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EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo do Edital 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1021934-32.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Furtado de 
Oliveira Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Cibe
Saneamento e Participações S.A., Av. Brigadeiro Faria Lima, 
2012, Conjunto 53, Sala 8, 5° Andar, Jardim Paulistano - CEP
01451-000, São Paulo-SP, CNPJ 09.376.498/0001-66, que lhe
foi proposta uma ação de Pedido Falência por parte de
Camargo Corrêa S.A., com fundamento no artigo 94, I e artigo 
97, inciso IV, da Lei 11.101/2005, por impontualidade no 
pagamento da(s) dívidas certas e exigíveis decorrentes de 
Instrumento Particular de Novação de Dívida, Acordo para 
Pagamento e outras Avenças, no valor de R$ 79.420.589,14
(atualizado até 30/07/2015), devidamente protestada(s). 
Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por 
edital, para que em 10 dias, a fluir após o Prazo do Edital 20 
dias supra, apresente defesa, podendo, nos termos do art. 98,
parágrafo único da Lei 11.101/2005, depositar a quantia 
correspondente ao total do crédito reclamado, que deverá ser 
atualizado até a data do depósito com juros e correção 
monetária, acrescida de custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito, 
sob pena de decretação da falência. E para que produza seus 
efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na 
forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 04 de outubro de 2016. 

Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 1054103-
77.2013.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes 
Marinho, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, FAZ SABER 
a Rodrigo Navarro Romero, CPF/MF 272.669.208-
76, o qual encontra-se em local ignorado, que pelo 
presente edital expedido nos autos da ação Monitória 
que lhe requer Associação Nacional de Educação 
da Companhia de Maria - Colégio da Companhia 
de Maria, fica intimado para no prazo de 15 dias úteis, 
após os 20 dias supra, pagar a quantia de R$ 24.384,31 
sob pena de multa de 10%, de honorários advocatícios 
de 10%, bem como de penhora em tantos de seus 
bens quantos bastem para garantia da execução, nos 
termos do art. 523, § 1º do Código de Processo Civil.

4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL IV - LAPA 
4º OFÍCIO CÍVEL DO FORO REGIONAL IV - LAPA 

Edital de citação e intimação. Prazo de 30 dias. Proc. nº 0012783-61.2013.8.26.0004. O Dr. Re-
nato Guanaes Simões Thomsen, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa, na 
forma da lei, etc FAZ SABER a VALDIRENE NOVAES, empresa individual (atual denominação de 
Valdirene Novaes Custódio Equipamentos EPP), CNPJ 05.161.704/0001-60 e VALDIRENE NO-
VAES, CPF 069.996.158-02, que BANCO BRADESCO S/A lhe ajuizou uma ação de Execução 
de Título Extrajudicial objetivando a cobrança da quantia de R$ 48.465,91 (atualizado até mar-
ço/2013), referente a Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida PJ nº 227-13.403.476, do qual 
deixaram de pagar o saldo devedor de R$ 45.773,20, as executadas não foram citadas e foi requeri-
do o arresto sendo o mesmo efetuado sobre 50% do imóvel consistente do conjunto nº 21, localiza-
do no 2º pavimento do Edifício Comércio e Indústria, à Rua Martin Tenório nº 76, no 14º subdistrito 
- Lapa, com a área útil de 40,75m², área comum de 14,01m² e área total de 54,76m², cabendo-lhe a 
fração ideal de 9,38m² no terreno, matriculado sob nº 109.230 no 10º CRI desta Capital. Encontran-
do-se as executadas em lugar ignorado, foi determinada a citação e intimação da penhora por edital, 

-
tários intimados de que não poderão abrir mão dos bens penhorados sem expressa autorização do 

MF 874.974.688-04 e sua mulher Bely Maria dos Santos Borges, CPF/MF 479.730.566-53, pelo 
presente edital, intimados da constrição, na hipótese de não serem intimados pessoalmente. Será 

Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 1050560-
95.2015.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes 
Marinho, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, FAZ SABER a 
Tadeu Carlos Sales Costa, CPF/MF 010.931.538-84, 
que Condomínio Edifício Ville Montreux lhe ajuizou 
ação de Procedimento Comum, para cobrança de R$ 
6.076,53 (a ser atualizada e acrescida das parcelas que 
se vencerem no decorrer da lide), a título de despesas 
condominiais da unidade nº 72 - Bloco A do condomínio 
autor, à Rua Malebranche nº 89 - Vila Mariana. Estan-
do o réu em lugar ignorado, foi determinada a citação 
por edital, para que em 15 dias úteis, após os 20 dias 
supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se 
verdadeiros os fatos alegados, e a condenação nas co-
minações pedidas. Em caso de revelia, será nomeado 
curador especial. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 27 de setembro de 2016.

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
FLAUZILINO ARAÚJO DOS SANTOS, 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA 
DESTA CAPITAL DE SÃO PAULO, FAZ SABER a todos quantos este Edital virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que a requerimento do credor fiduciário BANCO RENDIMENTO S.A., 
inscrito no CNPJ(MF) sob n. 68.900.810/0001-38, com sede social na Avenida das Nações Unidas 
n. 8501, 10º andar, Pinheiros, nesta Capital, prenotado sob n. 343.317, e na conformidade das 
atribuições conferidas pelo § 4º do art. 26 da Lei n. 9.514, de 20.11.1997,  INTIMA a devedora 
fiduciante CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA., inscrita no CNPJ(MF) sob 
n. 61.756.995/0001-00, com sede social na Rua João Moura n. 661, sala 19, Pinheiros, nesta 
Capital, na pessoa de seu representante legal JAIME SEREBRENIC, RG n. 5.233.735 SSP/SP, 
CPF(MF) n. 424.758.138-49, brasileiro, casado, a comparecer nesta Serventia, em qualquer dia útil, 
de segunda a sexta-feira, no horário das 9h00 às 16h00, para no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da terceira e última publicação deste Edital, purgar a mora, efetuando o pagamento das 
prestações em atraso e demais obrigações contratuais que, conforme demonstrativo da dívida 
emitido pela credora fiduciária, em 18.03.2016 importava em R$ 240.840,22 (duzentos e quarenta 
mil oitocentos e quarenta reais e vinte e dois centavos). Mora essa que deverá ser purgada em 
virtude das obrigações assumidas pelo contrato registrado no R.01/M.113.530, em 13 de março de 
2014, deste Oficial; sendo que o não pagamento importará na rescisão contratual e consolidação 
da propriedade do imóvel objeto da matrícula n. 113.530, na pessoa do credor fiduciário. São 
Paulo, 24 de outubro de 2016. FLAUZILINO ARAÚJO DOS SANTOS – OFICIAL. 

L E I L Ã O

Sexta-feira 04/11/16 – 11H00
Bens de Aptos Decorados

Móveis, Eletros, Decoração e Outros.
Leiloeiro André S. Silva, Jucesp 898

WWW.LANCETOTAL.COM.BR
TEL (11) 3868-2910.

Comissão do leiloeiro: O arrematante pagará
ao leiloeiro 5% sobre a arrematação.

A Dra. Rosana Moreno Santiso, Juíza de Direito da 3ª 
Vara Cível Regional de Pinheiros, FAZ SABER a Jane 
Antunes Ribeiro, CPF/MF 200.895.398-00, que Raquel 
Galvão Perin lhe ajuizou ação de Procedimento Comum, 
a fim de ser rescindido o contrato (verbal) celebrado entre 
as partes em 20/08/2012, pelo qual a autora vendeu a ré 
o veículo GM/Classic Life 2005/6 placa DRO-9698, chassi 
9BGSA19E068127490, visto que a ré pagou tão somente a 
entrada, deixando de pagar as parcelas restantes. Estando 
a ré em lugar ignorado, foi determinada a citação por edital, 
para que em 15 dias úteis, após os 20 dias supra, con-
teste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os 
fatos alegados, e a condenação nas cominações pedidas, 
inclusive danos morais. Em caso de revelia, será nomea-
do curador especial. São Paulo, 03 de outubro de 2016.

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO
4ª VARA CÍVEL - 4º OFÍCIO CÍVEL

Processo 1050192-26.2014.8.26.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos 
Bancários - Banco Bradesco S/A - EDILSON LUIS GIGEK FERRAZ - EDITAL DE CITA-
ÇÃO. Processo Digital nº: 1050192-26.2014.8.26.0002. Classe: Assunto: Execução de 
Título Extrajudicial - Contratos Bancários. Exeqüente: Banco Bradesco S/A. Executado: 
EDILSON LUIS GIGEK FERRAZ. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PRO-
CESSO Nº 1050192-26.2014.8.26.0002. 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 Pe-
rine, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDILSON LUIS GIGEK FERRAZ, CPF/
MF 123.780.178-80, que BANCO BRADESCO S/A lhe ajuizou ação de Execução para 

-
-

mado em 22/04/2014. Ajuizada a ação e, encontrando-se o executado em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a citação por edital para que no prazo de 03 dias úteis, a 

-
-

pagar o restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 
-

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de setembro de 2016.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCES-
SO Nº 1035042-68.2015.8.26.0002. 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(o) FIRSTEAM 
CONSULTING S.A., CNPJ/MF 11.707.745/0001-01, que 
Corp Travel Agência de Viagens e Turismo Ltda lhe 
ajuizou ação Monitória para cobrança de R$ 73.279,19, 
oriunda da prestação de serviços, representada pelas 
faturas/duplicatas anexas aos autos. Estando a ré em 
lugar ignorado, foi determinada a citação por edital, para 
que em 15 dias úteis, após os 20 dias supra, pague o 
débito livre de custas e honorários ou ofereça embargos, 
sob pena de não o fazendo constituir-se de pleno direito 
o título executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os 
fatos alegados. Em caso de revelia, será nomeado cura-
dor 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 04 de outubro de 2016.

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO
4ª VARA CÍVEL - 4º OFÍCIO CÍVEL

Processo 0117909-82.2008.8.26.0002 (002.08.117909-8) - MONITÓRIA - Obrigações - Banco 
Bradesco S.A - Eduardo Machado de Campos Conde - - Maria Sylvia Machado de Campos 
Conde - EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Físico nº 0117909- 82.2008.8.26.0002. Classe: Assun-
to: Monitória - Obrigações. Requerente: Banco Bradesco S.A. Requerido: Eduardo Machado de 
Campos Conde e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0117909-
82.2008.8.26.0002. 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(o) EDUARDO MACHADO DE CAMPOS CONDE, CPF/MF 057.961.738-63 e MARIA SYLVIA 
MACHADO DE CAMPOS CONDE, CPF/MF 988.920.028-72, que por parte do BANCO BRA-
DESCO S/A lhes foi ajuizada ação MONITÓRIA, para cobrança da quantia de R$ 429.979,36, 
dívida esta oriunda de 4 “Contrato de Desconto de Direitos Creditórios Oriundos de Títulos de Cre-

Berrini-U-SP do banco autor. Ajuizada a ação e, encontrando-se os reqdos. em lugar incerto e não 

ofereçam embargos, sob pena de não o fazendo constituir-se de pleno direito o título executivo ju-
dicial, presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo reqte. Em caso de revelia, 

da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de outubro de 2016.
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EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo do Edital 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1021934-32.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Furtado de 
Oliveira Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Cibe
Saneamento e Participações S.A., Av. Brigadeiro Faria Lima, 
2012, Conjunto 53, Sala 8, 5° Andar, Jardim Paulistano - CEP
01451-000, São Paulo-SP, CNPJ 09.376.498/0001-66, que lhe
foi proposta uma ação de Pedido Falência por parte de
Camargo Corrêa S.A., com fundamento no artigo 94, I e artigo 
97, inciso IV, da Lei 11.101/2005, por impontualidade no 
pagamento da(s) dívidas certas e exigíveis decorrentes de 
Instrumento Particular de Novação de Dívida, Acordo para 
Pagamento e outras Avenças, no valor de R$ 79.420.589,14
(atualizado até 30/07/2015), devidamente protestada(s). 
Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por 
edital, para que em 10 dias, a fluir após o Prazo do Edital 20 
dias supra, apresente defesa, podendo, nos termos do art. 98,
parágrafo único da Lei 11.101/2005, depositar a quantia 
correspondente ao total do crédito reclamado, que deverá ser 
atualizado até a data do depósito com juros e correção 
monetária, acrescida de custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito, 
sob pena de decretação da falência. E para que produza seus 
efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na 
forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 04 de outubro de 2016. 

Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 1054103-
77.2013.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes 
Marinho, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, FAZ SABER 
a Rodrigo Navarro Romero, CPF/MF 272.669.208-
76, o qual encontra-se em local ignorado, que pelo 
presente edital expedido nos autos da ação Monitória 
que lhe requer Associação Nacional de Educação 
da Companhia de Maria - Colégio da Companhia 
de Maria, fica intimado para no prazo de 15 dias úteis, 
após os 20 dias supra, pagar a quantia de R$ 24.384,31 
sob pena de multa de 10%, de honorários advocatícios 
de 10%, bem como de penhora em tantos de seus 
bens quantos bastem para garantia da execução, nos 
termos do art. 523, § 1º do Código de Processo Civil.

4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL IV - LAPA 
4º OFÍCIO CÍVEL DO FORO REGIONAL IV - LAPA 

Edital de citação e intimação. Prazo de 30 dias. Proc. nº 0012783-61.2013.8.26.0004. O Dr. Re-
nato Guanaes Simões Thomsen, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa, na 
forma da lei, etc FAZ SABER a VALDIRENE NOVAES, empresa individual (atual denominação de 
Valdirene Novaes Custódio Equipamentos EPP), CNPJ 05.161.704/0001-60 e VALDIRENE NO-
VAES, CPF 069.996.158-02, que BANCO BRADESCO S/A lhe ajuizou uma ação de Execução 
de Título Extrajudicial objetivando a cobrança da quantia de R$ 48.465,91 (atualizado até mar-
ço/2013), referente a Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida PJ nº 227-13.403.476, do qual 
deixaram de pagar o saldo devedor de R$ 45.773,20, as executadas não foram citadas e foi requeri-
do o arresto sendo o mesmo efetuado sobre 50% do imóvel consistente do conjunto nº 21, localiza-
do no 2º pavimento do Edifício Comércio e Indústria, à Rua Martin Tenório nº 76, no 14º subdistrito 
- Lapa, com a área útil de 40,75m², área comum de 14,01m² e área total de 54,76m², cabendo-lhe a 
fração ideal de 9,38m² no terreno, matriculado sob nº 109.230 no 10º CRI desta Capital. Encontran-
do-se as executadas em lugar ignorado, foi determinada a citação e intimação da penhora por edital, 

-
tários intimados de que não poderão abrir mão dos bens penhorados sem expressa autorização do 

MF 874.974.688-04 e sua mulher Bely Maria dos Santos Borges, CPF/MF 479.730.566-53, pelo 
presente edital, intimados da constrição, na hipótese de não serem intimados pessoalmente. Será 

Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 1050560-
95.2015.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes 
Marinho, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, FAZ SABER a 
Tadeu Carlos Sales Costa, CPF/MF 010.931.538-84, 
que Condomínio Edifício Ville Montreux lhe ajuizou 
ação de Procedimento Comum, para cobrança de R$ 
6.076,53 (a ser atualizada e acrescida das parcelas que 
se vencerem no decorrer da lide), a título de despesas 
condominiais da unidade nº 72 - Bloco A do condomínio 
autor, à Rua Malebranche nº 89 - Vila Mariana. Estan-
do o réu em lugar ignorado, foi determinada a citação 
por edital, para que em 15 dias úteis, após os 20 dias 
supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se 
verdadeiros os fatos alegados, e a condenação nas co-
minações pedidas. Em caso de revelia, será nomeado 
curador especial. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 27 de setembro de 2016.

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
FLAUZILINO ARAÚJO DOS SANTOS, 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA 
DESTA CAPITAL DE SÃO PAULO, FAZ SABER a todos quantos este Edital virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que a requerimento do credor fiduciário BANCO RENDIMENTO S.A., 
inscrito no CNPJ(MF) sob n. 68.900.810/0001-38, com sede social na Avenida das Nações Unidas 
n. 8501, 10º andar, Pinheiros, nesta Capital, prenotado sob n. 343.317, e na conformidade das 
atribuições conferidas pelo § 4º do art. 26 da Lei n. 9.514, de 20.11.1997,  INTIMA a devedora 
fiduciante CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA., inscrita no CNPJ(MF) sob 
n. 61.756.995/0001-00, com sede social na Rua João Moura n. 661, sala 19, Pinheiros, nesta 
Capital, na pessoa de seu representante legal JAIME SEREBRENIC, RG n. 5.233.735 SSP/SP, 
CPF(MF) n. 424.758.138-49, brasileiro, casado, a comparecer nesta Serventia, em qualquer dia útil, 
de segunda a sexta-feira, no horário das 9h00 às 16h00, para no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da terceira e última publicação deste Edital, purgar a mora, efetuando o pagamento das 
prestações em atraso e demais obrigações contratuais que, conforme demonstrativo da dívida 
emitido pela credora fiduciária, em 18.03.2016 importava em R$ 240.840,22 (duzentos e quarenta 
mil oitocentos e quarenta reais e vinte e dois centavos). Mora essa que deverá ser purgada em 
virtude das obrigações assumidas pelo contrato registrado no R.01/M.113.530, em 13 de março de 
2014, deste Oficial; sendo que o não pagamento importará na rescisão contratual e consolidação 
da propriedade do imóvel objeto da matrícula n. 113.530, na pessoa do credor fiduciário. São 
Paulo, 24 de outubro de 2016. FLAUZILINO ARAÚJO DOS SANTOS – OFICIAL. 

L E I L Ã O

Sexta-feira 04/11/16 – 11H00
Bens de Aptos Decorados

Móveis, Eletros, Decoração e Outros.
Leiloeiro André S. Silva, Jucesp 898

WWW.LANCETOTAL.COM.BR
TEL (11) 3868-2910.

Comissão do leiloeiro: O arrematante pagará
ao leiloeiro 5% sobre a arrematação.

A Dra. Rosana Moreno Santiso, Juíza de Direito da 3ª 
Vara Cível Regional de Pinheiros, FAZ SABER a Jane 
Antunes Ribeiro, CPF/MF 200.895.398-00, que Raquel 
Galvão Perin lhe ajuizou ação de Procedimento Comum, 
a fim de ser rescindido o contrato (verbal) celebrado entre 
as partes em 20/08/2012, pelo qual a autora vendeu a ré 
o veículo GM/Classic Life 2005/6 placa DRO-9698, chassi 
9BGSA19E068127490, visto que a ré pagou tão somente a 
entrada, deixando de pagar as parcelas restantes. Estando 
a ré em lugar ignorado, foi determinada a citação por edital, 
para que em 15 dias úteis, após os 20 dias supra, con-
teste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os 
fatos alegados, e a condenação nas cominações pedidas, 
inclusive danos morais. Em caso de revelia, será nomea-
do curador especial. São Paulo, 03 de outubro de 2016.

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO
4ª VARA CÍVEL - 4º OFÍCIO CÍVEL

Processo 1050192-26.2014.8.26.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos 
Bancários - Banco Bradesco S/A - EDILSON LUIS GIGEK FERRAZ - EDITAL DE CITA-
ÇÃO. Processo Digital nº: 1050192-26.2014.8.26.0002. Classe: Assunto: Execução de 
Título Extrajudicial - Contratos Bancários. Exeqüente: Banco Bradesco S/A. Executado: 
EDILSON LUIS GIGEK FERRAZ. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PRO-
CESSO Nº 1050192-26.2014.8.26.0002. 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 Pe-
rine, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDILSON LUIS GIGEK FERRAZ, CPF/
MF 123.780.178-80, que BANCO BRADESCO S/A lhe ajuizou ação de Execução para 

-
-

mado em 22/04/2014. Ajuizada a ação e, encontrando-se o executado em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a citação por edital para que no prazo de 03 dias úteis, a 

-
-

pagar o restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 
-

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de setembro de 2016.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCES-
SO Nº 1035042-68.2015.8.26.0002. 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(o) FIRSTEAM 
CONSULTING S.A., CNPJ/MF 11.707.745/0001-01, que 
Corp Travel Agência de Viagens e Turismo Ltda lhe 
ajuizou ação Monitória para cobrança de R$ 73.279,19, 
oriunda da prestação de serviços, representada pelas 
faturas/duplicatas anexas aos autos. Estando a ré em 
lugar ignorado, foi determinada a citação por edital, para 
que em 15 dias úteis, após os 20 dias supra, pague o 
débito livre de custas e honorários ou ofereça embargos, 
sob pena de não o fazendo constituir-se de pleno direito 
o título executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os 
fatos alegados. Em caso de revelia, será nomeado cura-
dor 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 04 de outubro de 2016.

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO
4ª VARA CÍVEL - 4º OFÍCIO CÍVEL

Processo 0117909-82.2008.8.26.0002 (002.08.117909-8) - MONITÓRIA - Obrigações - Banco 
Bradesco S.A - Eduardo Machado de Campos Conde - - Maria Sylvia Machado de Campos 
Conde - EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Físico nº 0117909- 82.2008.8.26.0002. Classe: Assun-
to: Monitória - Obrigações. Requerente: Banco Bradesco S.A. Requerido: Eduardo Machado de 
Campos Conde e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0117909-
82.2008.8.26.0002. 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(o) EDUARDO MACHADO DE CAMPOS CONDE, CPF/MF 057.961.738-63 e MARIA SYLVIA 
MACHADO DE CAMPOS CONDE, CPF/MF 988.920.028-72, que por parte do BANCO BRA-
DESCO S/A lhes foi ajuizada ação MONITÓRIA, para cobrança da quantia de R$ 429.979,36, 
dívida esta oriunda de 4 “Contrato de Desconto de Direitos Creditórios Oriundos de Títulos de Cre-

Berrini-U-SP do banco autor. Ajuizada a ação e, encontrando-se os reqdos. em lugar incerto e não 

ofereçam embargos, sob pena de não o fazendo constituir-se de pleno direito o título executivo ju-
dicial, presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo reqte. Em caso de revelia, 

da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de outubro de 2016.
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Q U I N TA- F E I R A , 27 DE OUTUBRO DE 20 1 6 � DIÁRIO COMÉRCIO INDÚSTRIA & SERVIÇOS6

S.A. Paulista de
Construções e Comércio

CNPJ 60.332.319/0001-46 / NIRE 35.300.021088
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas da S.A. Paulista de Construções e Comércio 
convocados, na forma do seu Estatuto Social, para se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 03/11/2016 
às 10:00 horas, na sede social, localizada na Rua Joaquim 
Floriano, nº 466, 7º andar, Corporate, São Paulo - SP, para tratar 
da seguinte Ordem do Dia: (i) Reestruturação do Conselho de 
Administração da Companhia. São Paulo, 26/10/2016. Ubirajara 
Rodolpho Amorim - Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 1037476-30.2015.8.26.0002). 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(o) 
Felix Mikhaiel Naim (CPF 055.755.168-49), que Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, lhe ajuizou 
uma ação de Cobrança pelo Procedimento Comum, objetivando o recebimento da quantia de R$ 306.422,93 (agosto/2015), 
representado pelas notas fiscais de serviços nºs 03262425; 03191435 e 02991593, das quais totalizaram um débito valor de R$ 
174.563,88, não quitado, decorrente do termo de responsabilidade com assunção de divida firmado entre as partes, referente aos 
serviços médicos hospitalares prestados. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, 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. ♦ 

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO
7ª VARA CÍVEL - 7º OFÍCIO CÍVEL

Citação e Intimação. Prazo de 20 dias. Proc. nº 1053268-24.2015.8.26.0002. O Dr. Alexandre 
David Malfatti, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro, na forma da 
lei, etc, FAZ SABER a LUIZ HENRIQUE CAMPIGLIA, CPF/MF 064.295.438-03 e ALESSANDRA 
CRUZ LIMA CAMPIGLIA, CPF/MF 114.579.248-03, que BANCO BRADESCO S/A lhes ajuizou 
ação de EXECUÇÃO, para cobrança da quantia de R$ 266.702,85, dívida esta oriunda da Cédu-
la de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal – (Fluxo Informado) - nº 348/9.964.278, emitida em 
30/04/2014. Ajuizada a ação e encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi 

de 20 dias supra, paguem o débito atualizado, caso em que a verba honorária será reduzida pela 
metade. No prazo para Embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e depositando 30% do 
valor em execução, incluindo custas e honorários advocatícios, poderão os executados requerer 
o pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 
1% ao mês. No caso de não pagamento, o arresto procedido (sobre a quantia de R$ 14.181,33 

para oferecimento de embargos à execução. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. 

