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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

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

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

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
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Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1052455-91.2015.8.26.0100. O Dr. Gustavo Coube de Carvalho,
Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a PGG - Paryzer Global Group Incorporadora Ltda
que Potenza Comércio e Indústria Ltda lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a
quantia de R$ 21.691,87, referente ao não pagamentos das notas fiscais. Estando a executada em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião
em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e
juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Será o presente, afixado
e publicado. São Paulo, 16/01/19. 24 e 25/01

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1037544-40.2016.8.26.0100. A Dra. Juliana Pitelli da Guia,
Juíza de Direito da 39ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a FRAMIR COMÉRCIO DE MÁQUINAS E
FERRAMENTAS LTDA (CNPJ nº 55.397.251/0001-43) que CONDOMINIO EDIFÍCIO OURO VERDE lhe
ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 11.636,72, referente ao não
pagamento das despesas condominiais. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que
em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será
reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja
feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena
de penhora de bens e sua avaliação. Será o presente, afixado e publicado. São Paulo, 16/01/19.   24 e 25/01

Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0076606-36.2018.8.26.0100. A Dra. Luciana Biagio Laquimia,
Juíza da Direito da 17ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a CARTA EDITORIAL LTDA (CNPJ n.° 48.112.650/
0001-55) que CONDOMÍNIO OUTEIRO DAS BRISAS, lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA DE
ENCARGOS CONDOMINIAIS SOB O PROCEDIMENTO COMUM ora em fase de Cumprimento de
Sentença, referente ao não pagamento das despesas condominiais da unidade autônoma 06 da quadra N,
localizada no Condomínio autor. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que efetue o pagamento do débito de R$ 64.296,03 - atualizados até
outubro/2018), devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que, em caso
de descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10%, nos
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
São Paulo, 18/12/18. 24 e 25/01

EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 1038820-72.2017.8.26.0100. O Dr. Luciano Gonçalves Paes
Leme, Juiz de Direito 3ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé/SP, etc... Faz saber a VICENTE OLIVEIRA
MIRANDA (RG nº 11.879.965 e CPF/MF nº 134.153.838-90) que ANTONIO TOMÉ ABADESSO lhes
ajuizou uma Ação Monitória para cobrança da quantia de R$ 87.074,50. Estando o réu em lugar ignorado,
expede-se o presente edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o débito (acrescido de 5%
de honorários advocatícios e isenção de custas) ou ofereça embargos. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito.
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 18/12/18. 24 e 25/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008251-79.2017.8.26.0006
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França,
Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Paloma Ruth da Silva, CNPJ 12.751.367/0001-26, na pessoa de seu
representante legal, que Pldevice Tecnologia em Sistemas de Computadores Ltda, ajuizou
uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 4.121,28 (junho/2017),
referente ao inadimplemento de nota promissória. Estando a executada em local ignorado,
foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague
o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado
o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o
prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para oferecer embargos, facultando a
executada nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito
de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo
em 06 (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 pela exequente (Art. 344 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 07 de novembro de 2018.   B 24 e 25/01

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
E 10 DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0047359-98.2011.8.26.0053. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/
Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). JOSE GOMES JARDIM NETO, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) PREFEITURA
DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO move uma Desapropriação por Utilidade Pública / DL
3.365/1941 contra RENO PRADO, CPF: 050.051.718-51 e s/m SILVANA APARECIDA
FRANCO DE OLIVEIRA PRADO, CPF: 064.664.448-30, objetivando a área de 137,88 m²
(terreno e benfeitorias), concernente à totalidade do imóvel situado na Rua Francisco
Collantes, nº 46, Campo Limpo, contribuinte nº 168.265.0031-1. Contestada a ação, foi
recusada a oferta. E para levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição
de edital com o prazo de 10 dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e
para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de outubro de
2018.          B 24 e 25/01

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROCESSO: nº 0226772-95.2009.8.26.0100.
Dra. Andrea Galhardo Palma, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Central da Comarca
da Capital faz saber a Luis Fernando Cassimiro (CPF 427.428.039- 04) que Monsanto
do Brasil Ltda ajuizou-lhe ação Monitória para recebimento de R$ 48.126,53 (dez/09)
decorrente do inadimplemento da duplicata nº 08327, vencida em 25.08.05. Estando o réu
em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 supra, pague
o valor supra devidamente corrigido e acrescido de honorários advocatícios de 5%, que
o tornará isento das custas processuais ou, no mesmo prazo, apresente embargos, sob
pena de constituir título executivo judicial, ficando advertido de que no caso de revelia será
nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo,
26 de outubro de 2018. NADA MAIS.   B 24 e 25/01

Wipro do Brasil Serviços de Tecnologia S.A.
CNPJ nº 00.602.221/0001-30 - NIRE 35.300.345.916

