
São Paulo, quarta-feira, 23 de janeiro de 2019Página 6 Jornal O DIA SPATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Edital de 1° e 2° Leilão de bem móvel e de intimação da executada METALURGICA KODAMA LTDA (CNPJ
nº 49.601.875/0001-38), na pessoa de seu representante legal.  O Dr. Leandro de Paula Marins Constant,
MM Juiz de Direito da 16ª Vara Cível do Foro Central/SP, na forma da, Lei, FAZ SABER, aos que o presente
Edital de 1° e 2° Praça do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam que, por esse
r. Juízo processam-se os autos da Ação Cumprimento de sentença, ajuizada por OESP MIDIA LTDA,
Processo n° 1010905-63.2008.8.26.0100, tendo sido designada a venda do bem abaixo descrito, de acordo
com as regras expostas a seguir: O bem será vendido no estado em que se encontra e o leilão será realizado
por meio eletrônico, com fulcro no artigo 879 Código de Processo Civil e regulamentado pelo Provimento
CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do portal www.allianceleiloes.com.br.
o 1ª leilão terá início no dia 11/03/2019 às 12:30 horas e término dia 14/03/2019 às 12:30 horas onde serão
aceitos lances de interessados previamente cadastrados no site www.allianceleiloes.com.br; Não havendo
lance superior ou igual ao valor da avaliação em 1ª leilão, fica desde já designado para início da 2ª Praça o
dia 14/03/2019 às 12:31 horas que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em 05/04/2019, às
12:30 horas. Em primeio leilão deverá o lance ser superior ao valor da avaliação. Em segundo leilão, se for
o lance inferior ao valor da avaliação, ficará submetido e condicionado à posterior homologação pelo MM.
Juízo responsável, sendo que o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por
cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial, não sendo aceito
em hipótese alguma lance vil, de acordo com o artigo 891 do CPC. As praças serão conduzidos pelo Leiloeiro
Público Oficial Sr° Cláudio Sousa dos Santos, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo
JUCESP, sob o n° 857. Os lances poderão ser ofertados pela lnternet, por meio do site
www.allianceleiloes.com.br - Gestor Oficial. Correrão por conta do arrematante todas as providências
necessárias para a imissão na posse do bem, bem como, as despesas condominiais não pagas nesta ação,
além daquelas com a transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorários, exceto débitos fiscais e
tributários gerados pelo imóvel, que subrogarão no preço da arrematação nos termos do parágrafo único do
artigo 130 do Código Tributário Nacional. O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o encerramento do praça/ciência da liberação
do lance condicional, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, com a comprovação
do efetivo pagamento do valor da arrematação e da comissão, será assinado o auto de arrematação, caso não
sejam efetuados os depósitos o gestor comunicará, imediatamente, o fato ao Juízo, informando também os
lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo, se o caso,
da aplicação da sanção prevista no art. 897 do CPC. O arrematante deverá pagar ainda a Alliance Leilões
Gestor Judicial, no mesmo prazo, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre
o preço de arrematação do bem, conforme disposição expressa do artigo 24, parágrafo único do Decreto-Lei
21.981/32, por meio de deposito bancário em nome de Cláudio Sousa dos Santos – CPF 073.919.578-60,
Banco Bradesco, Agência: 0095, Conta Corrente: 171.261-6, não estando a referida comissão incluída no
valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita
por determinação judicial ou por razões alheias a vontade do arrematante e deduzidas as despesas incorridas
Descrição do bem: Equipamento para lavanderia industrial, marca Kodama, horizontal, fabricação
2017, modelo MKLH, capacidade 50kg, aço inox, painel eétrico com congtrolador eletronico, tensão
trifásica. Avalição R$ 42.000,00 (base 12/2017), valor que será atualizado até a data da alienação conforme
tabela de atualização monetária do TJ/SP. Do Pagamento Parcelado - Os interessados poderão apresentar
proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail:
claudio@allianceleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art.
895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso
(Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso
no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida
com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos
autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). Adjudicação - Na hipótese
de adjudicação do bem pelo exeqüente, este ficará responsável pelo pagamento da comissão devida ao
Leiloeiro Público Oficial, que nesse caso será de 3% (três por cento). Remição da Execução ou Acordo - Se
o(s) executado(s), após a publicação do Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo antes de adjudicado ou
alienado o bem, deverão apresentar até a data e hora designados para o praça, a guia comprobatória do
referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto a remição da execução ou
celebração do acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverão o(s)
executado(s) pagar a importância devida atualizada, acrescida de juros, custas processuais, honorários
advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial de 5% (cinco por cento) sobre o valor pago
(dívida exeqüenda). A publicação deste Edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais dos
executados e dos respectivos patronos. Dos autos não consta recurso. Será o presente Edital, por extrato,
afixado e publicado, na forma da Lei. São Paulo, 16 de janeiro de 2019. Leandro de Paula Marins Constant –
Juiz de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1000208-70.2014.8.26.0100 (USUC 28). A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Abilio da Silva Ferreira, Carmen Garrido Ferreira, Mauricio Ferreira Queiroz,
Eloiza Situbal Queiroz, Laura Sarraf Queiroz, Diogo Lopes Mancera, José Ricardo Barsante, Revenilda Ananias
Ramos Barsante ou Revenilda Ananias Ramos, Francisco Carnevale, Benedito Carnevale, Julia Framinio
Carnevale, Ivone Carnevale Guedes, Ubirajara Guedes, Antonio Casaqui, Lucia Gonçalves Carnevale, Wanderlei
Carnevale, Guiomar Brasil Carnevale, Alcina Carnevale D� Oliveira, Arthur Domingos D� Oliveira, Aloizio Leal de
Carvalho, Audiceia Capromi Carvalho, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Adilson Moleiro Stefanini e Arlete
Lopes Stefanini, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado
na Rua Vieira Pinto, nº 56 - Vila Aricanduva, São Paulo - SP, com área de 315,00 m², contribuinte nº 057.051.0009-
4, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1113109-10.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 43ª Vara CÍvel, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Miguel Ferrari Junior, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) PERFECT SHOP COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ 21.994.810/0001-80, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Transbeira Transportes Ltda - Me, na qual também
o réu Banco Santander S.A, parq ue seja declarado nulo e inexigível o título 618001 no valor de R$ 1.650,00 com
vencimento em 27/07/2016, bem como o cancelamento definitivo do protesto junto ao 10º cartório de Protestos
da Capital, eis que não houve entre as partes relação jurídica que justificasse a emissão da referida cártula, a
condenação da ré ao pagamento de 50 salários mínimos a título de danos morais, bem como custas e honorários
advocatícios de sucumbência. Concedida a tutela antecipada para sustar os efeitos do protesto, e, 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.

BRE PONTE III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com NIRE 35.300.193.563 e CNPJ/MF nº 
04.800.265/0001-25, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, sala 1.201, 
parte, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, comunica à praça e ao mercado em geral, para todos os fins, o extravio de seu Livro 
Societário de Registro de Ações Nominativas, com nº de ordem 1, registrado na JUCESP sob protocolo 45529.

COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0131804-10.2008.8.26.0100. (USUC 289) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da
1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Sociedade Loteadora de Terrenos São Paulo Ltda, na pessoa da
representante Thereza Narduzzo; Celso Rodrigues, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Vilma Hissae
Sato Pereira, Wildcley Francisco Sato Pereira e Simone Etel Santos Sato Pereira, ajuizaram ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Mário Furtado, nº 158 - Vila
Santa Teresa - 38º Subdistrito Vila Matilde - São Paulo - SP, com área de 300,00m², contribuinte nº 113.202.0043-
4, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016099-34.2014.8.26.0003
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 Denis Arantes
Rodrigues, CPF 290.697.648-22, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma ação
Execução de Título Extrajudicial, tendo como corré Ana Rosa Grasser e outra, para
cobrança de R$ 1.737.101,25 (março/2018), referente ao inadimplemento da Cédula de
Crédito Bancário nº 00330220300000006500 (Operação nº 022030000000650030).
Estando o executado 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 ao executado nesse prazo, reconhecendo o crédito
do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e
honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) 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, aos 10 de dezembro de 2018.          B 23 e 24/01

Isec Securitizadora S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949 - Edital de Convocação
Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 19ª 20ª Série da Série Única da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. (Su-
cessora por Incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A. a partir de 01/09/17). Ficam convocados os Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobi-
liários da 19ª e 20ª Séries da Série Única da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. (sucessora por incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A., nova 
denominação da SCCI - Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A.) (“CRI” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos da cláusula 12.1 do Ter-
mo de Securitização de Créditos Imobiliários de CRI da 19ª e 20ª Séries da 1ª Emissão da Securitizadora (“TS”), a reunirem-se em 1ª convocação para 
Assembleia Geral de Titulares de CRI, no dia 19.02.2019, às 11hs, Rua Tabapuã, 1123, 21º andar, Itaim Bibi, SP/SP para deliberarem acerca: (i) Alterar 
a ordem dos itens “e” e “f” da Cláusula 4.1.11.1 do Termo de Securitização, para que a Amortização dos CRI Subordinados seja feita antes do paga-
mento dos Juros Remuneratórios vincendos dos CRI Subordinados no respectivo mês de pagamento; (ii) alterar a redação das Cláusulas 4.1.11.5 e 
4.1.11.5.2 do Termo de Securitização, para que, onde consta 0,5, passe a constar 0,5882; e (iii) alterar a redação da Cláusula 4.1.11.5.3 do Termo de 
Securitização para que os montantes devidos aos titulares dos CRI Subordinados voltem a ser retidos no Fundo de Amortização e sejam utilizados para 
a amortização dos CRI Seniores, até a quitação integral dos CRI Seniores, caso o saldo devedor dos CRI Seniores resulte em montante igual ou inferior 
a R$ 5.000.000,00. Os titulares dos CRI poderão se fazer representar 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 reconheci-
mento 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”) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br. SP, 23.01.2019. Isec Securitizadora S.A.