Edital de Citação - Prazo 20 dias. (Proc. 0034204-84.2011.8.26.0002) O Dr. Fabricio Stendard, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do 
Foro Regional de Santo Amaro. Faz Saber a Oscar Roberto de Barros Macedo (CPF 021.458.428-37), que Sociedade 
Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, lhe ajuizou uma ação de Cobrança pelo rito Ordinário, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 14.595,02 (maio/2011), representado pela nota fiscal de serviço nº 00468630 emitida, da qual totalizou 
um débito no valor de R$ 24.614,84, sendo pago apenas pelo réu a quantia de R$ 14.953,21, restando em aberto o saldo devedor 
remanescente de R$ 8.360,83, não pago, decorrente dos serviços médicos hospitalares prestados. Estando o réu em lugar ignorado, 
foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se 
como verdadeiros os fatos alegados pela autora. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. ♦ 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 4010361-44.2013.8.26.0554). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Luís Fernando Cardinale Opdebeeck, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
ANDREA CANAVESI, (CPF 127.514.068-82), (RG 17.641.867-2), que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum, 
também contra Eduardo Canavesi, por parte de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VALENÇA, objetivando o recebimento da quantia de 
R$ 7.334,94 (Outubro/2013), referente a despesas e outros encargos vencidos e não pagos da unidade autônoma nº 61, localizado no 
bloco 02, integrante do Condomínio autor, situado na Rua Osvaldo Orico nº 10, Vila Luzita, Santo André-SP. 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. ♦ 

Edital de Citação - Prazo 20 dias. (Proc. 1011279-11.2015.8.26.0011). O Dr. Théo Assuar Gragnano, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível 
do Foro Regional de Pinheiros. Faz Saber a Carlos Alberto Manhaes Barreto (CPF 010.101.158-04), que Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, lhe ajuizou uma ação de Cobrança pelo Procedimento Comum, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 15.367,96 (outubro/2015), representado pela nota fiscal de serviço nº 02045980 no valor de R$ 
8.559,54, não quitada, decorrente do termo de responsabilidade com assunção de divida firmado entre as partes, referente aos 
serviços médicos hospitalares prestados. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, 
a fluir após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação ficam presumidos como verdadeiros os fatos 
articulados na inicial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. ♦ 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. (PROCESSO Nº 0002628-75.2013.8.26.0302). O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro de Jaú, Estado de São Paulo, Dr. Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Mauricio 
Marquezini, (CPF 324.534.718-99), que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de 
Banco Ficsa S/A, alegando em síntese: as partes firmaram um contrato de abertura de crédito – pré-fixado, para aquisição de bens ou 
serviços nº 998990511-3, em 30/03/2012, estipulando a cada parcela o valor de R$ 371,22, garantindo-o com o seguinte bem, dado 
em alienação fiduciária: 01 veículo leve, marca Volkswagen, tipo Gol 1.0, fabricação/modelo 1995, cor prata, chassi 
9BWZZZ30ZSP041594, placas BJJ9692; o requerido descumpriu o avençado no contrato, uma vez que não pagou quatro parcelas de 
seu financiamento que fora de quarenta e oito, estando em atraso desde 30/10/2012, a partir da parcela sete, tendo sido devidamente 
notificado da mora; ocorreu o vencimento antecipado do contrato, sendo o seu saldo devedor de R$ 10.083,04 em 28/01/2013, 
devendo a este valor serem adicionados outros encargos; requer a liminar de busca e apreensão do veículo, citação do réu e 
procedência da ação, rescindindo-se o contrato e consolidando a posse e propriedade do bem ao autor. Pelo MM. Juiz foi deferida a 
liminar, tendo o bem sido apreendido e depositado nas mãos do representante legal do autor em 07/07/2014. 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 5(cinco) e 15(quinze) dias, decorridos os 30 (trinta) dias da publicação deste, respectivamente, pague a integralidade da 
dívida pendente ou contestar a presente ação. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. ♦ 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCES-
SO Nº 0006639-66.2010.8.26.0072 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara, do Foro de Bebedouro, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RIMED COMÉRCIO 
HOSPITALAR LTDA. ME, CNPJ/MF 74.232.703/0001-81, 
que Descarpack Descartáveis do Brasil Ltda. lhe ajui-
zou ação de Execução para cobrança de R$ 85.153,55, 
representada pelas duplicatas vencidas, não pagas e pro-
testadas, anexas aos autos. Estando a executada em local 
ignorado, foi determinada a citação por edital, para que 
em 03 dias úteis, após os 30 dias supra, pague o débito 
atualizado (caso em que a verba honorária será reduzida 
pela metade), sob pena de penhora, ou ofereça Embar-
gos em 15 dias úteis, facultado a executada neste prazo, 
reconhecendo o crédito da exequente e depositando 30% 
do valor em execução mais custas e honorários advoca-
tícios, requerer o pagamento do restante em 06 parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 
1% ao mês. Em 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 Bebedouro, aos 27 de setembro de 2016.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCES-
SO Nº 1014598-74.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jaba-
quara, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Botto 
Muscari, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FACINO 
COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA EPP 
(CNPJ 19.068.376/0001-66), e PRO-DESIGN MÓVEIS 
PLANEJADOS LTDA EPP (CNPJ 10.445.610/0001-52) 
e outro, que ODILIA CORDEIRO DE SOUZA ajuizou-lhes 
ação de Procedimento Comum, objetivando rescindir o 
Contrato de Venda e Compra de Bens Móveis Modulados 
nº 2295200847 firmado entre as partes em 07/06/2014, de-
volução integral do valor pago (R$ 13.000,00), indenização 
por dano moral (R$ 13.000,00), multa, custas e honorá-
rios advocatícios. Estando as corrés em lugar ignorado, 
foram deferidas suas citações por edital, para que em 15 
dias úteis, após os 20 dias supra, contestem o feito, sob 
pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. 
Não sendo contestada a ação, as corrés serão conside-
radas reveis, caso em que serão nomeados curadores 
especiais. 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 outubro de 2016.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1028234-
60.2015.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo de 
Oliveira Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem, réus incertos, desconhecidos e eventuais interessados, que Celso Henrique Valverde e s/m Deise de Assunção Villa 
Nova Valverde, e Célia Hermínia Valverde Soncin e s/m Luiz Soncin ajuizaram ação de usucapião objetivando a posse da metade
ideal (50%) do imóvel situado na Rua Sebastião Ferraz, Nº 14, com área útil de 205m², casa geminada, em terreno constituído 
pelo lote 17, da quadra B, no bairro de Vila Augusta, Guarulhos, inscrição municipal 111.83.01.1130.00.000-6, matrícula nº 12.146.
Alegam os autores estarem na posse do imóvel de forma mansa e pacífica há mais de 20 anos, expedindo-se edital de citação dos
supramencionados, para que em 15 dias a fluir após o prazo supra, contestem o feito, sob pena de serem aceitos os fatos. Será o
edital afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 08 de setembro de 2016. Citação. Prazo 30 dias. Proc. 1010343-76.2014.8.26.0348. O

Rafael Segóvia Souza Cruz,Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de
Mauá/SP. Faz saber a Mavel Pinturas de Peças Automotivas 
Ltda. CNPJ 19.806.147/0001-00, que Mankiewicz do Brasil &
Cia ajuizou ação de execução, para cobrança de R$32.601,50 
(dez/14),referente às Notas Fiscais nºs 4251-1,4251-2,4275/1,
4275/2,4291/1,4291/2,4300/1 e 4300/2.Estando a executada em
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do
prazo supra, pague o débito atualizado, com os honorários de 
10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 
dias, podendo, nestes 15 dias depositar 30% do débito e 
solicitar o parcelamento do saldo em 06 vezes, com juros de 
1% ao mês, sob pena de expedição de mandado de penhora
e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da 
execução. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. 

Edital de Citação - Prazo 30 dias. (Proc. 0005541-87.2012.8.26.0068). A Dra. Daniela Nudeliman Guiguet Leal, Juíza de Direito da 
2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Barueri/SP. Faz Saber a Cristina Moreira da Silva (CPF 319.725.058-31), que Sociedade 
Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, lhe ajuizou uma ação de Cobrança pelo Procedimento Comum, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 139.427,00 (fevereiro/2012), representado pelas notas fiscais de serviços nºs 00736717 e 
00812061, das quais totalizaram um débito no valor de R$ 79.044,30, não pago, decorrente do termo de responsabilidade com 
assunção de divida firmado entre as partes, referente aos serviços médicos hospitalares prestados. Estando a ré em lugar ignorado, foi 
deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. ♦ 