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 7.11.2018
Data, Hora e Local: Aos 7.11.2018, às 15:30 horas, na sede da Wipro do Brasil Serviços de Tecnologia S.A. 
(“Companhia”), localizada na Cidade Barueri/SP, na Alameda Rio Negro 585, Centro Administrativo Rio Negro, conjuntos 
comerciais nº 11 e nº 12, Torre Padauiri, Alphaville, CEP 06454-000. Convocação: Dispensada, em virtude da presença da 
acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 
conforme lista de presença contida no Anexo A. Presença: Presente a acionista representando a totalidade do capital 
social da Companhia com direito a voto, conforme lista de presença contida no Anexo A. Mesa: Presidente: Anderson 
Petroline; Secretário: Wilson José Spinelli Andersen Ballão. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre a alteração da 
Diretoria da Companhia. Deliberações: (i) a acionista representante da totalidade do capital social da Companhia 
deliberou pela destituição do Sr. Daniel Fernando Paciulli Luz, brasileiro, casado, executivo, CI n° 32068656-5, SSP/SP, 
CPF/MF n° 220.916.318-84, residente e domiciliado na Avenida Sagitário, n° 198 ao 223 – Alpha Conde II, Cidade de 
Barueri/SP, CEP 06473-073, a partir da presente data, do cargo de Diretor da Companhia; (ii) o atual membro da diretoria, 
Sr. Sajith Kunnath, indiano, casado, executivo, RNE n° V797657-5, CPF/MF n° 019.036.516-11, residente e domiciliado 
na Rua Nilza Medeiros Martins, n° 200, apartamento 103, bloco 6, Jardim Colombo, na Cidade de São Paulo/SP, CEP 05628-
010, é reconduzido ao cargo de Diretor sem designação específi ca, pelo prazo de mais um ano, a contar da presente data, 
em conformidade com o Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia; e (iii) a acionista representante da totalidade do 
capital social da Companhia deliberou ainda pela eleição do Sr.  Fabiano Funari, brasileiro, separado, engenheiro, CI nº 
12.941.003-2/SSP-SP, CPF/MF nº 092.942.748-37, residente e domiciliado na Rua Martiniano de Carvalho, nº 599, 
apartamento 132, Bela Vista, Cidade de São Paulo/SP, CEP 01321-001, e do Sr. Armando de Vilhena Moraes 
Nogueira, brasileiro, casado, engenheiro de computação, CI nº 32.773.763-3/SSP-SP, CPF/MF nº 220.386.548-24, 
residente e domiciliado na  Rua Dr. Albuquerque Lins, 867, Higienópolis, 01230-001, Cidade de São Paulo/SP, ambos para o 
cargo de Diretor sem designação específi ca, pelo prazo de um ano, a contar da presente data, em conformidade com o 
Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. Os membros da Diretoria ora eleitos e reeleitos declaram, sob penas da lei, que 
não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, bem como que não foram ou estão 
sujeitos à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra as 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os membros da Diretoria 
ora eleitos e reeleitos tomarão posse do novo mandato mediante assinatura dos respectivos termos de posse, anexos à 
presente ata na forma do Anexo B, que serão registrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, formalizando suas 
eleições e atribuindo todos os poderes convenientes e necessários para a administração da Companhia, de acordo com os 
limites previstos no Estatuto Social. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos 
quais se lavrou, de forma sumária, como faculta o § 1º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76, a presente ata que, lida e achada 
conforme, foi assinada pela acionista presente. A presente ata deverá ser devidamente publicada. Assinaturas: Presidente 
da Mesa: Anderson Petroline. Secretário da Mesa: Wilson José Spinelli Andersen Ballão. Acionista Participante: Wipro 
Information Technology Netherlands BV (p.p. Wilson José Andersen Ballão). Barueri, 7.11.2018. Mesa: Anderson 
Petroline - Presidente, Wilson José Spinelli Andersen Ballão - Secretário. Acionista: Wipro Information Technology 
Netherlands BV - p.p. Wilson José Andersen Ballão. Diretoria: Sajith Kunnath - Diretor sem designação específi ca. 
Fabiano Funari - Diretor sem designação específi ca. Armando de Vilhena Moraes Nogueira - Diretor sem 
designação específi ca. JUCESP nº 4.265/19-1 em 09.01.2019. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Finvest Finanças e Investimentos S.A.
CNPJ/MF nº 04.063.042/0001-22 - NIRE 35.300.333.501

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 4.12.2018, 10hs, na sede social, Avenida Santo Amaro, nº 48, conjunto 11, Itaim Bibi. Convocação: Dis-
pensada. Presença: Totalidade dos membros. Mesa: Presidente: Márcio Garcia de Souza e Secretário: Byung Soo Hong. Deli-
berações Aprovadas: a) Pedido de renúncia de  Paulo Antonio Spencer Uebel, brasileiro, casado, advogado, CPF/MF 
946.090.200-68, RG 4.049.229.117 (SSP-RS), com endereço comercial em São Paulo/SP. b) Eleger para o cargo de Diretora: Ma-
riana Cosentino Garcia de Souza, brasileira, solteira, administradora de empresas, RG 34.422.680/SSP-SP, CPF/MF 
415.253.628/44, residente em São Paulo/SP, com mandato até 01.06.2021 ou até a AGO no ano de 2021, o que ocorrer por úl-
timo, podendo ser reeleita e declara que não está impedida de exercer atividades mercantis. A Diretoria passa a ser composta: 
Diretor - Término do mandato: Márcio Garcia de Souza, brasileiro, casado, RG 5.772152/SSP-SP, CPF/MF 448.215.738-
49. Alexandre Wildt Borges, brasileiro, solteiro, maior, administrador, RG 13.021.743-3, CPF/MF 739.656.931-15. Matías 
Cristóval Vidal, argentino, casado, economista, RNE V-319229-N, CPF/MF 227.629.598-88. Mariana Cosentino Garcia de 
Souza, brasileira, solteira, administradora de empresas, RG 34.422.680/SSP-SP, CPF/MF 415.253.628-44, todos residentes em 
São Paulo/SP. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 04.12.2018. Mesa: Márcio Garcia de Souza - Presidente; Byung Soo Hong 
- Secretário; Conselheiros: Márcio Garcia de Souza, José Pio Borges de Castro Filho, Caio Mário Paes de Andrade e Byung Soo 
Hong. JUCESP nº 44.984/19-4 em 17.01.2019. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Orygen Biotecnologia S.A. - CNPJ/MF Nº 16.530.067/0001-78 - NIRE 35300441982
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 18.12.2018

Data, hora, local: 18.12.2018, 13hs, na sede, Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, conjunto 102, São Paulo/SP. Mesa: Pre-
sidente: Dante Alario Junior, Secretária: Graziela Ozorio Francisco Ribeiro. Presença: Totalidade do capital social. Delibera-
ções aprovadas: a integralização do capital social subscrito no valor total de R$9.200.000,00 mediante a conversão dos 
AFACs - Aporte para Futuro Aumento de Capital - efetuados pelas acionistas da Companhia durante o ano de 2018, passan-
do o valor total do capital social integralizado de R$ 33.952.000,00 para R$ 43.152.000,00. Alterado o artigo 5º do Estatuto 
Social: Artigo 5º. O capital social totalmente integralizado é, nesta data, de R$ 43.152.000,00 sendo representado por 43.152 
ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, assim distribuídas entre os Acionistas: Acionista - Ações ON - Va-
lor - %: Biolab: 21.576.000 - 21.576.000,00 - 50%; Eurofarma: 21.576.000 - 21.576.000,00 - 50%. Total: 43.152.000 - 
43.152.000,00 - 100%. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 18.12.2018. Acionistas: Biolab Sanus Farmacêutica Ltda. e 
Eurofarma Laboratórios S.A.. JUCESP nº 5.990/19-1 em 14.01.2019. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CRK S.A.
CNPJ/MF nº 54.931.530/0001-82 - NIRE 35.300.461.541

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 02/01/2019, às 09h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença 

de acionistas titulares da totalidade das ações da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restou unanimemente aprovada pelos acionistas, sem 

ressalvas, a reeleição dos Srs. Frank Yutaka Fujisawa, brasileiro, casado, analista de sistemas, RG nº 16.534.482 SSP/SP, CPF/MF nº 082.990.878-13, 

residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Inhambu, nº 390, apartamento 61, Vila Uberabinha, CEP 04520-010, designado Diretor Presidente; e André Luís 
Arendt, brasileiro, casado, analista de sistemas, RG nº 24.420.666-1 SSP/SP, CPF/MF nº 188.186.488-02, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Avenida Pavão, 

nº 231, Bloco B, apartamento 121, Indianópolis, CEP 04516-010, designado Diretor sem designação especí�ca; e a eleição do Sr. Fábio Nobuyuki Watanabe, 
brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 11.881.309-2 SSP/SP, CPF/MF nº 048.092.458-96, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Praça Apalóide, nº 112, Vila Inah, 

CEP 05618-090, designado Diretor sem designação especí�ca. Os Diretores eleitos tomaram posse mediante a assinatura dos respectivos termos lavrados em livro 

próprio, declarando que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. Os Diretores eleitos terão prazo de mandato de 02 anos, contados da presente 

data, permanecendo em seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: 

Mesa: Frank Yutaka Fujisawa - Presidente; Fábio Nobuyuki Watanabe - Secretário. Acionistas: CRK S.A. por Frank Yutaka Fujisawa; e Frank 

Yutaka Fujisawa. Diretores Reeleitos: Frank Yutaka Fujisawa; e André Luís Arendt. Diretor Eleito: Fábio Nobuyuki Watanabe. JUCESP nº 45.506/19-0, em sessão de 

17/01/2019. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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 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 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 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.

