Atos da
Presidência durante o ano de 2018; 5 -  Aprovação da Tabela de Custas
para o exercício de 2019; 6 – Eleição do 2º Vice-Presidente para
complemento de mandato, tendo em vista a vacância do cargo; 7 –
Nomeação dos novos Diretores Técnico e de Arbitragem: 8 – Criação
do Instituto Cultural FPK; 9 – Assuntos Gerais pertinentes ao Karate
Paulista. De acordo com o estabelecido em nosso Estatuto, o voto é
UNIPESSOAL, ou seja, uma pessoa não poderá representar mais de
uma Entidade de Prática. São Paulo, 20 de  dezembro de 2018. José
Carlos Gomes de Oliveira – Presidente. 21, 22 e 27/12

EDITAL DE INTERDIÇÃO PROC.Nº 1050199-10.2017.8.26.0100.Requerente: Luiza Leda
Zotti Garitano Castro, Requerido: Luiz Carlos de Castro.Luiza Leda Garitano Castro,
qualificada na inicial ingressou com o presente pedido de INTERDIÇÃO de seu marido
Luiz Carlos Garitano de Castro, alegando, em síntese, ser ele incapaz para os atos da vida
civil em decorrência de ter sofrido um acidente vascular cerebral que o deixou com seqüelas,
impossibilitado de gerir seus negócios e reger sua própria pessoa, situação esta sem
condições de recuperação. Processado o pedido, citado, a defesa foi apresentada por
curador especial (folhas 153/155). O ministério Público opinou pela procedência do
pedido.Efetivamente, a incapacidade do interditando está comprovada pericialmente pelo
laudo apresentado às folhas 200/206, no qual o perito conclui ser ele incapaz para os atos
da vida por apresentar Demência vascular de início agudo, F01. O CID 10. Ante exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO  para declarar a incapacidade para os atos da vida
civil, de natureza patrimonial e negocial, de Luiz Carlos Garitano de Castro,  CPF
034.235.228-87, RG 1487334,casado, brasileiro, aposentado, nascido em 31 de janeiro de
1932, filho de Carlino de Castro e Maria da Glória Garitano de Castro, portador de
Demência vascular de início agudo, F01.0CID 10.Nomeio curadora Luiza Leda Zotti
Garitano Castro, CPF 175.324.988-08, RG 1.711.175.04, brasileira , casada, do lar,
mediante compromisso. Serve esta sentença como mandado para registro da interdição
no Cartório de Registro Civil do Subdistrito competente, para que o Oficial da Unidade
de Registro Civil das Pessoas Naturais competente proceda ao seu cumprimento.

 14, 21 e 28/12/18.

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1123693-05.2017.8.26.0100. O Dr. Marcos Roberto
de Souza Bernicchi, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei.
Faz Saber a LF Imports Ltda, CNPJ 03.483.599/0004-00, na pessoa de seu representante
legal, que HPE Automotores do Brasil Ltda., atual denominação de MMC Automotores do
Brasil Ltda, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, tendo como corréu Leocir
Fortes, CPF nº 594.418.952-53, para cobrança de R$ 11.606.078,99 (nov/2017), referente
ao inadimplemento dos 13 contratos de Instrumento Particular de Confissão de Dívida, nºs
7564, 7565, 8520, 8523, 8522, 8519, 8518, 8517, 8521, 8559, 8560, 8558 e 8516. Estando
a executada em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir
após os 20 dias supra, pague o quantum reclamado, acrescido de juros e correção
monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito
atualizado, anotando se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária
fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para
oferecer embargos, facultando a executada nesse prazo, reconhecendo o crédito da
exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e
honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de
revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na
forma da lei. São Paulo, 11 de dezembro de 2018.          B 20 e 21/12