Edital de Citação. Prazo 20 dias. (Proc. Digital n° 1067553-87.2013.8.26.0100). A Dra. Maria Carolina de Mattos Bertoldo, Juíza de 
Direito da 21ª Vara Cível da Capital/SP. Faz Saber a Fast Bakery Comércio de Alimentos Ltda. EPP. (CNPJ: 16.513.316/0001- 02), 
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Gomes e Lima Alimentos Ltda, objetivando a 
cobrança de R$ 5.464,56 (09/13), devidamente atualizado, referente a boletos emitidos, decorrentes de notas fiscais, oriundas de 14 
compras feitas pela executada e não pagas, evidenciando a inadimplência. Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por edital, para que em 03 dias, a fluir após o decurso do prazo do edital, pague o débito atualizado, caso em que os 
honorários serão reduzidos pela metade, sob pena de prosseguimento da execução. Podendo, ainda, querendo apresentar 
Embargos, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, reconhecendo o débito, os devedores poderão depositar 30% do valor do débito e 
requerer o pagamento da diferença em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sob pena 
de penhora e avaliação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. ♦ 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 1057067-12.2014.8.26.0002). 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 Rosario Corzo de Melgarejo (CPF 558.788.781-27) e Franz Melgarejo (CPF Ignorado), que Sociedade Beneficente Israelita 
Brasileira Hospital Albert Einstein, ajuizou uma ação de Cobrança pelo Procedimento Comum, objetivando o recebimento da 
quantia de R$ 55.971,07 (dezembro/2014), representado pela nota fiscal de serviço nº 01334617, da qual totalizou um débito no valor 
de R$ 107.800,00, não pago, decorrente do termo de responsabilidade com assunção de divida firmado entre as partes, referente aos 
serviços médicos hospitalares prestados. Estando os réus em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que, em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, apresentem respostas. 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. ♦ 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 0000085-91.2013.8.26.0434). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara 
Única, do Foro de Pedregulho, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Wender Lourenço de Souza, Rua Salim Feres, 449, Centro - CEP 14470-000, Pedregulho-SP, CPF 403.268.578-93, RG 48119329, 
que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Banco Ficsa Sa, alegando em síntese: "1- 
As partes afirmaram contrato de abertura de crédito – pré-fixado, para aquisição de bens ou serviços nº 998536646-8, em 28/10/2010, 
estipulando a cada parcela o valor de R$ 285,69, garantindo-o com seguinte bem, dado em alienação fiduciária: "um veículo marca 
FORD, tipo ESCORT – HACTH L 1.8, fabricação/modelo 1993/1993, cor CINZA, chassi 9BFZZZ54ZP332878, placa GMT3714". 2- O 
requerido descumpriu o avençado no contrato, uma vez que, não pagou 15 parcelas de seu financiamento que fora de 48, estado em 
atraso desde 17/10/2011, a partir da parcela 11, encontrandose em mora comprovada, nos termos do incluso Instrumento de Protesto. 
Ex positis, requer: Expedição do competente Mandado de Busca e Apreensão, de FORMA LIMINAR, inaudita altera pars, e em caráter 
de URGÊNCIA PARA O OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO, para que se proceda a busca e apreensão do bem supra descrito, a 
ser removido e depositado nas mãos dos representantes do Autor; Os benefícios do Artigo 172 e parágrafos c/c Artigo 842, ambos do 
nosso Código de Processo Civil, autorizando para, se preciso, seja procedido o arrombamento dos obstáculos que encontrar e 
acompanhamento de reforço policial e ainda os benefícios do artigo 230, caso o bem ou o(a) Ré(u) estiverem em comarcas contíguas; 
Após a execução da medida, requer seja o Requerido citado dos termos da presente ação, para, querendo, no quinquídio, pagar a 
integralidade da dívida, vencidas e vincendas, acrescendo-se juros moratórios às parcelas vencidas até a data do efetivo depósito e 
honorários advocatícios sobre o total. Ou ainda, contestar a ação em quinze dias, nos exatos termos do §§ 2º, 3º e 4º do Dec. Lei 
911/69, alterado pelo art. 56 da Lei 10.931/04. A total procedência da presente ação, confirmando a consolidação da propriedade e a 
posse plena e exclusiva dos bens no patrimônio do credor fiduciário, além de condenar o Requerido ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios. Protesta, desde já, pela produção de todo o gênero de provas admitidas em Direito, em 
especial à documental face a natureza da causa. Valor da causa: R$ 6.646,69. 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 (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. ♦ 

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo do Edital 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1021934-32.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Furtado de 
Oliveira Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Cibe
Saneamento e Participações S.A., Av. Brigadeiro Faria Lima, 
2012, Conjunto 53, Sala 8, 5° Andar, Jardim Paulistano - CEP
01451-000, São Paulo-SP, CNPJ 09.376.498/0001-66, que lhe
foi proposta uma ação de Pedido Falência por parte de
Camargo Corrêa S.A., com fundamento no artigo 94, I e artigo 
97, inciso IV, da Lei 11.101/2005, por impontualidade no 
pagamento da(s) dívidas certas e exigíveis decorrentes de 
Instrumento Particular de Novação de Dívida, Acordo para 
Pagamento e outras Avenças, no valor de R$ 79.420.589,14
(atualizado até 30/07/2015), devidamente protestada(s). 
Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por 
edital, para que em 10 dias, a fluir após o Prazo do Edital 20 
dias supra, apresente defesa, podendo, nos termos do art. 98,
parágrafo único da Lei 11.101/2005, depositar a quantia 
correspondente ao total do crédito reclamado, que deverá ser 
atualizado até a data do depósito com juros e correção 
monetária, acrescida de custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito, 
sob pena de decretação da falência. E para que produza seus 
efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na 
forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 04 de outubro de 2016. 

Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 1054103-
77.2013.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes 
Marinho, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, FAZ SABER 
a Rodrigo Navarro Romero, CPF/MF 272.669.208-
76, o qual encontra-se em local ignorado, que pelo 
presente edital expedido nos autos da ação Monitória 
que lhe requer Associação Nacional de Educação 
da Companhia de Maria - Colégio da Companhia 
de Maria, fica intimado para no prazo de 15 dias úteis, 
após os 20 dias supra, pagar a quantia de R$ 24.384,31 
sob pena de multa de 10%, de honorários advocatícios 
de 10%, bem como de penhora em tantos de seus 
bens quantos bastem para garantia da execução, nos 
termos do art. 523, § 1º do Código de Processo Civil.

4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL IV - LAPA 
4º OFÍCIO CÍVEL DO FORO REGIONAL IV - LAPA 

Edital de citação e intimação. Prazo de 30 dias. Proc. nº 0012783-61.2013.8.26.0004. O Dr. Re-
nato Guanaes Simões Thomsen, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa, na 
forma da lei, etc FAZ SABER a VALDIRENE NOVAES, empresa individual (atual denominação de 
Valdirene Novaes Custódio Equipamentos EPP), CNPJ 05.161.704/0001-60 e VALDIRENE NO-
VAES, CPF 069.996.158-02, que BANCO BRADESCO S/A lhe ajuizou uma ação de Execução 
de Título Extrajudicial objetivando a cobrança da quantia de R$ 48.465,91 (atualizado até mar-
ço/2013), referente a Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida PJ nº 227-13.403.476, do qual 
deixaram de pagar o saldo devedor de R$ 45.773,20, as executadas não foram citadas e foi requeri-
do o arresto sendo o mesmo efetuado sobre 50% do imóvel consistente do conjunto nº 21, localiza-
do no 2º pavimento do Edifício Comércio e Indústria, à Rua Martin Tenório nº 76, no 14º subdistrito 
- Lapa, com a área útil de 40,75m², área comum de 14,01m² e área total de 54,76m², cabendo-lhe a 
fração ideal de 9,38m² no terreno, matriculado sob nº 109.230 no 10º CRI desta Capital. Encontran-
do-se as executadas em lugar ignorado, foi determinada a citação e intimação da penhora por edital, 

-
tários intimados de que não poderão abrir mão dos bens penhorados sem expressa autorização do 

MF 874.974.688-04 e sua mulher Bely Maria dos Santos Borges, CPF/MF 479.730.566-53, pelo 
presente edital, intimados da constrição, na hipótese de não serem intimados pessoalmente. Será 

Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 1050560-
95.2015.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes 
Marinho, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, FAZ SABER a 
Tadeu Carlos Sales Costa, CPF/MF 010.931.538-84, 
que Condomínio Edifício Ville Montreux lhe ajuizou 
ação de Procedimento Comum, para cobrança de R$ 
6.076,53 (a ser atualizada e acrescida das parcelas que 
se vencerem no decorrer da lide), a título de despesas 
condominiais da unidade nº 72 - Bloco A do condomínio 
autor, à Rua Malebranche nº 89 - Vila Mariana. Estan-
do o réu em lugar ignorado, foi determinada a citação 
por edital, para que em 15 dias úteis, após os 20 dias 
supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se 
verdadeiros os fatos alegados, e a condenação nas co-
minações pedidas. Em caso de revelia, será nomeado 
curador especial. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 27 de setembro de 2016.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 1055290-86.2014.8.26.0100). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristina Inokuti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que virem ou 
tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO e especialmente a JOVELINA FERRAZ DUTRA, (CPF 253.739.788), (RG 
1.288.470), réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, espólios e/ou sucessores, que 
lhe foi proposta uma Ação de Adjudicação Compulsória, de Procedimento Comum por parte de Francisco Antonio Siqueira 
Ramos, objetivando que seja a presente ação julgada totalmente procedente, valendo a sentença como título para registro da 
propriedade, do imóvel designado como Apto. nº 32, localizado no 3º andar do Edif. Beatriz Claudia, situado na Av. Nove de Julho, 
301, Consolação, São Paulo/SP, matrícula 91.882 do 5º CRI de São Paulo/SP. 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 (quinze) dias, a fluir 
após o prazo de 20 (vinte) dias supra, apresente resposta. Não contestada a ação, será considerada revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. ♦ 

EDITAL DE CITAÇÃO DE TCF TRADING CONSULTING FINANCE S/S LTDA, NA PESSOA DE SEU(S) REPRESENTANTE(S) 
LEGAL (IS). COM PRAZO DE 20 DIAS, PROCESSO Nº 1016087-83.2014.8.26.0564. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro 
de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dra. Fabiana Feher Recasens, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TCF TRADING 
CONSULTING FINANCE S/S LTDA, (CNPJ 06.032.283/0001-30), na pessoa de seu(s) representante(s) legal(is), que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum por parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO OURO VELHO, alegando em inicial que a requerida 
proprietária da unidade 63 do referido Condomínio, não está pagando suas taxas condominiais, objetiva o recebimento de seu crédito 
que em 17 de julho de 2014 corresponde a R$ 5.070,26). Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, na pessoa de seu(s) representante(s) legal(is) Srs(s) Pietro Ozino Calagaris e Veralucia Castro da Cruz, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de quinze (15) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a fluir da data da primeira publicação (NCPC, art. 231, inciso IV), será nomeada 
curadoria especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. ♦ 
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Q U I N TA- F E I R A , 27 DE OUTUBRO DE 20 1 6 � DIÁRIO COMÉRCIO INDÚSTRIA & SERVIÇOS6

S.A. Paulista de
Construções e Comércio

CNPJ 60.332.319/0001-46 / NIRE 35.300.021088
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas da S.A. Paulista de Construções e Comércio 
convocados, na forma do seu Estatuto Social, para se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 03/11/2016 
às 10:00 horas, na sede social, localizada na Rua Joaquim 
Floriano, nº 466, 7º andar, Corporate, São Paulo - SP, para tratar 
da seguinte Ordem do Dia: (i) Reestruturação do Conselho de 
Administração da Companhia. São Paulo, 26/10/2016. Ubirajara 
Rodolpho Amorim - Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 1037476-30.2015.8.26.0002). 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(o) 
Felix Mikhaiel Naim (CPF 055.755.168-49), que Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, lhe ajuizou 
uma ação de Cobrança pelo Procedimento Comum, objetivando o recebimento da quantia de R$ 306.422,93 (agosto/2015), 
representado pelas notas fiscais de serviços nºs 03262425; 03191435 e 02991593, das quais totalizaram um débito valor de R$ 
174.563,88, não quitado, decorrente do termo de responsabilidade com assunção de divida firmado entre as partes, referente aos 
serviços médicos hospitalares prestados. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, 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. ♦ 

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO
7ª VARA CÍVEL - 7º OFÍCIO CÍVEL

Citação e Intimação. Prazo de 20 dias. Proc. nº 1053268-24.2015.8.26.0002. O Dr. Alexandre 
David Malfatti, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro, na forma da 
lei, etc, FAZ SABER a LUIZ HENRIQUE CAMPIGLIA, CPF/MF 064.295.438-03 e ALESSANDRA 
CRUZ LIMA CAMPIGLIA, CPF/MF 114.579.248-03, que BANCO BRADESCO S/A lhes ajuizou 
ação de EXECUÇÃO, para cobrança da quantia de R$ 266.702,85, dívida esta oriunda da Cédu-
la de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal – (Fluxo Informado) - nº 348/9.964.278, emitida em 
30/04/2014. Ajuizada a ação e encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi 

de 20 dias supra, paguem o débito atualizado, caso em que a verba honorária será reduzida pela 
metade. No prazo para Embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e depositando 30% do 
valor em execução, incluindo custas e honorários advocatícios, poderão os executados requerer 
o pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 
1% ao mês. No caso de não pagamento, o arresto procedido (sobre a quantia de R$ 14.181,33 

para oferecimento de embargos à execução. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. 