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 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.

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.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO CENTRAL - 36ª VARA CÍVEL - Praça João Mendes s/nº - 12º andar
- salas nº 1211/1213 - Centro - CEP01501-900 - Fone: 2171-6243 - São Paulo-SP
- E-mail: sp36cv@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo de 20 dias -
Processo nº  - 0101173-83.2008.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 36ª Vara
Cível do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. PAULA DA ROCHA E
SILVA FORMOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALFRED GOTTLOB
STEINMAIER, CPF 064.580.418-53, HELGAEMMY STEINMAIER, CPF 215.862.078-
14, LJUBICA STOJADINOVIC ou LUDJIBICA STOJADINOVIC, cidadã da Repú-
blica Federal da Macedônia, portadora do passaporte nº 0718091, e JELICA
TARANOVSKI ou JELICA TARAMOVSKI, cidadã da extinta RepúblicaFederal da
Iugoslávia, portadora do passaporte nº 079667, que por este Juízo, tramita ação
de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESPESAS CONDOMINIAIS movida por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CORUPUTUBA ALA A,  sob o  nº  0101173-
83.2008.8.26.0100. Encontrando-se os coproprietários em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 256 do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, acerca da penhora realizada sobre a totalidade do bem a seguirdescrito:
Apartamento nº 502, localizado no 5º andar ou 8º Pavimento do "Edifício
Coruputuba", situado na Alameda Eduardo Prado, nº 299, esquina com a Av. Rio
Branco, no 11º Subdistrito – Santa Cecília, contendo 106,00m², de área total
construída, correspondendo-lhe uma fração ideal de 7,85m², no terreno do
condomínio.Registrado sob nº 57.616, do 2º Oficialde Registro de Imóveis da Capi-
tal. 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.

Finvest Finanças e Investimentos S.A.
CNPJ/MF nº 04.063.042/0001-22 - NIRE 35.300.333.501

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 07.11.2018
Data, Hora, Local: 7.11.2018, às 11hs, na sede social, Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017, 10º andar, São Paulo/SP. 
Presença: 100% do capital social. Mesa: Presidente: Márcio Garcia de Souza; Secretário: Alexandre Wildt Borges. 
Deliberações Aprovadas: (i) a alteração do endereço da sede da Companhia para a Avenida Santo Amaro, 48, 
Conjunto 11 – Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04506-000. Em razão desta deliberação, o artigo 2º do Estatuto Social passa 
a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º  A Companhia tem sua sede social e foro legal na Avenida Santo Amaro, 48, 
conjunto 11 – Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04506-000”. (ii) a alteração e retifi cação do objeto social para refl etir as 
atividades de fato exercidas pela Companhia, a saber, (i) a administração, negociação e gestão de ativos próprios, e (ii) a 
participação, como sócia, acionista ou quotista, em outras sociedades nacionais ou estrangeiras, bem como em 
empreendimentos comerciais de qualquer natureza. Alterado o artigo 3º do Estatuto Social: “Artigo 3º. A Companhia tem 
por objeto social: a. a administração, negociação e gestão de ativos próprios; e b. a participação, como sócia, acionista ou 
quotista, em outras sociedades nacionais ou estrangeiras, bem como em empreendimentos comerciais de qualquer 
natureza.” (iii) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar conforme redação 
constante do Anexo Único a esta ata, já incorporando as deliberações acima, consignando-se que não será obrigatória a 
inclusão de citado Anexo Único quando da publicação da presente ata na imprensa ofi cial e no periódico local. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 07.11.18. Acionistas: Finvest Capital Partners – Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia Investimento no Exterior. p. BRL Trust Investimentos Ltda. Daniela Bonifácio, Diretor. Luis 
Claudio Garcia de Souza. JUCESP 44.983/19-0 em 17.01.19. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Pitangueira Loteamento SPE S.A. - CNPJ/MF nº 31.724.443/0001-59 - NIRE 35.300.522.788
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12/11/18