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES
CNPJ/MF Nº. 09.367.702/0001-82 - NIRE Nº. 35300352858

COMPANHIA FECHADA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2018

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 21 de dezembro de 2018, às 18h00, na sede da Companhia de Participações em Con-
cessões (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04551-
065, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 
3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Arthur Piotto Filho e o Sr. Francisco de Assis Nunes Bulhões, como 
secretário. 4. ORDEM DO DIA: (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. ANTONIO LINHARES DA CUNHA ao 
cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição de seu respectivo substituto. 5. DELIBERA-
ÇÕES: Os Senhores Conselho de Administração, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram: 
5.1. Tomar conhecimento da renúncia formulado pelo Sr. ANTONIO LINHARES DA CUNHA ao cargo de Diretor Pre-
sidente da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 07/12/2018, agradecendo ao mes-
mo pelos relevantes serviços prestados enquanto exerceu referida função; e 5.2. Em decorrência do deliberado no 
item 5.1. acima, aprovar a eleição do Sr. EDUARDO DE TOLEDO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão par-
cial de bens, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.358.259-X – SSP/SP e inscrito no CPF/
MF sob nº 103.264.958-51, com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, CEP 04551-
065, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor Presidente, cujo mandato se encerrará na data prevista para térmi-
no do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se 
realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2020. O Diretor ora eleito aceita sua nomeação, declaran-
do neste ato ter conhecimento do artigo 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 e alterações posteriores e consequente-
mente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, 
conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivado na sede da Companhia. 5.3. Diante das delibe-
rações constantes nos itens 5.1. e 5.2. acima, a Diretoria da Companhia, a partir desta data, passa a ser composta pe-
los seguintes diretores: 1. Diretor Presidente Sr. EDUARDO DE TOLEDO, brasileiro, casado sob o regime de comu-
nhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.358.259-X – SSP/SP e ins-
crito no CPF/MF sob nº 103.264.958-51, com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º an-
dar, CEP 04551-065, São Paulo/SP, eleito na presente data e 2. Diretor sem designação específi ca Sr. PAULO YUKIO 
FUKUZAKI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identida-
de RG nº. 10.194.341 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 073.215.168-65, com endereço profissional na Aveni-
da Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, CEP 04551-065, São Paulo/SP, eleito na Reunião do Conselho de Ad-
ministração realizada em 12 de abril de 2018, ambos com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Ad-
ministração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2020, devendo os mesmos 
permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais ha-
vendo a tratar, foi encerrada a Reunião, lavrando-se a presente Ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos 
membros da mesa e por todos os Conselheiros. São Paulo/SP, 21 de dezembro de 2018. Assinaturas: Arthur 
Piotto Filho, Presidente da Mesa, e Francisco de Assis Nunes Bulhões, Secretário. Conselheiros: (1) Arthur Piot-
to Filho; (2) Francisco de Assis Nunes Bulhões; e (3) Ricardo Antônio Mello Castanheira. Certifico que a presen-
te é cópia fiel do original lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº. 04, às folhas 
140 e 141. Arthur Piotto Filho - Presidente da Mesa, Francisco de Assis Nunes Bulhões - Secretário. JUCESP nº 
45.312/19-9 em 17.01.2019. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017031-29.2011.8.26.0008. 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. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 0017031-29.2011.8.26.0008. O Dr. Fábio Rogério Bojo
Pellegrino, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé/SP, Faz Saber a Thom Exclusiv Decorações
Ltda - ME (CNPJ. 58.567.850/0001-56), Jucilei Gomes da Silva (CPF. 321.959.208-23) e Jorge de Freitas Dias (CPF.
053.596.705-50), que Fundo de Recuperação de Ativos - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 465.105,66 (novembro de 2011),
representada pela Cédula de Crédito Bancário Confissão de Dívida - Devedor Solidário Girocomp - DS - Pré - Parcelas
Iguais/Flex n° 51625805-0. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir
dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou
em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e
sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 08 de novembro de 2018.                                                                                      23 e 24 / 01 / 2018.

39ª Vara Cível Central/SP.39º Ofício Cível. 
Intimação. Prazo 20 dias.Proc. 0020487-55.2018.8.26.0100.A 
Dra. Juliana Pitelli da Guia, Juíza de Direito da 39ª Vara Cível 
do Foro Central/SP. Faz saber a Lia Mara Oricchio, que Valmir 
Jeronimo dos Santos e Ivone da Silva Arruda requereu o 
cumprimento da sentença, para receber a quantia de R$. 
26.362,03 (março/2018). Estando a executada em lugar 
ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do 
prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das 
importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena 
de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total 
da dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 
dias para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o 
edital, afixado e publicado na forma da Lei.                        [23,24] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0057237-
32.2013.8.26.0100 (USUC 1076). A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o)(s) Antônio de Almeida, Maria Heitora de Almeida, Expedito Machado do Nascimento, Clemencia Maria Romualdo
do Nascimento, Mariana Cascales, Maria Angelina Cascales Piassa, Mario Luis Piassa, Valdir Cascales, Maria Cecilia
Groba dos Santos Cascales, Cleide Aparecida Cascales, João Francisco Cascales, Adriana Cascales, réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou suces-
sores, que Marcel Fernandes Lucchi e Bianca Augusto Gabão Lucchi, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Toribaté, nº 204 18º Subdistrito Ipiranga - São Paulo SP, com
área de 192,00 m², contribuinte nº 040.210.0028-3, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
23 e 24 / 01 / 2019

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0131804- 
10.2008.8.26.0100 (USUC 289) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, 
do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) 
Sociedade Loteadora de Terrenos São Paulo Ltda,na pessoa da representante Thereza Narduzzo;Celso Rodrigues,réus 
ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados,bem como seus cônjuges,se casados forem, herdeiros e/ou sucesso-
res,que Vilma Hissae Sato Pereira, Wildcley Francisco Sato Pereira e Simone Etel Santos Sato Pereira,ajuizaram ação de USU-
CAPIÃO,visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Mário Furtado,nº158-Vila Santa Teresa-38º Subdis-
trito Vila Matilde-São Paulo-SP,com área de 300,00m²,contribuinte nº113.202.0043-4,alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial.Será o presente edital, por extrato,afixado e publicado na forma da lei.                     [23,24] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20(VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1006762-16.2017.8.26.0100. O MM. Juiz de
Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Sergio da Costa Leite, na forma da Lei,
etc. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1006762-16.2017.8.26.0100. O Dr. Sérgio da Costa Leite, Juiz
de Direito da 33ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Ipanema Comercial Exportadora e Importadora
Ltda (CNPJ. 61.087.482/0001-87), que Aldo de Mattos Sabino Júnior lhe ajuizou ação de Execução de Honorários,
objetivando a quantia de R$ 27.283,82 (dezembro de 2016), representada pelo Instrumento Particular de Contrato
de Honorários Advocatícios. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir
dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em
15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua
avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente, afixado e publicado.                                                                          23 e 24 / 01 / 2019.

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012796-73.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ªVara da Família e Sucessões, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Flávia Beatriz Gonçalez 
da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração do Regime de 
Bens movida por Nino Palermo, RNE V684.613-G, CPF nº 011.646.529-82 e ELOIZA MATHIAS PALERMO, RG nº 6.832.796 
SESP/PR e CPF nº 007.096.139-54, por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento, 
realizado em 27 de novembro de 2010, no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da comarca da região metropolitana de 
Curitiba Foro Regional de Pinhais/PR, Matrícula nº 084186.01.55.2010.2.00056.068.0013293-

expedido nos termos e para os fins do art. 734, §1º do Código de Processo Civil, com prazo de 30 dias, o qual, por extrato, será 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de janeiro de 2019.      [23,24] 

30ª Vara Cível Central/SP. Citação. Prazo 20 dias. Proc. 
1047760-89.2018.8.26.0100. A Dra. Daniela Dejuste de Paula, 
Juíza de Direito da 30ª Vara Cível Central/SP, Faz saber a 
Roberto Fiori Chiocca CPF 304.751.838-60, que Gisele Veras 
Ethel, Miguel Ethel Sobrinho e Juliana de Carvalho Ethel 
ajuizaram ação comum para cobrança de R$ 1.029.379,80 
(maio/2018), referente ao tratamento, medicamentos e funeral 
da Sra. Caroline Veras Ornstein Chiocca, devidamente 
corrigido e acrescido das custas e despesas processuais, e 
honorários advocatícios. Estando o réu em lugar incerto, 
expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo 
supra, contestar a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, 
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o 
edital, afixado e publicado na forma da lei.                          [23,24] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036473-08.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KMD GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA. (denominação social anterior
KOMANDO GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA), CNPJ/MF sob o nº 04.670.780/0001-38 que por este Juízo,
tramita de uma ação de Procedimento Comum, movida por VOITEL LTDA. e VOITEL TELECOMUNICAÇÕES 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$ 34.241,49 (Setembro/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 a executada, 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 12 de dezembro de 2018.