Edital de Citação - Prazo 20 dias. (Proc. 0034204-84.2011.8.26.0002) O Dr. Fabricio Stendard, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do 
Foro Regional de Santo Amaro. Faz Saber a Oscar Roberto de Barros Macedo (CPF 021.458.428-37), que Sociedade 
Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, lhe ajuizou uma ação de Cobrança pelo rito Ordinário, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 14.595,02 (maio/2011), representado pela nota fiscal de serviço nº 00468630 emitida, da qual totalizou 
um débito no valor de R$ 24.614,84, sendo pago apenas pelo réu a quantia de R$ 14.953,21, restando em aberto o saldo devedor 
remanescente de R$ 8.360,83, não pago, decorrente dos serviços médicos hospitalares prestados. Estando o réu em lugar ignorado, 
foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se 
como verdadeiros os fatos alegados pela autora. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. ♦ 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 4010361-44.2013.8.26.0554). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Luís Fernando Cardinale Opdebeeck, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
ANDREA CANAVESI, (CPF 127.514.068-82), (RG 17.641.867-2), que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum, 
também contra Eduardo Canavesi, por parte de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VALENÇA, objetivando o recebimento da quantia de 
R$ 7.334,94 (Outubro/2013), referente a despesas e outros encargos vencidos e não pagos da unidade autônoma nº 61, localizado no 
bloco 02, integrante do Condomínio autor, situado na Rua Osvaldo Orico nº 10, Vila Luzita, Santo André-SP. 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. ♦ 

Edital de Citação - Prazo 20 dias. (Proc. 1011279-11.2015.8.26.0011). O Dr. Théo Assuar Gragnano, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível 
do Foro Regional de Pinheiros. Faz Saber a Carlos Alberto Manhaes Barreto (CPF 010.101.158-04), que Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, lhe ajuizou uma ação de Cobrança pelo Procedimento Comum, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 15.367,96 (outubro/2015), representado pela nota fiscal de serviço nº 02045980 no valor de R$ 
8.559,54, não quitada, decorrente do termo de responsabilidade com assunção de divida firmado entre as partes, referente aos 
serviços médicos hospitalares prestados. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, 
a fluir após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação ficam presumidos como verdadeiros os fatos 
articulados na inicial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. ♦ 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. (PROCESSO Nº 0002628-75.2013.8.26.0302). O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro de Jaú, Estado de São Paulo, Dr. Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Mauricio 
Marquezini, (CPF 324.534.718-99), que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de 
Banco Ficsa S/A, alegando em síntese: as partes firmaram um contrato de abertura de crédito – pré-fixado, para aquisição de bens ou 
serviços nº 998990511-3, em 30/03/2012, estipulando a cada parcela o valor de R$ 371,22, garantindo-o com o seguinte bem, dado 
em alienação fiduciária: 01 veículo leve, marca Volkswagen, tipo Gol 1.0, fabricação/modelo 1995, cor prata, chassi 
9BWZZZ30ZSP041594, placas BJJ9692; o requerido descumpriu o avençado no contrato, uma vez que não pagou quatro parcelas de 
seu financiamento que fora de quarenta e oito, estando em atraso desde 30/10/2012, a partir da parcela sete, tendo sido devidamente 
notificado da mora; ocorreu o vencimento antecipado do contrato, sendo o seu saldo devedor de R$ 10.083,04 em 28/01/2013, 
devendo a este valor serem adicionados outros encargos; requer a liminar de busca e apreensão do veículo, citação do réu e 
procedência da ação, rescindindo-se o contrato e consolidando a posse e propriedade do bem ao autor. Pelo MM. Juiz foi deferida a 
liminar, tendo o bem sido apreendido e depositado nas mãos do representante legal do autor em 07/07/2014. 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 5(cinco) e 15(quinze) dias, decorridos os 30 (trinta) dias da publicação deste, respectivamente, pague a integralidade da 
dívida pendente ou contestar a presente ação. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. ♦ 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCES-
SO Nº 0006639-66.2010.8.26.0072 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara, do Foro de Bebedouro, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RIMED COMÉRCIO 
HOSPITALAR LTDA. ME, CNPJ/MF 74.232.703/0001-81, 
que Descarpack Descartáveis do Brasil Ltda. lhe ajui-
zou ação de Execução para cobrança de R$ 85.153,55, 
representada pelas duplicatas vencidas, não pagas e pro-
testadas, anexas aos autos. Estando a executada em local 
ignorado, foi determinada a citação por edital, para que 
em 03 dias úteis, após os 30 dias supra, pague o débito 
atualizado (caso em que a verba honorária será reduzida 
pela metade), sob pena de penhora, ou ofereça Embar-
gos em 15 dias úteis, facultado a executada neste prazo, 
reconhecendo o crédito da exequente e depositando 30% 
do valor em execução mais custas e honorários advoca-
tícios, requerer o pagamento do restante em 06 parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 
1% ao mês. Em 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 Bebedouro, aos 27 de setembro de 2016.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCES-
SO Nº 1014598-74.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jaba-
quara, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Botto 
Muscari, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FACINO 
COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA EPP 
(CNPJ 19.068.376/0001-66), e PRO-DESIGN MÓVEIS 
PLANEJADOS LTDA EPP (CNPJ 10.445.610/0001-52) 
e outro, que ODILIA CORDEIRO DE SOUZA ajuizou-lhes 
ação de Procedimento Comum, objetivando rescindir o 
Contrato de Venda e Compra de Bens Móveis Modulados 
nº 2295200847 firmado entre as partes em 07/06/2014, de-
volução integral do valor pago (R$ 13.000,00), indenização 
por dano moral (R$ 13.000,00), multa, custas e honorá-
rios advocatícios. Estando as corrés em lugar ignorado, 
foram deferidas suas citações por edital, para que em 15 
dias úteis, após os 20 dias supra, contestem o feito, sob 
pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. 
Não sendo contestada a ação, as corrés serão conside-
radas reveis, caso em que serão nomeados curadores 
especiais. 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 outubro de 2016.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1028234-
60.2015.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo de 
Oliveira Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem, réus incertos, desconhecidos e eventuais interessados, que Celso Henrique Valverde e s/m Deise de Assunção Villa 
Nova Valverde, e Célia Hermínia Valverde Soncin e s/m Luiz Soncin ajuizaram ação de usucapião objetivando a posse da metade
ideal (50%) do imóvel situado na Rua Sebastião Ferraz, Nº 14, com área útil de 205m², casa geminada, em terreno constituído 
pelo lote 17, da quadra B, no bairro de Vila Augusta, Guarulhos, inscrição municipal 111.83.01.1130.00.000-6, matrícula nº 12.146.
Alegam os autores estarem na posse do imóvel de forma mansa e pacífica há mais de 20 anos, expedindo-se edital de citação dos
supramencionados, para que em 15 dias a fluir após o prazo supra, contestem o feito, sob pena de serem aceitos os fatos. Será o
edital afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 08 de setembro de 2016. Citação. Prazo 30 dias. Proc. 1010343-76.2014.8.26.0348. O

Rafael Segóvia Souza Cruz,Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de
Mauá/SP. Faz saber a Mavel Pinturas de Peças Automotivas 
Ltda. CNPJ 19.806.147/0001-00, que Mankiewicz do Brasil &
Cia ajuizou ação de execução, para cobrança de R$32.601,50 
(dez/14),referente às Notas Fiscais nºs 4251-1,4251-2,4275/1,
4275/2,4291/1,4291/2,4300/1 e 4300/2.Estando a executada em
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do
prazo supra, pague o débito atualizado, com os honorários de 
10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 
dias, podendo, nestes 15 dias depositar 30% do débito e 
solicitar o parcelamento do saldo em 06 vezes, com juros de 
1% ao mês, sob pena de expedição de mandado de penhora
e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da 
execução. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. 

Edital de Citação - Prazo 30 dias. (Proc. 0005541-87.2012.8.26.0068). A Dra. Daniela Nudeliman Guiguet Leal, Juíza de Direito da 
2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Barueri/SP. Faz Saber a Cristina Moreira da Silva (CPF 319.725.058-31), que Sociedade 
Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, lhe ajuizou uma ação de Cobrança pelo Procedimento Comum, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 139.427,00 (fevereiro/2012), representado pelas notas fiscais de serviços nºs 00736717 e 
00812061, das quais totalizaram um débito no valor de R$ 79.044,30, não pago, decorrente do termo de responsabilidade com 
assunção de divida firmado entre as partes, referente aos serviços médicos hospitalares prestados. Estando a ré em lugar ignorado, foi 
deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. ♦ 

Edital de Citação. Prazo 20 dias. (Proc. Digital n° 1067553-87.2013.8.26.0100). A Dra. Maria Carolina de Mattos Bertoldo, Juíza de 
Direito da 21ª Vara Cível da Capital/SP. Faz Saber a Fast Bakery Comércio de Alimentos Ltda. EPP. (CNPJ: 16.513.316/0001- 02), 
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Gomes e Lima Alimentos Ltda, objetivando a 
cobrança de R$ 5.464,56 (09/13), devidamente atualizado, referente a boletos emitidos, decorrentes de notas fiscais, oriundas de 14 
compras feitas pela executada e não pagas, evidenciando a inadimplência. Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por edital, para que em 03 dias, a fluir após o decurso do prazo do edital, pague o débito atualizado, caso em que os 
honorários serão reduzidos pela metade, sob pena de prosseguimento da execução. Podendo, ainda, querendo apresentar 
Embargos, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, reconhecendo o débito, os devedores poderão depositar 30% do valor do débito e 
requerer o pagamento da diferença em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sob pena 
de penhora e avaliação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. ♦ 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 1057067-12.2014.8.26.0002). 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 Rosario Corzo de Melgarejo (CPF 558.788.781-27) e Franz Melgarejo (CPF Ignorado), que Sociedade Beneficente Israelita 
Brasileira Hospital Albert Einstein, ajuizou uma ação de Cobrança pelo Procedimento Comum, objetivando o recebimento da 
quantia de R$ 55.971,07 (dezembro/2014), representado pela nota fiscal de serviço nº 01334617, da qual totalizou um débito no valor 
de R$ 107.800,00, não pago, decorrente do termo de responsabilidade com assunção de divida firmado entre as partes, referente aos 
serviços médicos hospitalares prestados. Estando os réus em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que, em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, apresentem respostas. 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. ♦ 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 0000085-91.2013.8.26.0434). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara 
Única, do Foro de Pedregulho, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Wender Lourenço de Souza, Rua Salim Feres, 449, Centro - CEP 14470-000, Pedregulho-SP, CPF 403.268.578-93, RG 48119329, 
que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Banco Ficsa Sa, alegando em síntese: "1- 
As partes afirmaram contrato de abertura de crédito – pré-fixado, para aquisição de bens ou serviços nº 998536646-8, em 28/10/2010, 
estipulando a cada parcela o valor de R$ 285,69, garantindo-o com seguinte bem, dado em alienação fiduciária: "um veículo marca 
FORD, tipo ESCORT – HACTH L 1.8, fabricação/modelo 1993/1993, cor CINZA, chassi 9BFZZZ54ZP332878, placa GMT3714". 2- O 
requerido descumpriu o avençado no contrato, uma vez que, não pagou 15 parcelas de seu financiamento que fora de 48, estado em 
atraso desde 17/10/2011, a partir da parcela 11, encontrandose em mora comprovada, nos termos do incluso Instrumento de Protesto. 
Ex positis, requer: Expedição do competente Mandado de Busca e Apreensão, de FORMA LIMINAR, inaudita altera pars, e em caráter 
de URGÊNCIA PARA O OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO, para que se proceda a busca e apreensão do bem supra descrito, a 
ser removido e depositado nas mãos dos representantes do Autor; Os benefícios do Artigo 172 e parágrafos c/c Artigo 842, ambos do 
nosso Código de Processo Civil, autorizando para, se preciso, seja procedido o arrombamento dos obstáculos que encontrar e 
acompanhamento de reforço policial e ainda os benefícios do artigo 230, caso o bem ou o(a) Ré(u) estiverem em comarcas contíguas; 
Após a execução da medida, requer seja o Requerido citado dos termos da presente ação, para, querendo, no quinquídio, pagar a 
integralidade da dívida, vencidas e vincendas, acrescendo-se juros moratórios às parcelas vencidas até a data do efetivo depósito e 
honorários advocatícios sobre o total. Ou ainda, contestar a ação em quinze dias, nos exatos termos do §§ 2º, 3º e 4º do Dec. Lei 
911/69, alterado pelo art. 56 da Lei 10.931/04. A total procedência da presente ação, confirmando a consolidação da propriedade e a 
posse plena e exclusiva dos bens no patrimônio do credor fiduciário, além de condenar o Requerido ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios. Protesta, desde já, pela produção de todo o gênero de provas admitidas em Direito, em 
especial à documental face a natureza da causa. Valor da causa: R$ 6.646,69. 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 (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. ♦ 