Aos 12/11/18, 11h, na sede, com totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Jonathan Weishaupt de Medeiros Hengles; Secretá-
rio: Fernando Mattatia Scopel. Deliberações: (i) aprovaram a 1ª emissão privada de debêntures conversíveis em ações, da Espécie 
Quirografária, a ser convolada em Garantia Real, em Série Única pela Companhia (“Debêntures”), para distribuição privada no Brasil, no 
valor total de R$ 5.328.322,81, com as seguintes características principais: (a) Valor Total da Emissão: R$ 5.328.322,81 (“Valor Total de 
Emissão’’); (b) Quantidade: 4.998 Debêntures, com valor nominal de R$ 1.066,0910 cada (“Valor Nominal Unitário”); (c) Prazo e Data 
de Vencimento: As Debêntures vencem em 120 meses e terão vencimento em 20/11/2028; (d) Integralização: As Debêntures serão 
integralizadas na medida em que ocorrer a integralização dos CRI na Conta do Patrimônio Separado (“Data de Integralização dos CRI”), 
sem qualquer remuneração (“Data de Integralização das Debêntures”), à vista, em moeda corrente nacional, observados os termos e 
condições estabelecidos no respectivo Boletim de Subscrição, mediante pagamento do Valor Nominal Unitário, sendo que a transferência 
dos recursos decorrentes da integralização das Debêntures será transferida à Companhia em até 02 Dias Úteis contados do cumprimento 
da totalidade das condições precedentes, conforme descrito no Contrato de Cessão. As Debêntures que não forem integralizadas após 
o encerramento da Oferta de CRI, observado o montante mínimo de distribuição dos CRI, correspondente a R$ 4.000.000,00, serão 
canceladas pela Companhia, independentemente de decisão dos titulares dos CRI, devendo essa Escritura de Emissão de Debêntures 
ser aditada no prazo de 10 dias corridos, contados da data do encerramento da Oferta de CRI; (e) Atualização Monetária: O Valor Nominal 
Unitário das Debêntures ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será atualizado mensalmente, de acordo com a variação acu-
mulada do Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IPCA/
IBGE”), incidente a partir da primeira Data de Integralização dos CRI até a data do seu efetivo pagamento (“Valor Nominal Atualizado”); 
(f) Juros Remuneratórios: A taxa efetiva de juros remuneratórios das Debêntures será de 12% ao ano, base 252 dias úteis, calculados 
de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis, a partir da primeira Data de Integralização dos CRI sobre o Valor Nominal Unitário 
(“Juros Remuneratórios” e “Remuneração”, respectivamente); (g) Periodicidade de Pagamento da Remuneração: O pagamento da Re-
muneração será realizado mensalmente, conforme previsto à Escritura de Emissão; (h) Periodicidade de Pagamento da Amortização: A 
amortização do Valor Nominal Atualizado será realizada mensalmente a partir de 20/12/19, sendo certo que no período entre a Data de 
Emissão e 20/11/19 (“Período de Carência da Amortização”) haverá incorporação parcial dos Juros Remuneratórios, conforme previsto 
na Escritura de Emissão (“Amortização” e “Data de Pagamento da Amortização”, respectivamente); (i) Espécie: As Debêntures são da 
espécie quirografária, nos termos do artigo 58, caput, da L.S.A. e serão convoladas em espécie com garantia real, no momento em que 
forem registrados os Contratos de Garantia. A Companhia e o Debenturista estarão autorizados e obrigados a celebrar aditamento à 
Escritura de Emissão, no prazo de até 10 dias úteis contados do registro dos Contratos de Garantia, sem necessidade de realização de 
assembleia geral de debenturistas, ou de qualquer outro ato societário da Companhia, exclusivamente para formalizar a convolação da 
espécie das Debêntures de quirografária para a espécie com garantia real. (j) Forma: As Debêntures são emitidas sob a forma nominativa 
registraria, sem emissão de cártulas ou certificados, ou sem registro em sistema eletrônico de escrituração, sendo que, para todos os fins 
de direito, a titularidade das Debêntures é comprovada pela apresentação do Boletim de Subscrição, bem como pelo registro do nome 
da Debenturista e do número de Debêntures de sua propriedade nos Livros de Registro de Debêntures e Livro de Registro de Transfe-
rência de Debêntures da Companhia; (k) Garantias: Serão constituídas no prazo de até 30 dias, contados a partir da Data de Emissão, 
(i) alienação fiduciária da totalidade das ações de titularidade da Companhia, de emissão da SPE Aroeira Loteamento S.A., CNPJ/MF 
nº 26.718.418/0001-22, bem como a cessão fiduciária dos direitos relacionados a essas ações, conforme estabelecido no Instrumento 
Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e outras Avenças (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações Aroeira”); e (ii) 
alienação fiduciária da fração ideal correspondente a 33,33% dos imóveis urbanos localizados no Município de Vargem Grande Paulista, 
objeto dos Lotes 01 e 02 da Quadra 25 do Loteamento Urbano denominado Residencial San Diego, registrado sob o Registro nº R.01 da 
matrícula nº 59.362 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Cotia (“Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis” e, em conjunto 
com o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações Aroeira, os “Contratos de Garantia”); e (l) Conversão das Debêntures: As Debêntures 
poderão ser convertidas em ações de emissão da Companhia, por opção da Companhia, em caso de inadimplemento das obrigações 
pecuniárias previstas na Escritura de Emissão de Debêntures, desde que a conversão se refira à totalidade das Debêntures, sendo 
vedada a conversão parcial das Debêntures. A quantidade de ações a que a Debênture fará jus em caso de conversão será de 4.998.000 
ações, devendo a totalidade das ações objeto da conversão corresponder a 99,99% da totalidade das ações de emissão da Companhia. 
(ii) delegaram à Diretoria as matérias referentes aos incisos VI a VIII do artigo 59 da Lei nº 6.404/76; (iii) autorizaram a prática pela Diretoria 
da Companhia de todos os atos, providências e medidas necessárias à formalização e efetivação da Emissão, bem como a assinatura 
de todos e quaisquer instrumentos relacionados à Emissão, incluindo a Escritura de Emissão; e (iv) consignaram que os acionistas 
representando 100% do capital social da Companhia manifestaram, expressamente e em caráter irrevogável, a renúncia ao seu direito 
de preferência para a subscrição das Debêntures de emissão da Companhia ora aprovadas nos termos do artigo 171 da Lei nº 6.404/76. 
Nada mais havendo a tratar. SP - 12/11/18. JUCESP nº 547.967/18-4 em 26/11/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