EDITAL - Processo Digital nº: 1050772-51.2017.8.26.0002 - Classe: Assunto: Declaração de Ausência - Sucessão
Provisória - Requerente: Antonio Sergio de Oliveira - Requerido: João Aparecido Oliveira. O MM. Juiz de Direito
da 6ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Homero Maion, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a Sra. JOÃO APARECIDO OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, ajudante geral, RG10085256-7, CPF
022.336.988-86, que lhe foi proposta uma ação de DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA por parte de ANTONIO SÉRGIO
DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, professor, RG:7.353.504 SSP/SP, CPF: 630.514.198-34, alegando em síntese,
conforme declaração de folhas 1/5 que o Sr. João Aparecido Oliveira, por volta do ano de 2001, deixou sua residência
para supostamente cumprir com seus afazeres, tendo ocorrido que desde a saída o mesmo não retornou, não tendo
mais notícias de seu paradeiro. Por r. sentença proferida em audiência realizada em 27/04/2018, às 14:00h,
transitada em julgado em 23/05/2018, presidida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. André Salomon Tudisco, foi Declarada
a Ausência do Sr. João Aparecido Oliveira, nomeando para o cargo de curador o Sr. Antonio Sérgio de Oliveira, sob
compromisso, devendo proceder a arrecadação, bem como administrar os bens do ausente. Nestas condições, é
expedido o presente edital, anunciando a arrecadação dos bens da ausente e chamando-o a entrar na posse de
seus bens, nos termos do artigo 745 do Código de Processo Civil. E, para que produza seus efeitos de direito, bem
como para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital
que será publicado por 01 ano com intervalo de 60 (sessenta) dias, no Diário Oficial da Justiça do Estado de São Paulo
e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de junho de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1050881-62.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 27ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). DANIELA DEJUSTE DE PAULA, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER aos réus CHOE ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, (CNPJ.00.001.385/0001-01),
neste ato representada por seu sócio gerente KI YOUNG CHOE, coreano, empresário, portador do RNE W494718-
2 e inscrito no CPF/ MF: 054.077.428/61, e o cessionário KI WON CHOE, coreano, empresário, portador do RNE
W315341-0 e inscrito no CPF/MF: 054.077.518/52, que lhes foi proposta uma ação de DISSOLUÇÃO PARCIAL DE
SOCIEDADE por parte de LEONARDO KLEMM JUNIOR, a fim de que seja declarada a dissolução parcial com a
retirada do autor da sociedade ré CHOE ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, assegurada a apuração dos
seus haveres na proporção das respectivas cotas no patrimônio societário líquido real; a condenação dos réus ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados ao critério do r. Juízo. Estando os réus em lugar
incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 05 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de janeiro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1095318-28.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MONICA DI STASI GANTUS ENCINAS,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a corré MY DECOR MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA., (MY DECOR) (CNPJ sob nº
15.515.580/0001-27), com endereço à Rua David Ben Gurion, 955, Apto. 181, Torre 4, Jardim Monte Kemel, CEP
05634-001, São Paulo SP, que VANESSA BIANCULLI lhes ajuizou uma ação de PROCEDIMENTO COMUM, na qual
também são réus NÍVIA DE MOURA OLIVEIRA VIZZATE e outros, objetivando a rescisão do contrato firmado entre
as partes; a condenação das rés a devolverem as quantias pagas antecipadamente pela autora, devidamente
corrigidas a partir do desembolso e com a incidência dos juros legais e multa contratual; as rés sejam condenadas,
solidariamente, a indenizarem a autora pelos danos morais causados, em valor não inferior a R$10.000,00; o valor
de R$5.863,30 a título de multa contratual por não entrega da mercadoria; bem como ao pagamento das custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios. Estando corré MY DECOR MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA
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 presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de novembro de 2018.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002956-44.2018.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). José Luiz de Jesus Vieira,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CASSIA MONTE SERRAT, Brasileira, RG 435009011, CPF 371.391.158-42, que
o mandado monitório, expedido nos autos da ação Monitória nº 0015493-82.2012.8.26.0006, ajuizada por Speedy
Cred Fomento Mercantil Ltda. em face de si e de TC-Tech Comercial Ltda ME, foi convertido em mandado executivo,
constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$ 5.660,10 (março/2018). Encontrando-se a executada em
lugar ignorado, nos termos do artigo 513, parágrafo 2º, inciso IV, do Código de Processo Civil, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
efetue o pagamento, devidamente atualizado, 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 a executada, 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 04 de dezembro de 2018.     23 e 24 / 01 / 2019.

OITAVA VARA CIVEL DO FORO REGIONAL I- SANTANA. OITAVO OFÍCIO CIVEL DO FORO REGIONAL I- SANTANA. EDITAL DE
INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004824-72.2018.8.26.0001. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. VINCENZO BRUNO FORMICA FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RUBENITA
KELLY COSTA SILVA, CPF 297.210.468-41, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Sociedade Beneficente São Camilo. 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$ 13.318,13 (outubro/2017), 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 27 de novembro de 2018.                                                                                                         23 e 24 / 01 / 2019.

Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0082787-53.2018.8.26.0100.O Dr. Guilherme Madeira Dezem, Juiz
de Direito da 44ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Green & Red do Brasil Indústria e Comércio
Ltda EPP (CNPJ. 03.986.781/0001-23), que a ação de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por Itaú
Unibanco S/A, foi julgada procedente, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 814.558,12 (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.                                                                  23 e 24 / 01 / 2019.

Processo 0105146-18.2009.8.26.0001 (001.09.105146-1) - Procedimento Comum - Perdas e Danos - Banco Finasa S/A - EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0105146-18.2009.8.26.0001- O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VIVIANE
DA SILVA, Brasileiro, Solteira, RG 11.359.001, CPF 096.518.697-04, com endereço à Rua Agostinho Pinheiro, 320, Parque Ramos
Freitas, CEP 02353-020, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Banco Finasa S/
A, sendo uma Ação de Reintegração de Posse, convertida em Ação de Perdas e Danos, de Procedimento Comum, objetivando
a rescisão do Contrato de Arrendamento Mercantil n° 3686021257, com a consequente condenação da requerida ao pagamento
do valor de R$ 701.925,53 (outubro/2017). Estando a requerida 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 presumiremse 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 edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de outubro de 2018.
23 e 24 / 01 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000595-23.2016.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Anderson Suzuki, na forma da Lei, FAZ
SABER a(o) ALEXSANDER MARCOS BRAGA, CPF 269.406.278-47, que Sesp - Sociedade Educacional São Paulo
lhe ajuizou ação Monitória, para objetivando o recebimento de R$ 7.637,64 (Outubro de 2015), decorrente do
Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, tendo como objeto o Curso de Engenharia
Civil, no período noturno. 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 em igual prazo 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. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                                                        23 e 24 / 01 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004396-35.2017.8.26.0704. A MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Cível,
do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VASCONFER
COMÉRCIO DE SUCATAS E TAMBORES LTDA, CNPJ 05.313.970/0001-60, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil, objetivando a quantia de R$ 41.420,30 (outubro/2018),
representada por Contrato de Arrendamento Mercantil. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por 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% ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Não se manifestando,
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 05 de dezembro de 2018. 23 e 24 / 01 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006575-27.2016.8.26.0008. O MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível,
do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. MARCIA CARDOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a REBAG�S
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP, CNPJ 13.157.600/0001-00 e ROSÂNGELA APARECIDA REBECCA,
CPF 091.972.828-63, que lhes foi proposta uma ação de Monitória por parte de Itaú Unibanco S/A., objetivando a cobrança da
quantia de R$ 126.112,68 (28/04/2016), decorrente do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente/Cédula de Crédito
Bancário sob o n° 7400930447. Encontrando-se as requeridas 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, paguem o débito (ficando isentas de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor
do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereçam embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo.
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial. 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 outubro de 2018.           23 e 24 / 01 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009759-34.2015.8.26.0005. O MM. Juiz de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr. PAULO DE TARSSO DA SILVA
PINTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VALDENICE SOARES DOS SANTOS, CPF 901.080.274-49, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, para cobrança da
quantia de R$ 62.839,34 (junho/2015), referente ao Contrato de Cheque Especial nº 0216-00560-94, Contrato de
Crédito Parcelado Giro Fácil nº 0216-08558-04, Contrato de Crédito Parcelado Giro Fácil nº 0216-08578-07 e
Contrato de Crédito Parcelado Giro Fácil nº 0216-08581-96. 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,
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de novembro de 2018.
23 e 24 / 01 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1034481-13.2016.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma
da Lei, FAZ SABER a(o) ROSELEN PADILHA THOMAS, CPF 922.463.380-34 e ROSELENE PADILHA THOMAS BAR
- ME, CNPJ 10.315.051/0001-66, que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia
de R$ 49.135,10 (março de 2017), representada pela Cédula de Crédito Bancário n° 331/9746765. Estando as
executadas em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam
o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra,
no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                                                      23 e 24 / 01 / 2019.

Processo 1051966-86.2017.8.26.0002 - Procedimento Comum - Prestação de Serviços - Seiva Escola de Educação Infantil S/c Ltda
- Davi Eduardo Teixeira da Silva - EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1051966-86.2017.8.26.0002. Classe: Assunto:
Procedimento Comum - Prestação de Serviços. Requerente: Seiva Escola de Educação Infantil S/c Ltda. Requerido:Davi Eduardo
Teixeira da Silva. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1051966-86.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a Davi Eduardo Teixeira da Silva (CPF. 090.813.688-93), que Seiva Escola de Educação Infantil S/C Ltda lhe ajuizou
ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 20.301,00 (fevereiro de 2017), referente ao Contrato
de Prestação de Serviços Educacionais. 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 edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de dezembro de
2018.                                                                                                                                                                     23 e 24 / 01 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1054419-88.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO CARLOS SANTORO
FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ZENEIDE MARIA DE SANTANA MEDEIROS, Brasileiro, CPF 132.360.948-
26, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo,
objetivando a quantia de R$ 201.630,59 (outubro de 2016), referente ao Contrato de Cheque Especial n° 0206-
00056-84, Contrato de Crédito Parcelado - Giro Fácil n° 0206-11833-60 e Contrato de Crédito Parcelado - Giro Fácil
n° 0206-11773- 10. 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 30 de novembro de 2018.                              23 e 24 / 01 / 2019.

4ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 4º Ofício Cível. Edital de Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo n° 1059463-
51.2017.8.26.0100. O Dr. Sidney da Silva Braga, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Luis
Largman (CPF. 063.579.168-46), que Associação Escola Superior de Propaganda e Marketing - ESPM lhe ajuizou ação de Execução,
objetivando a quantia de R$ 18.729,92 (março de 2018), representada pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida, oriundo
da prestação de serviços educacionais. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos
20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue
ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1%
(um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$
123,36 e R$ 26,10. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao
feito. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de novembro de 2018.
23 e 24 / 01 / 2019.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL INTERINA ELISÂNGELA PEREIRA SOARES

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

WILLIAN DOMINGUES DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO
EM BARUERI, SP NO DIA (25/02/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE CARMOS PEREIRA DA SILVA E DE SEBASTIANA DOMINGUES. ELIANA DE OLIVEIRA
SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM COARACI, BA NO DIA (16/
03/1980), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE FERREIRA
DA SILVA E DE AURELINA FORTUNATO DE OLIVEIRA.

RICARDO BARBOSA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL , PROFISSÃO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO,
NASCIDO EM CORURIPE, AL NO DIA (14/11/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE AUGUSTO SIMPLÍCIO DOS SANTOS E DE LULITA BARBOSA DOS SANTOS.
FABIANA MARIA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL , PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM PENEDO,
AL NO DIA (08/10/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NO DISTRITO DE AGUA DE MENINOS, ZONA
RURAL, TEOTÔNIO VILELA, AL, FILHA DE FLORIANO SEBASTIÃO DOS SANTOS E DE MARIA DE
FÁTIMA DOS SANTOS.

THIAGO BEZERRA FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUDITOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (26/04/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOÃO CARLOS FERREIRA E DE MARIVALDA BEZERRA DA SILVA FERREIRA. JAYANE
DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO JORNALISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (09/01/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JAIR
ALVES DA SILVA E DE ADRIANA CONDULO CORDEIRO DA SILVA.

SÉRGIO LUIZ ALVARES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM
GUARULHOS, SP NO DIA (28/11/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE SÉRGIO HENRIQUE ALVARES E DE MARTA MARIA ALVARES. INGRID CRISTINA
TOMAZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM GUARULHOS, SP NO DIA
(20/04/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ROBSON
JOSÉ TOMAZ E DE MARIA JULIA LEITE TOMAZ.

MARCOS CUNHA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (09/02/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ANTONIO MARQUES SILVA E DE MARIA HELENA DE JESUS CUNHA SILVA. PRISCILA
MARIA ALVES DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CONTABILISTA, NASCIDA EM
SALGUEIRO, PE NO DIA (30/09/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E DE ALZENI ALVES FERREIRA.

Temer defende no
STF envio de
processo da

Odebrecht para
1ª instância

A defesa do ex-presidente Michel Temer defendeu no Supremo
Tribunal Federal (STF) a decisão do ministro Edson Fachin que
enviou para a primeira instância da Justiça Eleitoral inquérito sobre
o suposto recebimento de propina da empreiteira Odebrecht. A peti-
ção foi enviada à Corte em dezembro do ano passado, mas tornou-
se pública nesta terça-feira (22).

A manifestação da defesa foi motivada pelo parecer no qual a
procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defendeu que Te-
mer e os ex-ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha sejam investi-
gados de forma conjunta.

Em outubro do ano passado, o ministro Fachin determinou a
suspensão do inquérito aberto contra Temer até o fim do mandato,
que se encerrou no dia 1º de janeiro.

O ministro, no entanto, determinou que a parte da investigação
que também envolve os ex-ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e
de Minas e Energia, Moreira Franco, fosse encaminhada à Justiça
Eleitoral de São Paulo. Em seguida, Dodge se manifestou a favor da
investigação conjunta.

Ao STF, os advogados do ex-presidente reafirmaram que não há
indícios de que Temer tenha cometido ou ordenado qualquer ilícito
penal. No entendimento da defesa, eventuais imputações atribuídas
aos outros investigados são de competência da Justiça Eleitoral,
conforme decidiu Fachin.

“Pelo que se extrai desses autos, não há nenhum indício mínimo
de que o Sr. [ex] presidente da República tenha cometido ou ordena-
do o cometimento de qualquer ilícito penal. As imputações pairam
no campo da mera imaginação da agravante”, afirmou a defesa.

Inquérito
Conforme delação premiada de seis ex-executivos da Odebrecht,

um pagamento de R$ 10 milhões para caixa dois da campanha de
Paulo Skaf (MDB) ao governo de São Paulo em 2014 teria sido acer-
tado em um jantar no Palácio do Jaburu quando Temer era vice-
presidente, em maio daquele ano.

Teriam participado do encontro o ex-presidente executivo da
empresa, Marcelo Odebrecht, e Padilha, que à época era ministro da
Aviação Civil. Segundo a Polícia Federal, R$ 1,4 milhão teriam sido
recebidos por Temer por meio de intermediários.

Em outubro do ano passado, o advogado Daniel Gerber, que
representa Padilha, disse que jamais houve qualquer ato de
corrupção imputado ao ex-ministro. Na época, o Palácio do Planalto
disse por meio de nota que as conclusões do delegado responsável
eram “um atentado à lógica e à cronologia dos fatos”. (Agencia
Brasil)
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Edital de 1° e 2° Praça de bem imóvel e de intimação dos executados CONFECÇOES VIEIRA LTDA (CNPJ
nº 43.890.888/0001-98), na pessoa de seu representante legal, JOÃO BARBOSA NETO (CPF nº 396.141.828-
49), MARIA LUIZA BARBOSA (RG nº 6.460.675), CLAUDETE S. C. VIEIRA (RG nº 9.112.267), MARCOS
CELSO VIEIRA, MAURICIO CESLO VIEIRA e CLAUDIA VIEIRA. O Dr. Felipe Poyares Miranda, MM Juiz
de Direito da 16º Vara Civel do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da Lei. FAZ SABER, aos
que o presente Edital de 1° e 2° Leilão/Praça do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possam que, por esse r. Juízo processam-se os autos da ação de Execução DE Titulo Extrajudicial, ajuizada
por FRANCISCO MARQUES NOGUEIRA, Processo n° 0148532-29.2008.8.26.0100, tendo sido designada
a venda do bem abaixo descrito, de acordo com as regras expostas a seguir: O bem será vendido no estado
em que se encontra e o leilão será realizado por meio eletrônico, com fulcro nos artigos 886 a 903 do Código
de Processo Civil e regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, e artigo 250 e seguintes das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, por meio do portal www.allianceleiloes.com.br. A Praça 1ª terá início no dia
12/03/2019 às 13:30 horas e término dia 15/03/2019 às 13:30 horas onde serão aceitos lances de interessados
previamente cadastrados no site www.allianceleiloes.com.br; Não havendo lance superior ou igual ao valor
da avaliação em 1ª Praça, fica desde já designado para início da 2ª Praça o dia 15/03/2019 às 13:31 horas
que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em 10/04/2019, às 13:30 horas. Em segundo
leilão/praça a arrematação poderá se dar por qualquer valor, ainda que inferior a avaliação e desde que não
se trade de inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação (atualizada pelos indices adotados pelo
TJSP desde o laudo), na forma do art. 13 do provimento CSM 1625/2009 ou de 80% (oitenta por cento) do valor
de avaliação atualizada, caso se trade de imóvel de incapaz, não sendo aceito em hipótese alguma lance vil,
de acordo com o art. 891, § único do Novo CPC. Os leilões serão conduzidos pelo Leiloeiro Público Oficial
Sr° Cláudio Sousa dos Santos, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, sob o n°
857. Os lances poderão ser ofertados pela lnternet, por meio do site www.allianceleiloes.com.br - Gestor
Oficial. Correrão pôr conta do arrematante todas as providências necessárias para a imissão na posse do
bem, bem como, as despesas com transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorários, exceto débitos
fiscais e tributários gerados pelo imóvel, que sub-rogarão no preço da arrematação nos termos do parágrafo
único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do
bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o encerramento do praça/ciência da liberação
do lance condicional, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, com a comprovação
do efetivo pagamento do valor da arrematação e da comissão será assinado o auto de arrematação, caso não
sejam efetuados os depósitos o gestor comunicará, imediatamente, o fato ao Juízo, informando também os
lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo, se o caso,
da aplicação da sanção prevista no art. 695 do CPC. O arrematante deverá pagar ainda a Alliance Leilões
Gestor Judicial, no mesmo prazo, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre
o preço de arrematação do bem, conforme disposição expressa do artigo 24, parágrafo único do Decreto-Lei
21.981/32, e art. 17 do provimento CSM 1.625/2009, por meio de deposito bancário em nome de Cláudio Sousa
dos Santos – CPF 073.919.578-60, Banco Bradesco Agência: 0095, Conta Corrente: 171.261-6, não estando
a referida comissão incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo
se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias a vontade do arrematante e
deduzidas as despesas incorridas. Se o leilão for diversos bens o houver mais e um laçador, terá preferência
aquele que se propuser a arremata-los todos, em conjunto, oferecendo para os bens que não tiverem lance,
preço igual ao da avaliação e, para os demais, preço igual ao maior lance que, na tentativa de arrematação
individualizada, tenha sido oferecido para ele. Descrição do bem: os direitos sobre a unidade 52 do Edifício
Salamanca, situado à Rua Professor Pedreira de Freitas, 820, matricula 105393 do 9º CRI/SP. O referido
condomínio foi edificado em um terreno situado na rua Professor Pedreira de Freitas, esquina com a Rua
Francisco Marengo, na Vila Gomes Cardim, 27º subdistrito Tatuapé, designado como lote 02, medindo
40,65m de frente para a Rua Professor Pedreira de Freitas, por 50,70m da frente aos fundos do lado direito
de quem da Rua Professor Pedreira de Freitas, olha para o imóvel, onde confronta com a Rua Francisco
Marengo, do lado esquerdo mede em linha reta, 44,60m, daí deflete à esquerda e segue em linha reta, na
extensão de 1,35m, confrontando nesta duas linhas com o lote 03, daí deflete à direita e segue em linha reta
na extensão de 6,10m, confrontando com o prédio nº 635, da Rua Aguapeí, até atingir a linha dos fundos, onde
tem a largura de 42,00m e confronta com o lote 01, encerrando a área de 2.030,00m². Conforme laudo de
avaliação de fls. o apartamento 52 possui hall de entrada social, 01 lavabo, 01 living com 02 ambientes, 01 sala
de jantar, 02 sacadas, 04 dormitórios, sendo 03 suítes, 03 banheiros, sendo um com banheira de hidromassagem,
01 copa/cozinha, 01 área de serviços 01 quarto de empregada com banheiro. Uma vaga dupla, contendo 02
boxes de garagem, localizados no 1º subsolo do Edifício Salamanca, situado na Rua Professor Pedreira de
Freitas, nº 820. Avaliação R$ 1.059.000,00 (10/2018), referente ao apartamento e R$ 57.000,00 (10/2018),
referente 01 vaga dupla, valores que serão atualizados até a data da alienação conforme tabela de atualização
monetária do TJ/SP. Do Pagamento Parcelado - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento
parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: claudio@allianceleiloes.com.br (Art. 895, I e II,
CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista
sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações,
incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O
inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante,
a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu
a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). Adjudicação - Na hipótese de adjudicação do bem pelo
exeqüente, este ficará responsável pelo pagamento da comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial, que
nesse caso será de 5% (cinco por cento). Remição da Execução ou Acordo - Se o(s) executado(s), após a
publicação do Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo antes de adjudicado ou alienado o bem, deverão
apresentar até a data e hora designados para o praça, a guia comprobatória do referido pagamento,
acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto a remição da execução ou celebração do acordo,
sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverão o(s) executado(s) pagar
a importância devida atualizada, acrescida de juros, custas processuais, honorários advocatícios e a comissão
devida ao Leiloeiro Público Oficial de 5% (cinco por cento) sobre da avaliação. A publicação deste Edital supre
eventual insucesso nas notificações pessoais dos executados e dos respectivos patronos. Dos autos, não
consta recurso pendente de julgamento. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da
Lei. São Paulo/SP, 16 de janeiro de 2019. Felipe Poyares Miranda – Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025148-
48.2018.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII -
Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) BENEDITO GLEISON PAIXÃO DE SOUZA, com endereço à Avenida Corrego do
Jacu, 18, 18b, Itaquera, CEP 08215-070, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de
uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Confecções Shadow 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 úteis,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 4.179,53,
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 26 de
novembro de 2018.          B 22 e 23/01
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Federação Estadual das Ligas de Futebol Amador do Estado de
São Paulo Capital Litoral e Interior – FELFA.