Edital de citação. Prazo 20 dias. Processo nº 1055350-88.2016.8.26.0100. A Dra. Lúcia
Caninéo Campanhã, Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital/SP, Faz
Saber a RM Motors Empresa Individual, CNPJ 24.628.523/0001-454, na pessoa de seu
representante legal, que Marcos Roberto Lopomo ajuizou Ação Declaratória de Existência
e Validade de Negócio Jurídico c.c. Obrigação de Fazer e de Indenização por Dano
Moral, pelo Procedimento Comum, contra ela e contra Wilson Adriano de Jesus, objetivando
a declaração de validade do negócio jurídico que resultou na aquisição do veículo marca
Honda, modelo Civic EXR, ano de fabricação/modelo 2014/2015, placas FZX-9836,
Renavam 010199333701, por parte do autor, sem restrição de qualquer natureza, bem
como a condenação dos réus em perdas e danos, no valor a ser arbitrado ou, na
impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, a sua conversão em perdas e
danos, cujo montante será composto pelo preço pago pelo veículo, além de todas as
despesas havidas pelo autor para a conservação do bem , tais como IPVA, seguro obrigatório,
taxa de licenciamento, seguro contratado, dentre outros a serem apurados em momento
oportuno. Deu à causa do valor de R$ 59.000,00. Encontrando-se a requerida em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a citação por edital, para que a mesma, na pessoa
de seus representantes legais, no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo de 20 dias
contados da publicação do presente, conteste a ação supra, sob pena de se presumirem
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei.            B 20 e 21/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0055700-41.2012.8.26.0001
- O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de
São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc. Faz Saber a
Monica Anabel Murciano, CPF 010.830.689-54, que Acácia Imperial Empreendimentos
Recreativos Ltda, ajuizou uma Ação de Exigir Contas, afim de que, no prazo de 05 dias,
a fluir após os 30 dias supra, apresentar as contas devidas em forma mercantil,
especificando-se as receitas e aplicações das despesas durante todo período em que
promoveu a administração financeira da autora (04/2006 à 10.10.2011), bem como informe
o respectivo saldo apurado no último dia de sua administração, todos os valores percebidos
e seus respectivos destinos, além do destino havido nas movimentações financeiras
praticadas no ano de 2010 no total de R$ 172.524,18 e no ano de 2011, no total de R$
89.667,90, instruindo referidas contas com todos os documentos justificativos, condenando-
se a ré ao pagamento de custas, honorários e demais cominações. Estando a requerida
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os
30 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
26 de novembro de 2018.          B 20 e 21/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002529-
67.2017.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Mário Daccache, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) RVM PECAS AUTOMOTIVAS LTDA, CNPJ 05.122.810/0001-34, que por
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague a quantia de R$ 47.645,40, devidamente atualizada, sob pena de
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 29 de outubro de 2018. B 20 e 21/12