SPE Jatobá Loteamento S.A.
CNPJ/MF nº 26.718.425/0001-24 - NIRE 35.300.499.131

Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12/11/18
Aos 12/11/18, 10h, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Everaldo Martins Rocha; Secretário: Ciro Pereira 
Scopel. Deliberações: (i) aprovaram a alteração do endereço da sede da Companhia, atualmente em SP/SP, Rua Estados Unidos, 
2.134, Jardim América, para mesma cidade na Rua Sergipe, 96, apartamento 3, Consolação; (i.a) em decorrência do item acima, o Artigo 
2 do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2 - A Companhia tem sede e foro em SP/SP, na 
Rua Sergipe, 96, apartamento 3, Consolação, podendo instalar ou extinguir filiais, escritórios ou outros estabelecimentos em qualquer 
ponto do território nacional ou no exterior, mediante deliberação da Diretoria, observadas as disposições do presente Estatuto Sociai.”; (ii) 
aprovaram a renúncia dos Ciro Pereira Scopel, CPF/MF nº 036.229.938-20, e Eduardo Pereira Scopel, CPF/MF nº 106.582.828-40, 
aos cargos de Diretores da Companhia; (iii) aprovaram a eleição dos Srs. Everaldo Martins Rocha, CPF/MF nº 033.522.498-90; e Fer-
nando Mattatia Scopel, CPF/MF nº 402.681.578-12, aos cargos de Diretores da Companhia, com mandato de 2 anos a contar a partir 
da data de assinatura dos Termos de Posse, para prática dos atos previstos no Estatuto Social. (iv) aprovaram a 1º emissão privada de 
debêntures conversíveis em ações, da Espécie Quirografária, a ser convolada em Garantia Real, em Série Única pela Companhia (“De-
bêntures”), para distribuição privada no Brasil, no valor total de R$ 5.328.322,81, com as seguintes características principais: (a) Valor Total 
da Emissão: R$ 5.328.322,81(“Valor Total de Emissão”); (b) Quantidade: 4.998 Debêntures, com valor nominal de R$ 1.066,0910 cada 
(“Valor Nominal Unitário”); (c) Data de Emissão: A data de emissão das Debêntures será 19/11/18 (“Data de Emissão”); (d) Prazo e Data 
de Vencimento: As Debêntures terão o prazo de 3.654 dias corridos e data de vencimento em 20/11/28 (“Data de Vencimento”); (e) Integra-
lização: As Debêntures serão integralizadas na medida em que ocorrer a integralização dos CRI na Conta do Patrimônio Separado (“Data 
de Integralização dos CRI”), sem qualquer remuneração (“Data de Integralização das Debêntures”), à vista, em moeda corrente nacional, 
observados os termos e condições estabelecidos no respectivo Boletim de Subscrição, mediante pagamento do Valor Nominal Unitário, 
sendo que a transferência dos recursos decorrentes da integralização das Debêntures será transferida à Companhia em até 02 Dias Úteis 
contados do cumprimento da totalidade das condições precedentes, conforme descrito no Contrato de Cessão. As Debêntures que não 
forem integralizadas após o encerramento da Oferta de CRI, observado o montante mínimo de distribuição dos CRI, correspondente a 
R$ 4.000.000,00, serão canceladas pela Companhia, independentemente de decisão dos titulares dos CRI, devendo essa Escritura de 
Emissão de Debêntures ser aditada no prazo de 10 dias corridos, contados da data do encerramento da Oferta de CRI; (f) Atualização 
Monetária: O Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será atualizado mensalmente, 
de acordo com a variação acumulada do índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (“PCA/IBGE”), incidente a partir da primeira Data de Integralização dos CRI até a data do seu efetivo pagamento 
(“Valor Nominal Atualizado”); (g) Juros Remuneratórios: A taxa efetiva de juros remuneratórios das Debêntures será de 12% ao ano, base 
252 dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis, a partir da primeira Data de Integralização dos CRI sobre 
o Valor Nominal Unitário (“Juros Remuneratórios” e “Remuneração”, respectivamente); (h) Periodicidade de Pagamento da Remuneração: 
O pagamento da Remuneração será realizado mensalmente, conforme previsto no anexo II à Escritura de Emissão; (i) Periodicidade de 
Pagamento da Amortização: A amortização do Valor Nominal Atualizado será realizada mensalmente a partir da Data de Emissão, con-
forme previsto no Anexo II à Escritura de Emissão (“Amortização” e “Data de Pagamento da Amortização”, respectivamente); (j) Espécie. 
As Debêntures são da espécie quirografária, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Ações e serão convoladas em 
espécie com garantia real, no momento em que forem registrados os Contratos de Garantia (abaixo definido). A Companhia e o Deben-
turista estarão autorizados e obrigados a celebrar aditamento à Escritura de Emissão, no prazo de até 10 dias úteis contados do registro 
dos Contratos de Garantia, sem necessidade de realização de assembleia geral de debenturistas, ou de qualquer outro ato societário da 
Companhia, exclusivamente para formalizar a convolação da espécie das Debêntures de quirografária para a espécie com garantia real. 
(k) Forma: As Debêntures são emitidas sob a forma nominativa registraria, sem emissão de cártulas ou certificados, ou sem registro em 
sistema eletrônico de escrituração, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures é comprovada pela apresen-
tação do Boletim de Subscrição, bem como pelo registro do nome da Debenturista e do número de Debêntures de sua propriedade nos 
Livros de Registro de Debêntures e Livro de Registro de Transferência de Debêntures da Companhia; (l) Garantias: Serão constituídas no 
prazo de até 30 dias, contados a partir da Data de Emissão, (i) alienação fiduciária da totalidade das ações de titularidade da Companhia 
e da SDA Administração e Desenvolvimento Imobiliário Ltda., CNPJ/MF nº 08.908.076/0001-21, de emissão da SPE Aroeira Loteamento 
S.A., CNPJ/MF nº 26.718.418/0001- 22, bem como a cessão fiduciária dos direitos relacionados a essas ações, conforme estabelecido no 
Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e outras Avenças (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações Aroei-
ra“); e (ii) alienação fiduciária da fração ideal correspondente a 33,33% dos imóveis urbanos localizados no Município de Vargem Grande 
Paulista, objeto dos Lotes 01 e 02 da Quadra 25 do Loteamento Urbano denominado Residencial San Diego, registrado sob o Registro 
nº R.01 da matrícula nº 59.362 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Cotia (“Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis” e, 
em conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações Aroeira, os “Contratos de Garantia”); e (m) Conversão das Debêntures: As 
Debêntures poderão ser convertidas em ações de emissão da Companhia, por opção da Debenturista, em caso de inadimplemento das 
obrigações pecuniárias previstas na Escritura de Emissão de Debêntures, desde que a conversão se refira à totalidade das Debêntures, 
sendo vedada a conversão parcial das Debêntures. A quantidade de ações a que a Debênture fará jus em caso de conversão será de 
4.998.000 ações, devendo a totalidade das ações objeto da conversão corresponder a 99,99% da totalidade das ações de emissão da 
Companhia; (v) delegaram à Diretoria as matérias referentes aos incisos VI a VIII do artigo 59 da Lei nº 6.404/76; (vi) autorizaram a prática 
pela Diretoria da Companhia de todos os atos, providências e medidas necessárias à formalização e efetivação da Emissão, bem como 
a assinatura de todos e quaisquer instrumentos relacionados à Emissão, incluindo a Escritura de Emissão; e (vii) consignaram que os 
acionistas representando 100% do capital social da Companhia manifestaram, expressamente e em caráter irrevogável, a renúncia ao 
seu direito de preferência para a subscrição das Debêntures de emissão da Companhia ora aprovadas nos termos do artigo 171 da Lei nº 
6.404/76. Nada mais. SP, 12/11/18. JUCESP nº 570.438/18-4 em 03/12/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos
autos do PROC. Nº 1063004-39.2017.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara de Fazenda Pública, do
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciene de Oliveira Ribeiro, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA-
ÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB move uma Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 contra ANTONIO
MARQUES ROLLO, por si e na condição de curador de CHIRLEY ANGELICA LEONEL ROLLO, objetivando a
desapropriação do imóvel, situado na Rua HELVETIA, 148, Campos Elíseos, São Paulo/SP - CEP 01215-010,
matricula 32.749 do 2º CRI/SP, atingido pelos Decretos Municipais nº 57.680, de 04 de maio de 2017 e nº 57.697,
de 19 de maio de 2017, alterados pelo Decreto 57.879 de 19 de setembro 2017, que o declarou de utilidade pública
para fins de implantação de programa habitacional de interesse social. Para o levantamento do(s) depósito(s)
efetuado(s), foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão
Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de novembro de 2018.
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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

SINDAF/SP - SINDICATO DOS AUDITORES-FISCAIS
TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do SINDAF/SP - Sindicato dos Auditores-Fiscais Tributários
do Município de São Paulo, Hélio Campos Freire, no uso de suas
atribuições e em conformidade com o art. 14 do Estatuto, CONVOCA
os seus associados a comparecer em Assembleia Geral Extraordinária
a ser realizada, em primeira chamada, às 11 (onze) horas e 30 (trinta)
minutos, do dia 30 de janeiro de 2019, ou, em segunda chamada, às 12
(doze) horas, na sede desta entidade, à Avenida doutor Vieira de
Carvalho, 172 – 5º andar - São Paulo – SP,observando-se a seguinte
Ordem do Dia: Avaliar e deliberar sobre suspensão de medidasdecididas
na Assembleia realizada em 21/12/2018. São Paulo, 23 de janeiro de
2018. HÉLIO CAMPOS FREIRE – Presidente.