CNPJ: 04.168.249/0001-61
Edital de Convocação

A Federação Estadual das Ligas de Futebol Amador do Estado de São
Paulo Capital Litoral e Interior - FELFA, Convoca todos os Filiados
quites com sua obrigações estatutárias para participarem da Assembleia
Geral a Realiza-se no dia 12 de Fevereiro do ano de dois mil e dezenove,
as 19:00 em primeira chamada e as 19:30 horas para segunda e última
chamada, na rua Benedito Rosa nº 131- Jardim Sapopemba – SP, para
tratar da seguinte ordem do dia: 1. Discussão e deliberação sobre a
renúncia do Presidente; 2. Eleição e Posse do Presidente; 3. Alteração
da Nomenclatura da Federação; 4. Adequação 5. Estatutária Conforme
Legislação vigente; 6. Alteração do endereço da 7. Sede Social; 8.
Assuntos Gerais. São Paulo 24 de Janeiro de 2019. Edu Dias Morgado
- Vice-Presidente. 22, 23 e 24/01

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 1018952-45.2016.8.26.0100. A Dra. Lúcia
Caninéo Campanhã, Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital/SP, Faz
Saber a MOBY DICK LIVROS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ 18.164.028/0001- 20, na
pessoa da administradora Adelaide Correa Parra, CPF 306.045.658-52, que Editora
Melhoramentos Ltda, ajuizou-lhe uma ação de execução de título extrajudicial para cobrança
de R$ 176.449,90 (fevereiro de 2016), referente ao débito do contrato de licenciamento e
adendo para as obras Michaelis Minidicionário Inglês/Espanhol/Alemão/Italiano/Francês,
Michaelis Dicionário Prático Português, Michaelis Tour Inglês, Michaelis Tour Espanhol,
para o portal R7. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por
EDITAL, para que, após o prazo deste, em 03 dias, 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 fluir dos 20 dias
supra, para OFERECER embargos ou RECONHECER o crédito da exequente,
depositando 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, pagando o restante
em 6 parcelas mensais, atualizadas, sob pena de penhora de tantos de seus bens quantos
bastem para solução da dívida, ficando ciente também de que no silêncio será nomeado
curador especial. Será o presente, afixado e publicado.          B 23 e 24/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015499-82.2015.8.26.0001
A MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São
Paulo, Dra. Simone de Figueiredo Rocha Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
ELIEUZA MATOS ALMEIDA, Brasileira, Casada, RG 23.146.148-3, CPF 278.647.848-
01, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Sociedade
Beneficente São Camilo - Santana, e também em face de Maria Lúcia Dias da Silva,
objetivando condenar as rés ao pagamento de R$ 4.696,88 (maio/2015), corrigidos e
acrescido de encargos legais, referente à prestação de serviços hospitalares que ensejou
a expedição do Recibo Provisório de Serviço nº 86959. Encontrando-se a ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada
revel, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora, caso em
que lhe será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
10 de outubro de 2018.          B 23 e 24/01

Citação - Prazo 20 dias - Processo 1082365-03.2014.8.26.0100. O Dr. Daniel Serpentino,
Juiz de Direito da 12ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Action Plastic Indústria
e Comércio de Plásticos Ltda, CNPJ 03.772.378/0001-00, na pessoa de seu representante
legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., ajuizou uma Ação
com Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 150.498,61
(08/2014), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como ao pagamento dos
valores correspondentes a todas as faturas de energia elétrica que vierem a ser emitidas,
vencidas e inadimplidas, referente ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica
do imóvel situado na Rua João Basso, nº 435, Centro, São Bernardo do Campo/SP, Parceiro
0010005306 - instalação MTE0011945. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida
a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sendo
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-
se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o
presente, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 04 de dezembro de 2018.

         B 23 e 24/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0042523-72.2010.8.26.0100 (USUC 924) A Doutora Aline Aparecida de
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,
da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o)(s) Renato Purchio, Luiza Avanzi Purchio, Anna Toscano Purchio, Raul de Moura,
Carmem Purchio de Moura ou Carmem Moura, Renato Otavio Avanzi, Ignes Pinheiro
Avanzi, Imobiliária e Construtora Bela Vista LTDA, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Gilson de Moraes Pereira, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Engenheiro Osvaldo Andreani,
nº 227, Vila Rio Branco, Distrito Emerlino Matarazzo, São Paulo - SP, com área de 131,39
m², contribuinte nº 110.504.0008-8, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no
prazo de 15 dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  B 23 e 24/01

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo do Edital 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010297-
50.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) MENSAN METALÚRGICA LTDA., CNPJ 09.227.296/0001-52,
com endereço à Robert Kennedy, 110, Independência, CEP 09862-172, São Bernardo do
Campo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, objetivando condenar a ré ao pagamento de
R$ 213.434,20 (janeiro/2017), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como ao
pagamento dos valores correspondentes a todas as faturas de energia elétrica que vierem
a ser emitidas, vencidas e inadimplidas, referente ao débito das faturas de fornecimento
de energia elétrica do imóvel situado na Av. Robert Kennedy, 100, Vila Olga, São Bernardo
do Campo-SP, cliente 20819196 instalação MTE0008150. Estando a requerida em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, conteste, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV,
do CPC), presumindo se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art.
344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

 B 23 e 24/01

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROCESSO: nº 0100693-66.2012.8.26.0100.
A Dra. Mônica Di Stasi Gantus Encinas, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Central
da Comarca da Capital, faz saber a Adelina Damiano, CPF ignorado, que Cia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, ajuizou uma Ação com
Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 21.319,27 (dez/
2011), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como as que se vencerem, referente
ao débito das faturas de fornecimento de água e coleta de esgoto do imóvel situado à Av.
Sumaré, 611, Perdizes/SP - (RGI 106210246). Estando a requerida em lugar ignorado,
foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste,
sob pena de ser considerada revel, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257,
inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
autora (Art. 344 do NCPC). NADA MAIS. Será o presente edital, afixado e publicado na
forma da Lei. São Paulo, 29 de outubro de 2018.          B 23 e 24/01