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo do Edital 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1021934-32.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Furtado de 
Oliveira Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Cibe
Saneamento e Participações S.A., Av. Brigadeiro Faria Lima, 
2012, Conjunto 53, Sala 8, 5° Andar, Jardim Paulistano - CEP
01451-000, São Paulo-SP, CNPJ 09.376.498/0001-66, que lhe
foi proposta uma ação de Pedido Falência por parte de
Camargo Corrêa S.A., com fundamento no artigo 94, I e artigo 
97, inciso IV, da Lei 11.101/2005, por impontualidade no 
pagamento da(s) dívidas certas e exigíveis decorrentes de 
Instrumento Particular de Novação de Dívida, Acordo para 
Pagamento e outras Avenças, no valor de R$ 79.420.589,14
(atualizado até 30/07/2015), devidamente protestada(s). 
Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por 
edital, para que em 10 dias, a fluir após o Prazo do Edital 20 
dias supra, apresente defesa, podendo, nos termos do art. 98,
parágrafo único da Lei 11.101/2005, depositar a quantia 
correspondente ao total do crédito reclamado, que deverá ser 
atualizado até a data do depósito com juros e correção 
monetária, acrescida de custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito, 
sob pena de decretação da falência. E para que produza seus 
efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na 
forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 04 de outubro de 2016. 

Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 1054103-
77.2013.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes 
Marinho, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, FAZ SABER 
a Rodrigo Navarro Romero, CPF/MF 272.669.208-
76, o qual encontra-se em local ignorado, que pelo 
presente edital expedido nos autos da ação Monitória 
que lhe requer Associação Nacional de Educação 
da Companhia de Maria - Colégio da Companhia 
de Maria, fica intimado para no prazo de 15 dias úteis, 
após os 20 dias supra, pagar a quantia de R$ 24.384,31 
sob pena de multa de 10%, de honorários advocatícios 
de 10%, bem como de penhora em tantos de seus 
bens quantos bastem para garantia da execução, nos 
termos do art. 523, § 1º do Código de Processo Civil.

4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL IV - LAPA 
4º OFÍCIO CÍVEL DO FORO REGIONAL IV - LAPA 

Edital de citação e intimação. Prazo de 30 dias. Proc. nº 0012783-61.2013.8.26.0004. O Dr. Re-
nato Guanaes Simões Thomsen, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa, na 
forma da lei, etc FAZ SABER a VALDIRENE NOVAES, empresa individual (atual denominação de 
Valdirene Novaes Custódio Equipamentos EPP), CNPJ 05.161.704/0001-60 e VALDIRENE NO-
VAES, CPF 069.996.158-02, que BANCO BRADESCO S/A lhe ajuizou uma ação de Execução 
de Título Extrajudicial objetivando a cobrança da quantia de R$ 48.465,91 (atualizado até mar-
ço/2013), referente a Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida PJ nº 227-13.403.476, do qual 
deixaram de pagar o saldo devedor de R$ 45.773,20, as executadas não foram citadas e foi requeri-
do o arresto sendo o mesmo efetuado sobre 50% do imóvel consistente do conjunto nº 21, localiza-
do no 2º pavimento do Edifício Comércio e Indústria, à Rua Martin Tenório nº 76, no 14º subdistrito 
- Lapa, com a área útil de 40,75m², área comum de 14,01m² e área total de 54,76m², cabendo-lhe a 
fração ideal de 9,38m² no terreno, matriculado sob nº 109.230 no 10º CRI desta Capital. Encontran-
do-se as executadas em lugar ignorado, foi determinada a citação e intimação da penhora por edital, 

-
tários intimados de que não poderão abrir mão dos bens penhorados sem expressa autorização do 

MF 874.974.688-04 e sua mulher Bely Maria dos Santos Borges, CPF/MF 479.730.566-53, pelo 
presente edital, intimados da constrição, na hipótese de não serem intimados pessoalmente. Será 

Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 1050560-
95.2015.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes 
Marinho, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, FAZ SABER a 
Tadeu Carlos Sales Costa, CPF/MF 010.931.538-84, 
que Condomínio Edifício Ville Montreux lhe ajuizou 
ação de Procedimento Comum, para cobrança de R$ 
6.076,53 (a ser atualizada e acrescida das parcelas que 
se vencerem no decorrer da lide), a título de despesas 
condominiais da unidade nº 72 - Bloco A do condomínio 
autor, à Rua Malebranche nº 89 - Vila Mariana. Estan-
do o réu em lugar ignorado, foi determinada a citação 
por edital, para que em 15 dias úteis, após os 20 dias 
supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se 
verdadeiros os fatos alegados, e a condenação nas co-
minações pedidas. Em caso de revelia, será nomeado 
curador especial. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 27 de setembro de 2016.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 1055290-86.2014.8.26.0100). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristina Inokuti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que virem ou 
tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO e especialmente a JOVELINA FERRAZ DUTRA, (CPF 253.739.788), (RG 
1.288.470), réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, espólios e/ou sucessores, que 
lhe foi proposta uma Ação de Adjudicação Compulsória, de Procedimento Comum por parte de Francisco Antonio Siqueira 
Ramos, objetivando que seja a presente ação julgada totalmente procedente, valendo a sentença como título para registro da 
propriedade, do imóvel designado como Apto. nº 32, localizado no 3º andar do Edif. Beatriz Claudia, situado na Av. Nove de Julho, 
301, Consolação, São Paulo/SP, matrícula 91.882 do 5º CRI de São Paulo/SP. 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 (quinze) dias, a fluir 
após o prazo de 20 (vinte) dias supra, apresente resposta. Não contestada a ação, será considerada revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. ♦ 

EDITAL DE CITAÇÃO DE TCF TRADING CONSULTING FINANCE S/S LTDA, NA PESSOA DE SEU(S) REPRESENTANTE(S) 
LEGAL (IS). COM PRAZO DE 20 DIAS, PROCESSO Nº 1016087-83.2014.8.26.0564. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro 
de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dra. Fabiana Feher Recasens, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TCF TRADING 
CONSULTING FINANCE S/S LTDA, (CNPJ 06.032.283/0001-30), na pessoa de seu(s) representante(s) legal(is), que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum por parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO OURO VELHO, alegando em inicial que a requerida 
proprietária da unidade 63 do referido Condomínio, não está pagando suas taxas condominiais, objetiva o recebimento de seu crédito 
que em 17 de julho de 2014 corresponde a R$ 5.070,26). Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, na pessoa de seu(s) representante(s) legal(is) Srs(s) Pietro Ozino Calagaris e Veralucia Castro da Cruz, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de quinze (15) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a fluir da data da primeira publicação (NCPC, art. 231, inciso IV), será nomeada 
curadoria especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. ♦ 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1028234-
60.2015.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo de 
Oliveira Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem, réus incertos, desconhecidos e eventuais interessados, que Celso Henrique Valverde e s/m Deise de Assunção Villa 
Nova Valverde, e Célia Hermínia Valverde Soncin e s/m Luiz Soncin ajuizaram ação de usucapião objetivando a posse da metade
ideal (50%) do imóvel situado na Rua Sebastião Ferraz, Nº 14, com área útil de 205m², casa geminada, em terreno constituído 
pelo lote 17, da quadra B, no bairro de Vila Augusta, Guarulhos, inscrição municipal 111.83.01.1130.00.000-6, matrícula nº 12.146.
Alegam os autores estarem na posse do imóvel de forma mansa e pacífica há mais de 20 anos, expedindo-se edital de citação dos
supramencionados, para que em 15 dias a fluir após o prazo supra, contestem o feito, sob pena de serem aceitos os fatos. Será o
edital afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 08 de setembro de 2016. 

Citação. Prazo 30 dias. Proc. 1010343-76.2014.8.26.0348. O
Rafael Segóvia Souza Cruz,Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de
Mauá/SP. Faz saber a Mavel Pinturas de Peças Automotivas 
Ltda. CNPJ 19.806.147/0001-00, que Mankiewicz do Brasil &
Cia ajuizou ação de execução, para cobrança de R$32.601,50 
(dez/14),referente às Notas Fiscais nºs 4251-1,4251-2,4275/1,
4275/2,4291/1,4291/2,4300/1 e 4300/2.Estando a executada em
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do
prazo supra, pague o débito atualizado, com os honorários de 
10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 
dias, podendo, nestes 15 dias depositar 30% do débito e 
solicitar o parcelamento do saldo em 06 vezes, com juros de 
1% ao mês, sob pena de expedição de mandado de penhora
e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da 
execução. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. 
Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 0002874-71.2013.8.26.0011. 
A Dra. Rosana Moreno Santiso, Juíza de Direito da 3ª Vara 
Cível Regional de Pinheiros, FAZ SABER a Jane Antu-
nes Ribeiro, CPF/MF 200.895.398-00, que Raquel Galvão 
Perin lhe ajuizou ação de Procedimento Comum, a fim 
de ser rescindido o contrato (verbal) celebrado entre as 
partes em 20/08/2012, pelo qual a autora vendeu a ré o 
veículo GM/Classic Life 2005/6 placa DRO-9698, chassi 
9BGSA19E068127490, visto que a ré pagou tão somente 
a entrada, deixando de pagar as parcelas restantes. Es-
tando a ré em lugar ignorado, foi determinada a citação por 
edital, para que em 15 dias úteis, após os 20 dias supra, 
conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os 
fatos alegados, e a condenação nas cominações pedidas, 
inclusive danos morais. Em caso de revelia, será nomea-
do curador especial. São Paulo, 03 de outubro de 2016.

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 0049409-15.2012.8.26.0554. 
O Dr. Marcio Bonetti, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da 
Comarca de Santo André, FAZ SABER a TRV Comér-
cio de Máquinas e Acessórios Operatrizes Ltda., 
CNPJ/MF 02.263.667/0001-02 e Eliziane Fontana, CPF/
MF 677.694.700-72, que Banco Itauleasing S/A lhes 
ajuizou, e a outra, ação Monitória para cobrança de R$ 
956.986,15, oriunda do contrato Leasing Automático - Pre-
fixado nº 4609432-2, de 06/10/10. Estando as rés em lugar 
ignorado, foi determinada a citação por edital, para que em 
15 dias úteis, após os 20 dias supra, paguem o débito livre 
de custas e honorários, ou ofereçam embargos, sob pena 
de não o fazendo constituir-se de pleno direito o título exe-
cutivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos alega-
dos. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 0005563-83.2016.8.26.0011 A MM. Juíza de Direito da 
5ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado 
de São Paulo, Dra. Luciana Bassi de Melo, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a ANDERSON DE CASTRO PICIO-
NIERI, Rua Eli, 1577, Vila Maria - CEP 02114-012, São 
Paulo-SP, CPF 256.382.568- 73, RG 233322681, Separa-
do judicialmente, Brasileiro, Economista, que lhe foi pro-
posto o Cumprimento de Sentença por parte de Colégio 
Albert Sabin Ltda., para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado 
e atualizado do crédito (R$ 67.675,51), acrescido de cus-
tas, se houver. 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 intima-
ção, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não 
ocorrendo pagamento voluntário, o débito será acrescido 
de multa de dez por cento e, também, de honorários de ad-
vogado de dez por cento. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, 
por EDITAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 22 de setembro de 2016.