COMUNICADO DE EXTRAVIO

Herman Miller do Brasil Ltda., CNPJ/MF 03.094.883/0002-15 e I.E. nº 286.330.804.114, comunica 

o EXTRAVIO do Livro Registro de Documento Fiscal e Termos de Ocorrência (Modelo 06) nº 01.

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

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.

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 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 público Oficial, Dilson
Marcos Moreira, devidamente matriculado na JUCEMG, sob nº 267, Leilão Público para vender o imóvel
consolidado pela Instituição Financeira, nos termos da Lei 9.514/97, e ainda conforme os termos da decisão
proferida nos autos do processo de nº 1027286-37.2017.8.26.0002 , que consiste em um Imóvel em São Paulo/
SP, a saber: Um apartamento de nº 91, com 115,38m2 de área útil, localizado à Rua Barão de Jaceguai, nº
1.046, Bairro Campo Belo em São Paulo/SP. Registrado no 15º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de São Paulo/SP, Matrícula nº 10.297, como todas as suas benfeitorias e acessórios, tendo como devedor(es)
fiduciante(s): Orlando Coutinho Júnior, brasileiro, separado consensualmente, empresário, RG nº 13.607.895/
SSP-SP, CPF nº 238.150.007-34, residente e domiciliado na Rua Barão de Jaceguai, nº 1.046, apartamento
91, Bairro Campo Belo em São Paulo/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 28 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$923.000,00 (novecentos e vinte 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 14 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$597.976,07. (quinhentos e noventa e
sete mil, novecentos e setenta e seis reais e sete 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 poderão 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, 17 de janeiro de 2019. Dilson Marcos Moreira-Leiloeiro Público
Oficial-JUCEMG nº 267. 24, 25 e 29/01

EDITAL DE INTIMAÇÃO E CIENTIFICAÇÃO Processo Físico nº: 0013658-40.2004.8.26.0006 Classe:
Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Duplicata Exeqüente: Premiare Assessoria e Consultoria em
Gestão Empresarial Ltda. (antigo Complexo Hospitalar Paulista Ltda.) Executados: Eolo Morandi e outros
EDITAL DE INTIMAÇÃO E CIENTIFICAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013658-
40.2004.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional VI - Penha de França,
Comarca de São Paulo-SP., Dr(a). Sinval Ribeiro de Souza, na forma da lei, etc., FAZ SABER aos coexecutados
Espólio de Nielson Toledo Louzada (representado pela inventariante Irene Radominski Louzada (CPF. nº
166.874.398-12)), José Aude Ferrer (CPF. nº 029.887.048-72) e Rubens Silveira Perches (CPF. nº 005.901.188-
20), os dois últimos casados, anteriormente à vigência da Lei nº 6515/77, no regime da comunhão de bens,
respectivamente, com Sônia Maria Campos Pacheco Ferrer (CPF. nº 029.887.048-72) e Lourdes Aparecida
Guerches Perches (CPF. nº 005.901.188-20), bem como a Sônia Maria Angelis Morandi (CPF. nº 635.094.588-
34), casada, anteriormente à vigência da Lei nº 6515/77, no regime da comunhão de bens, com o coexecutado
Eolo Morandi (CPF. nº 025.350.768-53), nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, tendo como
exequente Premiare Assessoria e Consultoria em Gestão Empresarial Ltda. (antigo Complexo Hospitalar
Paulista Ltda.), que procedeu-se à penhora, sendo os mesmos nomeados depositários, em relação a 11 (onze)
imóveis (observando-se a expressa desistência da exequente, em prosseguir com a penhora dos bens de
propriedade do coexecutado Eolo Morandi e, com o advento da alienação dos imóveis, deverá ser reservada
a quota parte pertencente ao mesmo), situados na Rua Joaquim Marra, 34, 88, 90, 98, 156, 160, 166, 170 e
174, 38º Subdistrito-Vila Matilde, matriculados no 16º Serviço de Registro de Imóveis de São Paulo-SP., sob
nºs 11.520, 13.078, 21.145, 21.458, 22.972, 39.842, 45.482, 45.549, 56.313, 56.556 e 164.269. Estando os
mesmos em lugar ignorado, foram deferidas sua INTIMAÇÃO E CIENTIFICAÇÃO por EDITAL, para que,
em 15 dias, a fluir dos 20 supra, ofereçam impugnação e, na ausência da qual, o feito prosseguirá em seus
ulteriores termos da lei e cominações. Será este afixado e publicado. São Paulo, 14 de janeiro de 2019.

24 e 25/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE VINTE DIAS. PROCESSO Nº 1053571-30.2018.8.26.0100. O Dr.
Fernando José Cúnico, Juiz de Direito da 12ª Vara Cível da Capital – SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
WALTER EULER MARTINS (RG nº 1.006.338 e CPF/MF nº 486.671.101-91) e ROSANGELA BARBOSA
MARTINS (RG nº 307.747.516-4 e CPF/MF nº 934.528.536-91) que lhe foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por parte de MANOEL FLORENTINO ALVES NETO., objetivando o recebimento da
quantia de R$ 346.533,91. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias,
a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela
metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito
em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) sob pena de
converter-se em penhora o arresto procedido sobre os imóveis matriculados sob os números: 182.377 e
182.379 do 7º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. São Paulo, 13/12/18. 24 e 25/01

EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo Digital nº: 0078949-05.2018.8.26.0100 Classe: Assunto: Cumprimento
de Sentença - Prescrição e Decadência Exequente: Condomínio do Edifício Meliá Confort Higienopolis
Executado: Wcr Representações e Locações Ltda O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. Edital de Intimação.
Prazo de 20 dias. Processo nº 0078949-05.2018.8.26.0100. O Dr. ALBERTO GIBIN VILLELA, Juiz de Direito
da 33ª Vara Cível da Capital - SP, na forma da lei, etc... Faz saber a a WCR REPRESENTAÇÕES E
LOCAÇÕES LTDA, (CNPJ nº 03.362.470/0001-93) que Condomínio do Edifício Meliá Confort Higienópolis
lhe ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial ora em fase de Cumprimento de Sentença. Encontrando-
se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que efetue
o pagamento do débito de R$ 85.399,94, devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive
advertindo-os de que, em caso de descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de
honorários de advogado de 10%, nos termos do artigo 523, caput e §1º, do Código de Processo Civil). Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 27/11/18. 24 e 25/01

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1012576-75.2018.8.26.0002 Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Despesas Condominiais Requerente: Subcondomínio Casas e Townhouse Condomínio Terrara
Requerido: Tiner Empreendimentos e Participações S.A. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1012576-75.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Regional
II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). CARLOS EDUARDO PRATAVIERA, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) TINER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 03.319.862/0001-70, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Subcondomínio Casas e Townhouse Condomínio
Terrara, para receber a quantia de R$ 823,14, referente ao não pagamento das despesas condominiais.
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, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de janeiro de 2019. 24 e 25/01