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROCESSO: nº 0141090-70.2012.8.26.0100.
A Dra. Mônica Di Stasi Gantus Encinas, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Central
da Comarca da Capital. faz saber a Ramalho e Alexandroni Participações Ltda, CNPJ
73.226.995/0001-87, que Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP,
ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar o réu ao pagamento
de R$ 40.991,85 (fev/2012), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como as que
se vencerem, referente ao débito das faturas de fornecimento de água e coleta de esgoto
do imóvel situado no Parque Dom Pedro II, nº 932 (RGI 97256528). Estando a requerida
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerada revel, ocasião que será nomeado
curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações
de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). NADA MAIS. Será o presente, por
extrato, afixado e publicado. São Paulo, 13 de agosto de 2018.         B 23 e 24/01

OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL.
FAZ SABER que, em virtude do requerimento datado de 20 de dezembro
de 2018, por parte da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com sede no
Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, na cidade de Brasília/DF,
ficam INTIMADOS, REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro,
casado, cobrador,RG nº 346251102-SSP/SP, CPF sob nº 300.448.768-
31 e PRISCILA SILVA VIEIRA, brasileira, casada, auxiliar de produção,
RG nº 403363457-SSP/SP, CPF sob nº 344.728.288-63, a efetuar
neste Oficial de Registro de Imóveis, à Avenida Lins de Vasconcelos,
nº 2.378, Vila Mariana, nesta Capital, das 09:00 às 16:00 horas, o
pagamento de R$15.132,32 com os encargos previstos em contrato
de alienação fiduciária registrado sob nº 6na matrícula nº
206.118,referentes à aquisição de um apartamento sob nº 32 C,
localizado no 3º pavimento do Condomínio Praia do Guaiuba, situado
na Rua Teodoro Riccio, nº 151, no 26º Subdistrito – Vila Prudente.O
pagamento será efetuado no prazo de 15 dias, a contar da última
publicação deste edital; e não pago a importância devida, serão
constituídos em mora, nos termos do artigo 26 e seus parágrafos, da
Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1.997. Em virtude da não localização
pessoal dos destinatários, é feita a intimação dos mesmos por edital,
publicado por 03 (três) dias. São Paulo, 22 de janeiro de 2019. Eu,
Adriana Bergamo Bianchini da Silva, Oficial Interina, a digitei, conferi e
assino. 23, 24 e 25/01

OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL.
FAZ SABER que, em virtude do requerimento datado de 08 de janeiro
de 2019, por parte da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com sede no
Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, na cidade de Brasília/DF,
ficam INTIMADOS, ELAINE CRISTINA BARTH MOSCA, brasileira,
casada, comerciante,RG n° 14.422.200-0-SSP/SP, CPF sob n°
162.502.048-14 e RENATO MOSCA, brasileiro, casado, empresário,
RG. 14.737.458-3-SSP/SP, CPF sob n° 086.077.508-95, a efetuar neste
Oficial de Registro de Imóveis, à Avenida Lins de Vasconcelos, nº
2.378, Vila Mariana, nesta Capital, das 09:00 às 16:00 horas, o
pagamento de R$977.070,39 com os encargos previstos em contrato
de alienação fiduciária registrado sob nº 7na matrícula nº
20149.798,referentes à aquisição de um imóvel, situado na Avenida
Zelina nº 1.027, 1.031 e 1.037 no 26º Subdistrito – Vila Prudente.O
pagamento será efetuado no prazo de 15 dias, a contar da última
publicação deste edital; e não pago a importância devida, serão
constituídos em mora, nos termos do artigo 26 e seus parágrafos, da
Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1.997. Em virtude da não localização
pessoal dos destinatários, é feita a intimação dos mesmos por edital,
publicado por 03 (três) dias. São Paulo, 22 de janeiro de 2019. Eu,
Adriana Bergamo Bianchini da Silva, Oficial Interina, a digitei, conferi e
assino. 23, 24 e 25/01

SCP RESTINGA - CNPJ: não possui
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – REUNIÃO DE SÓCIOS

Ficam convocados os senhores sócios da Sociedade em Conta de Participação denominada “SCP RESTINGA”, com seu 
documento de constituição registrado no 4º Tabelionato de Notas de São Paulo/SP, a reunirem-se em Reunião de 
Sócios, a ser realizada, às 09h, do dia 20 de fevereiro de 2019, na sede da SCP, localizada na cidade de São Paulo/SP, 
à Rua Joaquim Floriano, nº 72, conjunto 63, Bairro Itaim Bibi, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) 
Dissolução da SCP, em razão da fi nalização das obrigações relacionadas ao seu objeto social; e (ii) Demais assuntos 
de interesses da SCP. São Paulo/SP, 15 de janeiro de 2019. Paulo Fernando Billes Goetze - Administrador

ILA - INFRAESTRUTURA LATINOAMERICANA S.A.
CNPJ/MF Nº. 29.206.383/0001-30 - NIRE Nº. 3530051100-0 - COMPANHIA FECHADA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2018
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 21 de dezembro de 2018, às 11h00, na ILA - Infraestrutura Latinoamericana S.A. 
(“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 2, Vila Olímpia, CEP 04551-065, 
São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Foram cumpridas, no Livro de Presença, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da 
Lei nº 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capi-
tal social, conforme se verifi ca das assinaturas constantes e apostas no livro de “Registro de Presença de Acionis-
tas”. 3. CONVOCAÇÃO: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da 
totalidade das acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Assumiu a presi-
dência dos trabalhos o Sr. Arthur Piotto Filho e o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, como secretário. 5. ORDEM DO DIA: De-
liberar sobre: (i) o aumento de capital social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto 
Social; e (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: As acionistas da Companhia, por 
unanimidade de votos, após debates e discussões, aprovaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a for-
ma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Conforme atribuição prevista na alínea (c) do 
artigo 10 do Estatuto Social, aprovar o aumento de capital social da Companhia, no valor de R$14.000.000,00 (ca-
torze milhões de reais), mediante a emissão de 14.000.000 (catorze milhões) de novas ações ordinárias, nominati-
vas e sem valor nominal, pelo preço de emissão por ação de R$1,00 (um real), a serem totalmente subscritas e inte-
gralizadas até 04/01/2019, por suas acionistas, a Companhia de Participações em Concessões (“CPC”) e a CIIS - 
Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços (“CIIS”), na proporção das suas participações acionárias, 
conforme boletim de subscrição anexo à presente ata (ANEXO I), passando o capital social da Companhia a ser de 
R$14.010.000,00 (catorze milhões e dez mil reais); 6.2.1. Em consequência do deliberado no item 6.2. acima, alte-
rar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O ca-
pital social é de R$14.010.000,00 (catorze milhões e dez mil reais), totalmente subscrito e parcialmente integraliza-
do em moeda corrente nacional, dividido em 14.010.000 (catorze milhões e dez mil) ações ordinárias nominativas 
sem valor nominal. 6.3. Permanecem inalterados os demais dispositivos estatutários não alterados na presente as-
sembleia. 6.4. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, de acordo com a alteração aprovada no item 6.2 acima, 
conforme constante do ANEXO II, tendo uma via levada a registro perante a Junta Comercial competente, será dis-
pensada a sua publicação na íntegra. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assem-
bleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. São Paulo/
SP, 21 de dezembro de 2018. Assinaturas: Arthur Piotto Filho, Presidente da Mesa e Paulo Yukio Fukuzaki, Secre-
tário. Acionistas: (1) Companhia de Participações em Concessões, representada pelo Sr. Paulo Yukio Fuku-
zaki; (2) CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, representada pelo Sr. Paulo Yu-
kio Fukuzaki. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Assembleias 
Gerais nº. 01, às folhas 21 a 34. Arthur Piotto Filho - Presidente da Mesa; Paulo Yukio Fukuzaki - Secretário. JUCESP 
nº 44.538/19-4 em 16/01/2019. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
- ANEXO I - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 
2018. BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO: Boletim de Subscrição de 14.000.000 (catorze milhões) de ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$1,00 (um real) por ação, representativas do capital 
social da Companhia. Subscritor - Espécie de Ações Subscritas - Preço de Emissão das Ações - R$ - For-
ma e Prazo para Integralização: Companhia de Participações em Concessões, sociedade por ações, com 
sede na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº. 09.367.702/0001-82 e no NIRE nº. 35.300.352.858, neste ato devidamente representada por 
seu Diretor, o Sr. PAULO YUKIO FUKUZAKI, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, conta-
dor, portador da Cédula de Identidade RG nº. 10.194.341 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 073.215.168-65, 
com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São 
Paulo/SP. 13.998.600; R$ 1,00; Em moeda corrente nacional, até 04/01/2019. CIIS - Companhia de Investimen-
tos em Infraestrutura e Serviços, sociedade por ações, com sede na Rua Lauro Muller, nº. 116, Sala 3.507, Par-
te 1, Bairro Botafogo, CEP 22290-160, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.410.674/0001-88, e no 
NIRE nº. 33.300.312.374, neste ato devidamente representada por seu Diretor, o Sr. PAULO YUKIO FUKUZAKI, 
brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº. 
10.194.341 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 073.215.168-65, com endereço profi ssional na Avenida Chedid 
Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP.  1.400; R$ 1,00; Em moeda corrente na-
cional, até 04/01/2019. TOTAL: 14.000.000; R$ 14.000.000,00. São Paulo/SP, 21 de dezembro de 2018. Arthur 
Piotto Filho - Presidente da Mesa; Paulo Yukio Fukuzaki - Secretário.