FOROS REGIONAIS ITAQUERA VARAS CÍVEIS 3ª 
VARA CÍVEL. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 
DIAS. PROCESSO Nº 0013915-42.2016.8.26.0007 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional 
VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Celso Mazi-
teli Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DEBORA 
RODRIGUES MENDES, CPF/MF 350.216.898-94, a qual 
encontra-se em local ignorado, que pelo presente edital 
expedido nos autos de Cumprimento de Sentença re-
querido por SECID Sociedade Educacional Cidade de 
São Paulo S/C, Ltda, fica intimada para que no prazo de 
15 dias úteis, após os 20 dias supra, pague a quantia de 
R$ 2.661,07, sob pena de multa de 10%, honorários ad-
vocatícios de 10%, bem como de penhora em tantos de 
seus bens quantos bastem para garantia da execução, 
nos termos do art. 513 § 2º, alínea IV do novo CPC. São 
Paulo, 27 de setembro de 2016. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

FOROS REGIONAIS ITAQUERA VARAS CÍVEIS 3ª 
VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 
DIAS. PROCESSO Nº 0014559-82.2016.8.26.0007. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro 
Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
KARINA MARREIRO SILVA, CPF/MF 227.260.228-20, 
a qual encontra-se em local ignorado, que pelo presente 
edital expedido nos autos de Cumprimento de Sentença 
requerido por SECID Sociedade Educacional Cidade 
de São Paulo S/C, Ltda, fica intimada para que no prazo 
de 15 dias úteis, após os 20 dias supra, pague a quantia 
de R$ 5.907,93, sob pena de multa de 10%, honorários 
advocatícios de 10%(523 § 1º do CPC); bem como, ofe-
reça eventual impugnação no prazo de 15 dias, a contar 
do decurso de prazo para o pagamento voluntário da 
obrigação, independentemente de penhora ou nova inti-
mação (art. 525, do C.P.C.). Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES EXPEDIDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES VAL-MAR LTDA. EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PROCESSO Nº 1125903 97.2015.8.26.0100. O Exmo. Dr. PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO, juiz de direito da 2ª VARA DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, na forma da lei,FAZ SABER que, 
pelo presente edital, ficam intimados todos os credores e interessados de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES VAL-
MAR LTDA. EPP - em recuperação judicial para comparecer e se reunir em ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, em primeira 
convocação, na rua Madre de Deus nº 1.470, bairro da Mooca, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, no dia 12 de dezembro 
de 2016, às 10 horas, iniciando-se o cadastramento dos credores às 09 horas, ocasião em que a assembleia será instalada com a
presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor. Caso não haja quórum 
nesta ocasião, ficam os credores desde já convocados para a assembleia, em segunda convocação, a qual será instalada com a 
presença de qualquer número de credores, a ser realizada no mesmo local, no dia 19 de dezembro de 2016, às 10 horas, 
iniciando-se o cadastramento dos credores às 09 horas. A assembleia ora convocada tem como objeto a deliberação pelos 
credores sobre a seguinte ordem do dia: a) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pela
empresa indústria e comércio de confecções val-mar ltda. epp - em recuperação judicial; b) a constituição do comitê de credores, a
escolha de seus membros e sua substituição; e c) deliberação de outras matérias necessárias. Os credores poderão obter cópia 
do plano de recuperação judicial que será submetido à deliberação da assembleia, nos autos nº 1125903-97.2015.8.26.0100, em
trâmite perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo e no site da 
administradora judicial (www.acfb.com.br). Os credores legitimados a votar que desejarem se fazer representar por procurador 
deverão enviar para o e-mail: contato@acfb.com.br documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos 
autos do processo em que se encontre o documento, aplicando-se, neste caso, o disposto no inciso VI do artigo 425 do Novo
Código de Processo Civil e demais disposições legais cabíveis. Os documentos deverão ser recebidos com antecedência mínima 
de 24 (vinte e quatro) horas da realização da assembleia, conforme disposto no art. 37, da lei 11.101/05. Em se tratando de
pessoa jurídica, deverão ser apresentados os documentos societários que comprovem os poderes do(s) representante(s) 
signatário(s) da procuração e demais documentos hábeis que comprovem a outorga de poderes, ou a indicação das folhas dos
autos do processo em que se encontrem os mencionados documentos societários. E para que produza seus efeitos de direito, 
será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, aos 13 de outubro de 2016 

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo do Edital 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1021934-32.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Furtado de 
Oliveira Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Cibe
Saneamento e Participações S.A., Av. Brigadeiro Faria Lima, 
2012, Conjunto 53, Sala 8, 5° Andar, Jardim Paulistano - CEP
01451-000, São Paulo-SP, CNPJ 09.376.498/0001-66, que lhe
foi proposta uma ação de Pedido Falência por parte de
Camargo Corrêa S.A., com fundamento no artigo 94, I e artigo 
97, inciso IV, da Lei 11.101/2005, por impontualidade no 
pagamento da(s) dívidas certas e exigíveis decorrentes de 
Instrumento Particular de Novação de Dívida, Acordo para 
Pagamento e outras Avenças, no valor de R$ 79.420.589,14
(atualizado até 30/07/2015), devidamente protestada(s). 
Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por 
edital, para que em 10 dias, a fluir após o Prazo do Edital 20 
dias supra, apresente defesa, podendo, nos termos do art. 98,
parágrafo único da Lei 11.101/2005, depositar a quantia 
correspondente ao total do crédito reclamado, que deverá ser 
atualizado até a data do depósito com juros e correção 
monetária, acrescida de custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito, 
sob pena de decretação da falência. E para que produza seus 
efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na 
forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 04 de outubro de 2016. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
FLAUZILINO ARAÚJO DOS SANTOS, 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA 
DESTA CAPITAL DE SÃO PAULO, FAZ SABER a todos quantos este Edital virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que a requerimento do credor fiduciário BANCO RENDIMENTO S.A., 
inscrito no CNPJ(MF) sob n. 68.900.810/0001-38, com sede social na Avenida das Nações Unidas 
n. 8501, 10º andar, Pinheiros, nesta Capital, prenotado sob n. 343.317, e na conformidade das 
atribuições conferidas pelo § 4º do art. 26 da Lei n. 9.514, de 20.11.1997,  INTIMA a devedora 
fiduciante CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA., inscrita no CNPJ(MF) sob 
n. 61.756.995/0001-00, com sede social na Rua João Moura n. 661, sala 19, Pinheiros, nesta 
Capital, na pessoa de seu representante legal JAIME SEREBRENIC, RG n. 5.233.735 SSP/SP, 
CPF(MF) n. 424.758.138-49, brasileiro, casado, a comparecer nesta Serventia, em qualquer dia útil, 
de segunda a sexta-feira, no horário das 9h00 às 16h00, para no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da terceira e última publicação deste Edital, purgar a mora, efetuando o pagamento das 
prestações em atraso e demais obrigações contratuais que, conforme demonstrativo da dívida 
emitido pela credora fiduciária, em 18.03.2016 importava em R$ 240.840,22 (duzentos e quarenta 
mil oitocentos e quarenta reais e vinte e dois centavos). Mora essa que deverá ser purgada em 
virtude das obrigações assumidas pelo contrato registrado no R.01/M.113.530, em 13 de março de 
2014, deste Oficial; sendo que o não pagamento importará na rescisão contratual e consolidação 
da propriedade do imóvel objeto da matrícula n. 113.530, na pessoa do credor fiduciário. São 
Paulo, 24 de outubro de 2016. FLAUZILINO ARAÚJO DOS SANTOS – OFICIAL. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 1037476-30.2015.8.26.0002). 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(o) 
Felix Mikhaiel Naim (CPF 055.755.168-49), que Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, lhe ajuizou 
uma ação de Cobrança pelo Procedimento Comum, objetivando o recebimento da quantia de R$ 306.422,93 (agosto/2015), 
representado pelas notas fiscais de serviços nºs 03262425; 03191435 e 02991593, das quais totalizaram um débito valor de R$ 
174.563,88, não quitado, decorrente do termo de responsabilidade com assunção de divida firmado entre as partes, referente aos 
serviços médicos hospitalares prestados. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, 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. ♦ 

Edital de Citação - Prazo 30 dias. (Proc. 0005541-87.2012.8.26.0068). A Dra. Daniela Nudeliman Guiguet Leal, Juíza de Direito da 
2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Barueri/SP. Faz Saber a Cristina Moreira da Silva (CPF 319.725.058-31), que Sociedade 
Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, lhe ajuizou uma ação de Cobrança pelo Procedimento Comum, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 139.427,00 (fevereiro/2012), representado pelas notas fiscais de serviços nºs 00736717 e 
00812061, das quais totalizaram um débito no valor de R$ 79.044,30, não pago, decorrente do termo de responsabilidade com 
assunção de divida firmado entre as partes, referente aos serviços médicos hospitalares prestados. Estando a ré em lugar ignorado, foi 
deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. ♦ 

Edital de Citação. Prazo 20 dias. (Proc. Digital n° 1067553-87.2013.8.26.0100). A Dra. Maria Carolina de Mattos Bertoldo, Juíza de 
Direito da 21ª Vara Cível da Capital/SP. Faz Saber a Fast Bakery Comércio de Alimentos Ltda. EPP. (CNPJ: 16.513.316/0001- 02), 
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Gomes e Lima Alimentos Ltda, objetivando a 
cobrança de R$ 5.464,56 (09/13), devidamente atualizado, referente a boletos emitidos, decorrentes de notas fiscais, oriundas de 14 
compras feitas pela executada e não pagas, evidenciando a inadimplência. Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por edital, para que em 03 dias, a fluir após o decurso do prazo do edital, pague o débito atualizado, caso em que os 
honorários serão reduzidos pela metade, sob pena de prosseguimento da execução. Podendo, ainda, querendo apresentar 
Embargos, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, reconhecendo o débito, os devedores poderão depositar 30% do valor do débito e 
requerer o pagamento da diferença em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sob pena 
de penhora e avaliação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. ♦ 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 1057067-12.2014.8.26.0002). 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 Rosario Corzo de Melgarejo (CPF 558.788.781-27) e Franz Melgarejo (CPF Ignorado), que Sociedade Beneficente Israelita 
Brasileira Hospital Albert Einstein, ajuizou uma ação de Cobrança pelo Procedimento Comum, objetivando o recebimento da 
quantia de R$ 55.971,07 (dezembro/2014), representado pela nota fiscal de serviço nº 01334617, da qual totalizou um débito no valor 
de R$ 107.800,00, não pago, decorrente do termo de responsabilidade com assunção de divida firmado entre as partes, referente aos 
serviços médicos hospitalares prestados. Estando os réus em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que, em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, apresentem respostas. 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. ♦ 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 0000085-91.2013.8.26.0434). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara 
Única, do Foro de Pedregulho, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Wender Lourenço de Souza, Rua Salim Feres, 449, Centro - CEP 14470-000, Pedregulho-SP, CPF 403.268.578-93, RG 48119329, 
que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Banco Ficsa Sa, alegando em síntese: "1- 
As partes afirmaram contrato de abertura de crédito – pré-fixado, para aquisição de bens ou serviços nº 998536646-8, em 28/10/2010, 
estipulando a cada parcela o valor de R$ 285,69, garantindo-o com seguinte bem, dado em alienação fiduciária: "um veículo marca 
FORD, tipo ESCORT – HACTH L 1.8, fabricação/modelo 1993/1993, cor CINZA, chassi 9BFZZZ54ZP332878, placa GMT3714". 2- O 
requerido descumpriu o avençado no contrato, uma vez que, não pagou 15 parcelas de seu financiamento que fora de 48, estado em 
atraso desde 17/10/2011, a partir da parcela 11, encontrandose em mora comprovada, nos termos do incluso Instrumento de Protesto. 
Ex positis, requer: Expedição do competente Mandado de Busca e Apreensão, de FORMA LIMINAR, inaudita altera pars, e em caráter 
de URGÊNCIA PARA O OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO, para que se proceda a busca e apreensão do bem supra descrito, a 
ser removido e depositado nas mãos dos representantes do Autor; Os benefícios do Artigo 172 e parágrafos c/c Artigo 842, ambos do 
nosso Código de Processo Civil, autorizando para, se preciso, seja procedido o arrombamento dos obstáculos que encontrar e 
acompanhamento de reforço policial e ainda os benefícios do artigo 230, caso o bem ou o(a) Ré(u) estiverem em comarcas contíguas; 
Após a execução da medida, requer seja o Requerido citado dos termos da presente ação, para, querendo, no quinquídio, pagar a 
integralidade da dívida, vencidas e vincendas, acrescendo-se juros moratórios às parcelas vencidas até a data do efetivo depósito e 
honorários advocatícios sobre o total. Ou ainda, contestar a ação em quinze dias, nos exatos termos do §§ 2º, 3º e 4º do Dec. Lei 
911/69, alterado pelo art. 56 da Lei 10.931/04. A total procedência da presente ação, confirmando a consolidação da propriedade e a 
posse plena e exclusiva dos bens no patrimônio do credor fiduciário, além de condenar o Requerido ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios. Protesta, desde já, pela produção de todo o gênero de provas admitidas em Direito, em 
especial à documental face a natureza da causa. Valor da causa: R$ 6.646,69. 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 (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. ♦ 