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1049728-02.2014.8.26.0002 Classe: Assunto: Procedimento
Comum - Condomínio em Edifício Requerente: CONDOMÍNIO ANTIGUA Requerido: ANA PAULA LEITE
MACHADO SILVA e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1049728-
02.2014.8.26.0002 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São
Paulo, Dr. Paulo Baccarat Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANA PAULA LEITE MACHADO SILVA,
CPF 265.086.578-44, e a ADEMILSON BENTO DA SILVA, CPF 147.440.918-06, que lhes foi proposta uma
ação de Procedimento Comum por parte de CONDOMÍNIO ANTIGUA, para cobrança da quantia de R$
2.150,02 (outubro/2014) referente ao débito do imóvel situado à rua José da Silva Ribeiro, 200, apto. 44, bl.A,
Vila Andrade, CEP 05726-130, São Paulo/SP. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foram
determinadas as suas CITAÇÕES, 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, contestem o feito. 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 16 de janeiro de
2019. 24 e 25/01

GAIA SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº: 07.587.984/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Convocação - Assembleia Geral dos Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários 

da 52ª, 53ª e 54ª Séries da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. em segunda convocação
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”) e a Valparaizo 
Empreendimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.154.082/0001-01 (“Devedora”) vêm apresentar 
aos titulares dos certifi cados de recebíveis imobiliários da 52ª, 53ª e 54ª séries de sua 4ª emissão (“CRI”), nos termos 
do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 52ª, 53ª e 54ª Séries da 
4ª Emissão, fi rmado em 11 de março de 2013, aditado em 11 de agosto de 2014 e em 16 de março de 2015 (“Termo 
de Securitização”), fi rmado pela Emissora e Pentágono Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (“Agente 
Fiduciário”), a proposta abaixo (“Proposta”), que será objeto de deliberação em Assembleia Geral (“Assembleia Geral”), 
a ser realizada em segunda convocação no dia 14 de fevereiro de 2019 às 14 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Rua Min. Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04.544-051, conforme detalhada: 
Proposta: Os Titulares dos CRI deverão deliberar sobre as seguintes propostas: (i) aprovar a concessão de anuência por 
parte da Emissora para a Cedente em relação às alterações societárias conforme apresentado pela Cedente e refl etido 
em proposta direcionada aos Titulares dos CRI que foi disponibilizada ao público em 03/12/2018 no sítio eletrônico 
http://www.cvm.gov.br/, convalidando as providências iniciais realizadas pelos sócios da Cedente para a referida 
composição societária indicada na proposta; (ii) sendo aprovado o item (i) retro, admitir que as referidas alterações 
societárias não ensejem o evento de Recompra Compulsória previstas nas alíneas (p), (q) e (t) da Cláusula 2.6 do 
Instrumento Particular de Cessão de Créditos e Outras Avenças, fi rmado em 11 de março de 2013. Todos os termos 
empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signifi cado que lhes é conferido no Termo de Securitização 
e nos demais Documentos da Operação, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. Para a convocação 
acima, os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com 
poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na sede da Emissora, endereço retro 
indicado, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo, em benefício 
do tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail 
assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 21 de janeiro de 2019. GAIA SECURITIZADORA S.A.

5ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 5º Ofício Cível. Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0064225-
93.2018.8.26.0100. O Dr. Marcos Roberto de Souza Bernicchi, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Central da
Capital/SP, Faz Saber a Marujos Confecções Eireli EPP (CNPJ. 64.520.000/0001-03), Carlos Alberto Silva Sousa (CPF.
092.100.318-81) e Reginaldo Carlos Galdino (CPF. 075.189.088-08), que o mandado monitório, expedido nos autos
da ação Monitória, ajuizada por Itaú Unibanco S/A, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título
executivo judicial da quantia de R$ 414.840,37 (agosto de 2018). Estando os executados em lugar ignorado, foi
deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetuem 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. Ficam as partes executadas advertidas 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, apresentem, nos próprios autos, suas impugnações. Será o presente, afixado e publicado na forma da
lei. SP, 17/12/2018.                                                                                                                  24 e 25 / 01 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015244-72.2016.8.26.0007. O MM. Juiz
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr. Luiz Renato Bariani Pérez,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Adriano de Souza, CPF 382.183.458-76, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco Financiamentos S/A, alegando em síntese que em 21/
01/2008 celebrou com o executado um Contrato de Arrendamento Mercantil nº 3672905468 no valor de R$ 19.158,24
que seria pago em 48 parcelas mensais e consecutivas de R$ 399,13 cada. Ocorre que o executado não pagou as
parcelas ajustadas restando um débito de R$ 214.852,24. Dá-se como valor da causa a quantia de R$ 214.852,24.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL para o pagamento
em 03 dias da quantia de R$ 214.852,24, devidamente atualizada, sob pena de penhora, ficando advertido de que
o prazo é de 15 para oferecimento de Embargos à Execução. Ambos os prazos de 03 e 15 dias fluirão após o decurso
do presente edital. Não sendo oferecidos Embargos, presumir-se-ão aceitos pelo executado como verdadeiros os
fatos articulados pelo exequente. Foi determinada, também, a sua INTIMAÇÃO acerca da conversão do arresto em
penhora. 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.                  24 e 25 / 01 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019370-52.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da Silva, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FABRIK LASER DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 11.467.623/0001-95, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Organização Contábil Raja Ltda, alegando em síntese:
objetivando cobrança da quantia de R$ 11.840,80 (junho de 2017), referente ao Contrato de Prestação de Serviços
firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias,
a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não
sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14
de dezembro de 2018.                                                                                                            24 e 25 / 01 / 2019.

Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1121406-06.2016.8.26.0100. O Dr. Antônio Carlos de Figueiredo
Negreiros, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Chun Ye (CPF. 233.819.358-
01), que HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando
a quantia de R$ 67.783,35 (novembro de 2016), referente ao Contrato de Crédito Parcelado Pré-Premier-Price n°
0333-05859-43. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a
fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não
sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente, afixado e publicado na forma da lei. SP, 23/11/2018.                                              24 e 25 / 01 / 2019.

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.

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 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.

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.