Rigouard Participações e Negócios S/A.
CNPJ 02.873.330/0001-17 - NIRE 35.300.158.857

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os acionistas a reunirem-se na sede social da sociedade, situada na Rua Santa Isabel, nº 
137, conjunto 21, SP/SP, para a AGO a ser realizada em 31/01/19, às 15h, com o objetivo de, nos termos do 
artigo 132 da Lei nº 6.404/76, tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/17. Por Ana Beatriz Vaccaro Borges, acionista 
e representante do Espólio De Sonia Maria Apparecida Vaccaro Borges, e Gilberto Rigouard Borges 
Junior, acionista, nesta data, conforme autoriza o artigo 123, ‘b’ da Lei nº 6.404/76. (23, 24 e 25/01/2019)

TGD TELEGLOBAL DIGITAL S/A
CNPJ Nº 04.710.973/0001-75 - NIRE 35300198581

Convocação para Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em 1º de Fevereiro de 2019
A TGD TELEGLOBAL DIGITAL S/A, através de sua Diretoria Executiva, devidamente represen-
tada por seu Presidente Sr. Luiz Henrique Poleto CONVOCA pela presente, todos os acionistas,
para Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no endereço comercial da Companhia,
nesta cidade, na Av. Paulista 1337 Cj. 152 - 15° andar - Bela Vista - 01311-200 - São Paulo - SP
- Brasil, às 10:00 horas, do dia 1º de fevereiro de 2019, com a seguinte ordem do dia:  (a) Eleição
de nova diretoria até a realização de nova Assembleia Geral Ordinária, considerando a decisão
de suspensão da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.08.2017; e (b) outros assuntos de
interesse da companhia. O Acionista ou seu representante legal deverá comparecer à
Assembleia munido de documentos que comprovem sua identidade. São Paulo, 21 de janeiro de
2019. Luiz Henrique Poleto - Diretor-presidente.                                                         (23, 24 e 25)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1060210-35.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 27ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). JULIANA NISHINA DE
AZEVEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PEDRO D’ALESSIO, CPF 392.644.248-49, 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$ 130.009,06, referentes aos contratos de
Conta Corrente e Crédito Parcelado nºs 9130062530, 9130681669 e 9130699622,atualizados até 05/05/2016
e 01/05/2016, respectivamente, valor esse a ser 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 deferida 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, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 29 de novembro de 2018. 23 e 24/01

Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0030495-91.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Raquel Machado Carleial de Andrade, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)ALEXANDRE JORGE ZANOLLI, CPF 369.547.698-27, e
ROBERTOZANOLLI JÚNIOR, CPF 317.431.718-54, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento
de Sentença, tendo como corréus CONFECÇÕES JORLLY LTDA e ARMANDO KALEDIJORGE, movida
por HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO(referente aos autos da ação Monitória – Contratos
Bancários nº 1105773-57.2013.8.26.0100). Estando os executados 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, pague a quantidade R$ 144.361,96 (31/03/2018), 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 afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 19 de outubro de 2018.

23 e 24/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS.PROCESSO Nº 1040494-90.2014.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Douglas Iecco
Ravacci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)TRG INDUSTRIAL E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
LTDA.-ME, CNPJ 07.597.197/0001-37, na pessoa do seu representante legal; a GLAUCIA DA SILVAMIRANDA
RODRIGUES, CPF 087.328.318-03 e ao FRANCISCO RODRIGUES FILHO, CPF 180.389.028-23 que foi
ajuizada Ação de Cobrança pelo BANCO BRADESCO S/A (em razão da aquisição acionário do HSBC Bank
Brasil S/A), objetivando a procedência da ação e a condenação dos Réus ao pagamento de R$ 100.541,95,
referente aos contratos de Conta Corrente, Conta Integrada e Desconto Duplicatas nºs 3421533956
4000000006729449, 03420441495,342162925, 3421641293, 3421654663 e 3421649391, atualizados até 28/
04/2014 e 02/05/2014,valor esse a ser devidamente atualizado até o pagamento, acrescidos de juros, demais
cominações contratuais, custas processuais e honorários advocatícios. Os corréus Francisco Rodrigues
Filho e Glaucia da Silva Miranda Rodrigues, respondem somente pelos contratos nsº 4000000006729449e
03420441495, respectivamente. Encontrando-se os Réus em lugar ignorado e incerto foi deferida a CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, 20 (vinte) dias, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, gerando a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de maio de 2018. 23 e 24/01

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE – BANCO BMG, com inscrição no CNPJ n.º 61.186.680/
0001-74 por seu procurador, devidamente constituído, REALIZARÁ pelo leiloeiro Oficial, Dilson Marcos
Moreira, devidamente matriculado na JUCEMG, sob nº. 267 Leilões Públicos para vender o imóvel consolidado
pela Instituição Financeira, nos termos da Lei 9.514/97, que consiste em um Imóvel em Mendonça/SP, a saber:
Terreno constituído pelo Lote 07, da Quadra “P”, do loteamento denominado “Terras da Barra”, com frente para
a Rua França, mede 22,85m, lado esquerdo 40,00m, nos fundos 22,85m e lado direito 40,00m, totalizando
914,00 m², com um prédio residencial com: 4 suítes, 1 sala de estar/jantar, 1 home theater, 1 escritório, 1
cozinha, 1 área de serviço, 1 lavabo, 1 vestiário, 1 varanda, garagem e 1 piscina, totalizando a área construída
em 373,00m², Registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de José Bonifácio-SP, Matrícula
nº 30.790, como todas as suas benfeitorias e acessórios, tendo como devedor(es) fiduciante(s): Bras Izildo
Manzato, brasileiro, viúvo, empresário, RG  nº 10.571.557-8 SPP/SP, CPF nº 005-805.778-13, residente e
domiciliado na Rua Esmeralda Avelino Alves, nº 525, QD N, LT 12, Residencial Jardins em São José do Rio
Preto/SP.1) Fica autorizado ao leiloeiro aqui indicado colocar a venda, em Primeiro Leilão, o imóvel acima
descrito e caracterizado, a ser realizado no dia 30 de janeiro de 2019, às 17:00 horas, na Av. Raja Gabáglia,
nº 4697, Bairro Santa Lúcia em Belo Horizonte/MG, por preço não inferior de R$ 690.000,00 (seiscentos e
noventa mil reais), de acordo, com o disposto no § 1º, do artigo 27, c.c inciso VI, do artigo 24, ambos da Lei
9.514/97; O leilão estará disponível também no sistema on-line, devendo os interessados pré cadastrarem no
site www.casaleiloeira.com.br para receberem a senha de acesso e automaticamente estarão vinculados aos
termos de adesão do leilão on-line, além de todas as disposições legais aplicáveis à espécie. 2). Caso o imóvel
não alcance no primeiro leilão o lance acima determinado, fica desde já autorizada a realização de segundo
leilão, no dia 04 de fevereiro de 2019, às 17:00 horas, no mesmo local do primeiro leilão, pelo maior lance,
desde que igual ou superior ao valor da dívida, acrescida de todos encargos, multa, prêmios de seguro e
demais encargos contratuais, custas de intimação, tributos, imposto de transmissão - ITBI, cotas condominiais
ordinárias e extraordinárias e honorários advocatícios, além das despesas de leiloeiro, editais e eventuais
anúncios através da mídia pelo valor de R$ 651.454,15 (seiscentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e
cinqüenta e quatro reais e quinze centavos) tudo na forma do disposto nos incisos I e II, do § 3º, do artigo 27,
da Lei 9.514/97. 3) Para tanto fica, ainda, autorizada a publicação dos editais necessários e obrigatórios, em
jornal de circulação local. 4) Em caso de arrematação, o arrematante deverá pagar no ato do leilão o sinal de
20% sobre o valor arrematado, e mais a comissão de 5% de leilão, sobre o valor da arrematação, de acordo
com a legislação que regulamenta a profissão, e o restante 80% deverá ser pago em 72 horas. Os  interessados
em visitar o imóvel poderá fazê-lo nos dias úteis, desde que haja prévia comunicação à equipe do leiloeiro e
concordância do ocupante do imóvel. 5) Em caso de arrematação, quer em primeiro ou segundo leilão, fica
estabelecido que: a) Deverá ser expedida, no ato da arrematação, a respectiva carta, devidamente assinada
pelo leiloeiro, arrematante, credor fiduciário e 05 (cinco) testemunhas. b) Fica ciente, o arrematante, que o
imóvel está ocupado, como fica também notificados os devedores fiduciantes da realização do 1º e do 2º leilão.
c) De acordo com a Lei 9.514/97, em seu artigo 27, se o bem estiver locado, a locação deve ser encerrada em
30 dias, após a consolidação da venda. d) O imóvel não possui débitos de IPTU em aberto até a presente data.
e) Todas as taxas e impostos correrão por conta do arrematante a partir do momento da imissão de posse do
mesmo. Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2019. Dilson Marcos Moreira-Leiloeiro Público Oficial-JUCEMG
nº 267. 23 e 24/01

4ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa/SP. 4º Ofício Cíve l - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO
Nº 1011500-15.2015.8.26.0004. A Dra. Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro
Regional da Lapa/SP, Faz Saber a Iris Rodrigues Moreira (CPF. 395.457.588-48), que Sociedade Beneficente São
Camilo, entidade mantenedora do Hospital São Camilo - Pompeia lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento
Comum, objetivando a quantia de R$ 30.549,68 (setembro de 2015), referente aos Recibos Provisórios n°s 140111,
143628 e 143629, oriundos da prestação de serviços de atendimento médico/hospitalar. Estando a requerida 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, a requerida será
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS.                                                                                                                          23 e 24 / 01 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011584-48.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Camila Sani Pereira Quinzani, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA DO RN LTDA -
PANIKE (CNPJ 18.336.314/0001-25) e Nádia Maria dos Santos Silva (CPF. 040.481.504-99), que Blu Logistics Brasil
Transportes Internacionais Ltda., lhes ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia
de R$ 20.913,98 (setembro de 2017), referente as despesas de sobreestadia (�demurrage�). Estando as requeridas
em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereçam
contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, as
requeridas serão consideradas revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                                                       23 e 24 / 01 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012301-48.2013.8.26.0020. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Crespo Dias, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Elias Gabriel Bandeira (CPF. 107.618.366-24), que HSBC Bank Brasil S/A - Banco
Múltiplo lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 76.671,29 (setembro
de 2013), referente ao Contrato de Cheque Especial n° 0486-00355-41 e Contratos de Crédito Parcelado Giro Fácil
n° 0486-05255-74, 0486-05292-60 e 0486-05312-56. 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, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de abril de 2018.
23 e 24 / 01 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0326855- 22.2009.8.26.0100 (USUC 930) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Bassia Dreizin, Gregório Dreizin, Filomena Giuzeppina Luigina Passero,
Espólio de José Gaetano Passero, na pessoa do inventariante Carlos Eduardo Barbosa Passero; Silvio Bioni,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que José Raimundo Lopes e Ercília Gomes Lopes, ajuizaram ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Rafael Ficondo, nº 235 Vila
Brasilina - 21º Subdistrito Saúde - São Paulo SP, com área de 289,50 m², contribuinte nº 048.141.0022-1,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem
o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 23 e 24/01

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 1070583-62.2015.8.26.0100. A Dra. Adriana Cardoso dos Reis, Juíza
de Direito da 37ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Hanibael Saneh (CPF. 214.231.408-26), que
Banco Itaucard S/A lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 112.446,78 (julho de 2015),
decorrente da Proposta de Abertura de Conta Corrente Poupança Cadastro Simplificado - PF. 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. São Paulo.                    23 e 24 / 01 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Físico nº: 0189982-10.2012.8.26.0100. Classe: Assunto: Procedimento Sumário -
Defeito, nulidade ou anulação. Requerente: Ambitec S/A. Requerido: Gulyr Comercial Ltda Me. EDITAL DE CITAÇÃO
- PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0189982-10.2012.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) GULYR COMERCIAL LTDA ME, CNPJ 02.800.350/0001-68, que Ambitec S/A, lhe ajuizou ação Declaratória
de Inexigibilidade de Título, de Procedimento Comum, por prevenção à Ação Cautelar de Sustação de Protesto,
autuada sob o nº 0178951-90.2012.8.26.0100, objetivando que as presentes ações sejam julgadas totalmente
procedentes, a fim de declarar inexistente a dívida que gerou a indicação do título a protesto DMI n° 0522-1,
cancelando o protesto definitivamente, bem como a condenação ao pagamento das demais cominações legais.
Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra,
ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada as
ações, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de janeiro de 2019.
22 e 23 / 01 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019955-38.2016.8.26.0002. 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) FELIPE FARIAS DE ANDRADE LIMA, Brasileiro, Casado, RG 5.376.005, CPF 293.308.328-
06, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança, sob Procedimento Comum por parte de Gabriela Recena Pasqualin
e outro, alegando em síntese que as partes firmaram aos 12 de dezembro de 2013 contrato de locação referente
ao apartamento 61-B, localizado na Rua Barão de Castro Lima, nº 52, Real Parque, São Paulo/SP, de propriedade
dos autores, com vigência de 30 (trinta) meses, com início em 15.12.2013 e término em 15.06.2016. Todavia, em razão
do não pagamento dos alugueres e consectários vencidos a partir de maio/2015, a locação encerrou-se aos 27.08.2015,
sendo que o requerido encontra-se inadimplente com os respectivos valores, além dos danos causados no imóvel,
perfazendo um débito no valor de R$ 40.467,50 (abril/2016). Assim, pleitearam os autores a condenado do réu ao
pagamento da quantia de R$ 40.467,50, que deverá ser devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento,além
dos ônus sucumbenciais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de quinze 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 03 de dezembro de 2018.                  23 e 24 / 01 / 2019.

12ª Vara Cível Do Foro Da Capital - SP. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1041813-25.2016.8.26.0100.
O Dr. Fernando José Cúnico, Juiz de Direito da 12ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Edson Silva
de Moraes ME (CNPJ. 38.790.705/0001-22), que Maria Elisa Miziara Rodriguez Carmona lhe ajuizou ação Declaratória
de Nulidade de Duplicata c/c pedido de Tutela de Urgência de Providência Cautelar para Sustação de Pagamento
de Serviços em Faturas de Cartão de Crédito, de Procedimento Comum, objetivando a concessão da Tutela de
Urgência para sustar o pagamento das parcelas faltantes no cartão de crédito da requerente, determinando-se a
expedição de ofício ao Banco Itaucard (CNPJ. 17.192.451/0001-70), sito na Alameda Pedro Calil, 43, Poá, SP, a fim
de que dito operador do cartão da requerente deixe de cobrar as prestações finais nas faturas vindouras, até
eventual segunda ordem deste Juízo, julgando totalmente procedente a ação para declarar a nulidade da nota fiscal
n° 00000944 emitida pela requerida, decorrente da nulidade do ato que fixou unilateral e potestivamente o preço
da descupinização, além das demais práticas abusivas, declarando, por conseguinte, nula qualquer duplicata emitida
em razão da nota faturada, bem como, em consequência, que se ordene o cancelamento definitivo das parcelas
frente a operadora do cartão de crédito da requerente. Requer, também, que este Juízo intervenha no contrato de
prestação de serviços existente entre as partes para fixar o preço do serviço prestado, com equidade, em 50% da
média ponderada dos três orçamentos apresentados nos autos, ou seja, R$ 1.080,00, devidamente atualizado e
com juros de mora fixados em 1% ao mês. Concedida a tutela antecipada e 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
presumiremse como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. SP, 03/12/
2018.                                                                                                                                        23 e 24 / 01 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4002536-59.2013.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) PETER PEON MARTINEZ, CPF 417.838.578-03 e R.A.C.E.R. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓ-
CIOS E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 12.531.054/0001-62, que Fundo de Recuperação de Ativos FIDC/NP, propôs ação de
execução de título extrajudicial em 24/10/2013, atribuindo à causa o valor de R$ 532.222,10, referente a celebração pelos
executados de contrato de cédula de crédito bancário Empréstimo Crédito direto ao consumidor nº 00330509860000004670 que
restou inadimplido. Estando os executados em local incerto/não sabido foi determinado sua citação por Edital, para no prazo de 03
dias, a fluir do prazo de 20 (vinte) dias do presente edital paguem a dívida, que deverá ser atualizada até a data do efetivo
pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito,
conforme pedido inicial. Caso os executados efetuem o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão
reduzidos pela metade, ou ainda para no prazo de 15 (quinze) dias a fluir do prazo deste edital apresentem embargos, ou em igual
prazo reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e
de honorários de advogado, os executados poderão requerer autorização do Juízo para pagar o restante do débito em até 6
parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% ao mês, sob pena de penhora
de bens, nomeando-lhes Curador Especial no caso do silêncio. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS.                                                                                                                                                     23 e 24 / 01 / 2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010553-73.2018.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues
Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a João Francisco Sant�anna (CPF. 466.358.078-53), que a ação
de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por Condomínio Le Corbusier - Projeto Jabaquara V, foi julgada
procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 24.468,05 (agosto de 2018). Estando o requerido 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.                                                                                                                                        23 e 24 / 01 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000122-94.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da
Lei, etc. Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, Juíza de Direito da 38ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP,
Faz Saber a Sirlete de Almeida (CPF. 271.809.608-02), que Sociedade Beneficente São Camilo, entidade mantenedora
do Hospital São Camilo - Pompéia lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$
23.411,55 (dezembro de 2016), referente aos Recibos Provisórios de Serviços n°s 213016 e 213017, oriundos da
prestação de atendimento médico/ hospitalar. 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 presente, afixado e publicado na forma da lei.                                                                               23 e 24 / 01 / 2019.

Processo 1016330-87.2016.8.26.0004 - Procedimento Comum - Obrigações - Leopardo Sp Veículos Ltda - Edson
João de Lira - EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1016330-87.2016.8.26.0004. Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Obrigações. Requerente: Leopardo Sp Veículos Ltda.  Requerido: Edson João de Lira.  EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016330-87.2016.8.26.0004. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível,
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr. RAPHAEL AUGUSTO CUNHA, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Edson João de Lira (CPF. 192.656.298-43), que Leopardo SP Veículos Ltda lhe ajuizou ação de
Obrigação de Fazer Decorrente da Não Transferência de Veículos, de Procedimento Comum, objetivando que o
requerido efetive a transferência do veículo para seu nome e as dívidas deste advinda, no prazo estipulado por este
Juízo, acrescido de juros e correção monetária da data do pagamento realizado pela requerente até o efetivo
desembolso. 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
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.                                                                                                    23 e 24 / 01 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021840-50.2017.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) SHIRLEY DE SOUZA CINTRA 21944646892, CNPJ 24.473.698/0001-20, que lhe foi proposta uma ação de Execução de
Título Extrajudicial por parte de Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A, com o seguinte objeto: Ação de Execução de Título Extrajudicial
por quantia certa referente a instrumentos de protesto, notas fiscais e canhotos de entrega, no valor de R$ 35.009,03. Encontrando-
se o executado em lugar incerto e não sabido, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito dos
exequentes, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob
pena de penhora de bens e sua avaliação. Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                 23 e 24 / 01 / 2019.