Edital de Intimação, com prazo de 20 dias. Processo nº 1050040-38.2015.8.26.0100. O Dr.
Regis de Castilho Barbosa Filho, Juiz de Direito da 41ª Vara Cível - Foro Central Cível,
São Paulo/SP, na forma da Lei. Faz Saber a Luiz Guilherme Leite Nascimento, CPF
990.537.217-20, que nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, requerida por
Colégio Dante Alighieri, procedeu-se a penhora online efetuada em suas contas bancárias
via sistema Bacen-Jud, no valor de R$ 7.748,72. Estando o executado em lugar ignorado,
foi determinada a intimação da penhora por edital, para em 10 dias, a fluir após os 20 dias
supra, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que essa
substituição lhe será menos onerosa e que não trará prejuízo ao(s) exequente(s), bem
como o atendimento às disposições do art. 847, §1º, do CPC, além de, em 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, oferecer impugnação à penhora, por simples petição, nos termos
do art. 917, § 1º, do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS.          B 20 e 21/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0834529-
87.2006.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI -
Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a Renata Gomes Palmeira Borsato, CPF 162.562.538-33, cônjuge
do executado e coproprietária do imóvel, que nos autos da ação de Execução de Título
Judicial, requerida pelo Condomínio Edifício Acapulco contra Jair Benjamim Borsato,
procedeu-se a penhora do apartamento nº 53, localizado no 5º andar do Condomínio
Edifício Acapulco, situado na Rua Coronel Pedro Dias de Campos, 388, 38º Subdistrito-
Vila Matilde, objeto da matrícula nº 94.518 do 16º CRI/SP. Em virtude de não ter sido a
mesma localizada para a intimação pessoal, foi determinada a intimação da penhora por
edital. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de novembro de
2018.          B 20 e 21/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 1128246-03.2014.8.26.0100
O MM. Juiz de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr.
André Augusto Salvador Bezerra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Thomaz Heitor
Soubihe Filho, CPF 205.361.958-97, que nos Autos da Ação de Execução de Título
Extrajudicial, requerida por Gerson de Camargo Pragana Branco, procedeu-se o arresto
online efetuado em suas contas bancárias via sistema BacenJud, no valor de R$ 3.783,68.
Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a intimação do arresto por edital,
para que em 10 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, sob pena de
prosseguir a ação, presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos, sendo nomeado
curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o
presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.          B 20 e 21/12
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1034520-78.2014.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). DANIELA CLAUDIA HERRERA
XIMENES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARCELO ROGER MAMEDE BENIGIN, CPF:147.740.578-00, que
LUCIANE DE MARCHI lhe ajuizou uma ação de PROCEDIMENTO COMUM, na qual também é ré ROSÁRIO
CRISTALDI FILHO e POLI PAULISTA DE PNEUS LTDA, objetivando que seja declarada a inexistência da relação
jurídica entre as partes, com a conseqüente exclusão do nome da autora do quadro societário da ré POLI
PAULISTA DE PNEUS LTDA, bem como a condenação das rés ao pagamento de danos materiais e morais, a serem
arbitrados em Sentença, bem como custas processuais, honorários advocatícios, juros de mora, correção mone-
tária e demais cominações legais. Estando o réu MARCELO ROGER MAMEDE BENIGIN em lugar ignorado,
expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de confissão e
revelia. 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 09 de outubro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS . PROCESSO FÍSICO Nº 0000767-54.2013.8.26.0011 . O MM. Juiz de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Dr. Rogério de Camargo
Arruda, na forma da Lei, etc., FAZ SABER à executada AVENTURA & AÇÃO COMUNICAÇÃO LTDA ME (CNPJ. 002.782.099/
0001-56) que Banco Bradesco S/A ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial para recebimento de R$ 82.414,39
(janeiro de 2018) decorrente de Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças n° 5824022. Estando a
parte requerida em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que, em 03 dias, pague o débito
atualizado, ou, em 15 dias, embargue a execução, podendo, ainda, reconhecer o débito com o depósito de 30% do valor
e requerer o parcelamento em 06 vezes, prazos estes a fluírem dos 20 dias supra, sob pena de penhora, ficando advertida
de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. São Paulo, 17 de dezembro de 2018.                                                                                          20 e 21 / 12 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018209-20.2016.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Katia Auricchio Fortunato (CPF. 262.054.478-51), que Momentum Empreendimentos Imobiliários
Ltda lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 23.224,84 (dezembro
de 2016), referente a taxa de conservação e melhoramentos do Lote 20 da Quadra ET do Loteamento Ninho Verde
- Gleba I (atualmente denominado Ninho Verde I Eco Residence). 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 23 de agosto de 2018.                                                                                  20 e 21 / 12 / 2018.

12ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 12º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 1058130-
35.2015.8.26.0100. O Dr. Daniel Serpentino, Juiz de Direito da 12ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber
a Diego Barros de Souza (CPF. 386.414.168-03), que Itaú Unibanco S/A lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da
quantia de R$ 42.556,71 (junho de 2015), decorrente do Empréstimo denominado Crediário Itaú. 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, fixado e publicado. SP, 10/09/2018.                                                          20 e 21 / 12 / 2018.
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