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.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 0072326-22.2018.8.26.0100 Classe: Assunto: Cumprimento de
Sentença - Obrigações Exequente: Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Municipio Sp
Prodam S/A Executado: CR5 Brasil Segurança Ltda Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº
0072326-22.2018.8.26.0100. O Dr. André Augusto Salvador Bezerra, Juiz de Direito da 42ª Vara Cível da
Capital - SP, na forma da lei, etc... Faz saber a CR 5 BRASIL SEGURANÇA LTDA que EMPRESA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAMSP
S/A ajuizou uma ação de cobrança ora em fase de Cumprimento de Sentença. Encontrando-se a executada
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que efetue o pagamento
do débito de R$ 427.509,78, devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que,
em caso de descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de
10%, nos termos do artigo NCPC, art. 513 e § 2º IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de janeiro de 2019.  24 e 25/01

Castanheira Loteamento SPE S.A. - CNPJ/MF nº 31.724.995/0001-67 - NIRE 35.300522.796
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12/11/18

Aos 12/11/18, 11h, na sede, com totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Keiy Weishaupt de Medeiros Hengles; Secretário: 
Fernando Mattatia Scopel. Deliberações: (i) aprovaram a 1ª emissão privada de debêntures conversíveis em ações, da Espécie Qui-
rografária, a ser convolada em Garantia Real, em Série Única pela Companhia (“Debêntures”), para distribuição privada no Brasil, no 
valor total de R$ 5.328.322,81, com as seguintes características principais: (a) Valor Total da Emissão: R$ 5.328.322,81 (“Valor Total de 
Emissão”); (b) Quantidade: 4.998 Debêntures, com valor nominal de R$ 1.066,0910 cada (“Valor Nominal Unitário”); (c) Prazo e Data 
de Vencimento: As Debêntures vencem em 120 meses e terão vencimento em 20/11/2028; (d) Integralização: As Debêntures serão 
integralizadas na medida em que ocorrer a integralização dos CRI na Conta do Patrimônio Separado (“Data de Integralização dos CRI”), 
sem qualquer remuneração (“Data de Integralização das Debêntures”), à vista, em moeda corrente nacional, observados os termos e 
condições estabelecidos no respectivo Boletim de Subscrição, mediante pagamento do Valor Nominal Unitário, sendo que a transferência 
dos recursos decorrentes da integralização das Debêntures será transferida à Companhia em até 02 Dias Úteis contados do cumprimento 
da totalidade das condições precedentes, conforme descrito no Contrato de Cessão. As Debêntures que não forem integralizadas após 
o encerramento da Oferta de CRI, observado o montante mínimo de distribuição dos CRI, correspondente a R$ 4.000.000,00, serão 
canceladas pela Companhia, independentemente de decisão dos titulares dos CRI, devendo essa Escritura de Emissão de Debêntures 
ser aditada no prazo de 10 dias corridos, contados da data do encerramento da Oferta de CRI; (e) Atualização Monetária: O Valor Nominal 
Unitário das Debêntures ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será atualizado mensalmente, de acordo com a variação acu-
mulada do Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IPCA/ 
IBGE”), incidente a partir da primeira Data de Integralização dos CRI até a data do seu efetivo pagamento (‘’Valor Nominal Atualizado”); 
(f) Juros Remuneratórios: A taxa efetiva de juros remuneratórios das Debêntures será de 12% ao ano, base 252 dias úteis, calculados 
de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis, a partir da primeira Data de Integralização dos CRI sobre o Valor Nominal Unitário 
(“Juros Remuneratórios” e “Remuneração”, respectivamente); (g) Periodicidade de Pagamento da Remuneração: O pagamento da Re-
muneração será realizado mensalmente, conforme previsto à Escritura de Emissão; (h) Periodicidade de Pagamento da Amortização: A 
amortização do Valor Nominal Atualizado será realizada mensalmente a partir de 20/12/19, sendo certo que no período entre a Data de 
Emissão e 20/11/19 (“Período de Carência da Amortização”) haverá incorporação parcial dos Juros Remuneratórios, conforme previsto 
na Escritura de Emissão (“Amortização” e “Data de Pagamento da Amortização”, respectivamente); (i) Espécie: As Debêntures são da 
espécie quirografária, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Ações e serão convoladas em espécie com garantia real, 
no momento em que forem registrados os Contratos de Garantia. A Companhia e o Debenturista estarão autorizados e obrigados a cele-
brar aditamento à Escritura de Emissão, no prazo de até 10 dias úteis contados do registro dos Contratos de Garantia, sem necessidade 
de realização de assembleia geral de debenturistas, ou de qualquer outro ato societário da Companhia, exclusivamente para formalizar 
a convolação da espécie das Debêntures de quirografária para a espécie com garantia real; (j) Forma: As Debêntures são emitidas sob 
a forma nominativa registraria, sem emissão de cártulas ou certificados, ou sem registro em sistema eletrônico de escrituração, sendo 
que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures é comprovada pela apresentação do Boletim de Subscrição, bem como 
pelo registro do nome da Debenturista e do número de Debêntures de sua propriedade nos Livros de Registro de Debêntures e Livro de 
Registro de Transferência de Debêntures da Companhia; (k) Garantias: Serão constituídas no prazo de até 30 dias, contados a partir da 
Data de Emissão, (i) alienação fiduciária da totalidade das ações de titularidade da Companhia, de emissão da SPE Aroeira Loteamento 
S.A., CNPJ/MF nº 26.718.418/0001-22, bem como a cessão fiduciária dos direitos relacionados a essas ações, conforme estabelecido no 
Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e outras Avenças (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações Aro-
eira”); e (ii) alienação fiduciária da fração ideal correspondente a 33,33% dos imóveis urbanos localizados no Município de Vargem Grande 
Paulista, objeto dos Lotes 01 e 02 da Quadra 25 do Loteamento Urbano denominado Residencial San Diego, registrado sob o Registro 
nº R.01 da matrícula nº 59.362 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Cotia (“Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis” e, 
em conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações Aroeira, os “Contratos de Garantia”); e (l) Conversão das Debêntures: As 
Debêntures poderão ser convertidas em ações de emissão da Companhia, por opção da Companhia, em caso de inadimplemento das 
obrigações pecuniárias previstas na Escritura de Emissão de Debêntures, desde que a conversão se refira à totalidade das Debêntures, 
sendo vedada a conversão parcial das Debêntures. A quantidade de ações a que a Debênture fará jus em caso de conversão será de 
4.998.000 ações, devendo a totalidade das ações objeto da conversão corresponder a 99,99% da totalidade das ações de emissão 
da Companhia; (ii) delegaram à Diretoria as matérias referentes aos incisos VI a VIII do artigo 59 da Lei nº 6.404/76; (iii) autorizaram 
a prática pela Diretoria da Companhia de todos os atos, providências e medidas necessárias à formalização e efetivação da Emissão, 
bem como a assinatura de todos e quaisquer instrumentos relacionados à Emissão, incluindo a Escritura de Emissão; e (iv) consigna-
ram que os acionistas representando 100% do capital social da Companhia manifestaram, expressamente e em caráter irrevogável, a 
renúncia ao seu direito de preferência para a subscrição das Debêntures de emissão da Companhia ora aprovadas nos termos do artigo 
171 da Lei nº 6.404/76. Nada mais. SP, 12/11/18. JUCESP nº 570.434/18-0 em 03/12/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.