Edital de Citação - Prazo 20 dias. (Proc. 1011279-11.2015.8.26.0011). O Dr. Théo Assuar Gragnano, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível 
do Foro Regional de Pinheiros. Faz Saber a Carlos Alberto Manhaes Barreto (CPF 010.101.158-04), que Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, lhe ajuizou uma ação de Cobrança pelo Procedimento Comum, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 15.367,96 (outubro/2015), representado pela nota fiscal de serviço nº 02045980 no valor de R$ 
8.559,54, não quitada, decorrente do termo de responsabilidade com assunção de divida firmado entre as partes, referente aos 
serviços médicos hospitalares prestados. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, 
a fluir após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação ficam presumidos como verdadeiros os fatos 
articulados na inicial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. ♦ 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. (PROCESSO Nº 0002628-75.2013.8.26.0302). O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro de Jaú, Estado de São Paulo, Dr. Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Mauricio 
Marquezini, (CPF 324.534.718-99), que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de 
Banco Ficsa S/A, alegando em síntese: as partes firmaram um contrato de abertura de crédito – pré-fixado, para aquisição de bens ou 
serviços nº 998990511-3, em 30/03/2012, estipulando a cada parcela o valor de R$ 371,22, garantindo-o com o seguinte bem, dado 
em alienação fiduciária: 01 veículo leve, marca Volkswagen, tipo Gol 1.0, fabricação/modelo 1995, cor prata, chassi 
9BWZZZ30ZSP041594, placas BJJ9692; o requerido descumpriu o avençado no contrato, uma vez que não pagou quatro parcelas de 
seu financiamento que fora de quarenta e oito, estando em atraso desde 30/10/2012, a partir da parcela sete, tendo sido devidamente 
notificado da mora; ocorreu o vencimento antecipado do contrato, sendo o seu saldo devedor de R$ 10.083,04 em 28/01/2013, 
devendo a este valor serem adicionados outros encargos; requer a liminar de busca e apreensão do veículo, citação do réu e 
procedência da ação, rescindindo-se o contrato e consolidando a posse e propriedade do bem ao autor. Pelo MM. Juiz foi deferida a 
liminar, tendo o bem sido apreendido e depositado nas mãos do representante legal do autor em 07/07/2014. 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 5(cinco) e 15(quinze) dias, decorridos os 30 (trinta) dias da publicação deste, respectivamente, pague a integralidade da 
dívida pendente ou contestar a presente ação. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. ♦ 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCES-
SO Nº 0006639-66.2010.8.26.0072 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara, do Foro de Bebedouro, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RIMED COMÉRCIO 
HOSPITALAR LTDA. ME, CNPJ/MF 74.232.703/0001-81, 
que Descarpack Descartáveis do Brasil Ltda. lhe ajui-
zou ação de Execução para cobrança de R$ 85.153,55, 
representada pelas duplicatas vencidas, não pagas e pro-
testadas, anexas aos autos. Estando a executada em local 
ignorado, foi determinada a citação por edital, para que 
em 03 dias úteis, após os 30 dias supra, pague o débito 
atualizado (caso em que a verba honorária será reduzida 
pela metade), sob pena de penhora, ou ofereça Embar-
gos em 15 dias úteis, facultado a executada neste prazo, 
reconhecendo o crédito da exequente e depositando 30% 
do valor em execução mais custas e honorários advoca-
tícios, requerer o pagamento do restante em 06 parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 
1% ao mês. Em 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 Bebedouro, aos 27 de setembro de 2016.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCES-
SO Nº 1014598-74.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jaba-
quara, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Botto 
Muscari, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FACINO 
COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA EPP 
(CNPJ 19.068.376/0001-66), e PRO-DESIGN MÓVEIS 
PLANEJADOS LTDA EPP (CNPJ 10.445.610/0001-52) 
e outro, que ODILIA CORDEIRO DE SOUZA ajuizou-lhes 
ação de Procedimento Comum, objetivando rescindir o 
Contrato de Venda e Compra de Bens Móveis Modulados 
nº 2295200847 firmado entre as partes em 07/06/2014, de-
volução integral do valor pago (R$ 13.000,00), indenização 
por dano moral (R$ 13.000,00), multa, custas e honorá-
rios advocatícios. Estando as corrés em lugar ignorado, 
foram deferidas suas citações por edital, para que em 15 
dias úteis, após os 20 dias supra, contestem o feito, sob 
pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. 
Não sendo contestada a ação, as corrés serão conside-
radas reveis, caso em que serão nomeados curadores 
especiais. 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 outubro de 2016.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 1055290-86.2014.8.26.0100). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristina Inokuti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que virem ou 
tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO e especialmente a JOVELINA FERRAZ DUTRA, (CPF 253.739.788), (RG 
1.288.470), réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, espólios e/ou sucessores, que 
lhe foi proposta uma Ação de Adjudicação Compulsória, de Procedimento Comum por parte de Francisco Antonio Siqueira 
Ramos, objetivando que seja a presente ação julgada totalmente procedente, valendo a sentença como título para registro da 
propriedade, do imóvel designado como Apto. nº 32, localizado no 3º andar do Edif. Beatriz Claudia, situado na Av. Nove de Julho, 
301, Consolação, São Paulo/SP, matrícula 91.882 do 5º CRI de São Paulo/SP. 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 (quinze) dias, a fluir 
após o prazo de 20 (vinte) dias supra, apresente resposta. Não contestada a ação, será considerada revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. ♦ 

EDITAL DE CITAÇÃO DE TCF TRADING CONSULTING FINANCE S/S LTDA, NA PESSOA DE SEU(S) REPRESENTANTE(S) 
LEGAL (IS). COM PRAZO DE 20 DIAS, PROCESSO Nº 1016087-83.2014.8.26.0564. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro 
de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dra. Fabiana Feher Recasens, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TCF TRADING 
CONSULTING FINANCE S/S LTDA, (CNPJ 06.032.283/0001-30), na pessoa de seu(s) representante(s) legal(is), que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum por parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO OURO VELHO, alegando em inicial que a requerida 
proprietária da unidade 63 do referido Condomínio, não está pagando suas taxas condominiais, objetiva o recebimento de seu crédito 
que em 17 de julho de 2014 corresponde a R$ 5.070,26). Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, na pessoa de seu(s) representante(s) legal(is) Srs(s) Pietro Ozino Calagaris e Veralucia Castro da Cruz, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de quinze (15) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a fluir da data da primeira publicação (NCPC, art. 231, inciso IV), será nomeada 
curadoria especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. ♦ 

Edital de Citação - Prazo 20 dias. (Proc. 0034204-84.2011.8.26.0002) O Dr. Fabricio Stendard, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do 
Foro Regional de Santo Amaro. Faz Saber a Oscar Roberto de Barros Macedo (CPF 021.458.428-37), que Sociedade 
Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, lhe ajuizou uma ação de Cobrança pelo rito Ordinário, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 14.595,02 (maio/2011), representado pela nota fiscal de serviço nº 00468630 emitida, da qual totalizou 
um débito no valor de R$ 24.614,84, sendo pago apenas pelo réu a quantia de R$ 14.953,21, restando em aberto o saldo devedor 
remanescente de R$ 8.360,83, não pago, decorrente dos serviços médicos hospitalares prestados. Estando o réu em lugar ignorado, 
foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se 
como verdadeiros os fatos alegados pela autora. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. ♦ 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 4010361-44.2013.8.26.0554). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Luís Fernando Cardinale Opdebeeck, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
ANDREA CANAVESI, (CPF 127.514.068-82), (RG 17.641.867-2), que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum, 
também contra Eduardo Canavesi, por parte de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VALENÇA, objetivando o recebimento da quantia de 
R$ 7.334,94 (Outubro/2013), referente a despesas e outros encargos vencidos e não pagos da unidade autônoma nº 61, localizado no 
bloco 02, integrante do Condomínio autor, situado na Rua Osvaldo Orico nº 10, Vila Luzita, Santo André-SP. 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. ♦ 

DCI. EFICAZ EM PUBLICIDADE LEGAL.

DCI. A MELHOR
RELAÇÃO
CUSTO/BENEFÍCIO
QUANDO O ASSUNTO
É PUBLICIDADE LEGAL 5095-530011Ligue:

Acesse: dci.com.br/publicidadelegal
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1028234-
60.2015.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo de 
Oliveira Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem, réus incertos, desconhecidos e eventuais interessados, que Celso Henrique Valverde e s/m Deise de Assunção Villa 
Nova Valverde, e Célia Hermínia Valverde Soncin e s/m Luiz Soncin ajuizaram ação de usucapião objetivando a posse da metade
ideal (50%) do imóvel situado na Rua Sebastião Ferraz, Nº 14, com área útil de 205m², casa geminada, em terreno constituído 
pelo lote 17, da quadra B, no bairro de Vila Augusta, Guarulhos, inscrição municipal 111.83.01.1130.00.000-6, matrícula nº 12.146.
Alegam os autores estarem na posse do imóvel de forma mansa e pacífica há mais de 20 anos, expedindo-se edital de citação dos
supramencionados, para que em 15 dias a fluir após o prazo supra, contestem o feito, sob pena de serem aceitos os fatos. Será o
edital afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 08 de setembro de 2016. 

Citação. Prazo 30 dias. Proc. 1010343-76.2014.8.26.0348. O
Rafael Segóvia Souza Cruz,Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de
Mauá/SP. Faz saber a Mavel Pinturas de Peças Automotivas 
Ltda. CNPJ 19.806.147/0001-00, que Mankiewicz do Brasil &
Cia ajuizou ação de execução, para cobrança de R$32.601,50 
(dez/14),referente às Notas Fiscais nºs 4251-1,4251-2,4275/1,
4275/2,4291/1,4291/2,4300/1 e 4300/2.Estando a executada em
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do
prazo supra, pague o débito atualizado, com os honorários de 
10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 
dias, podendo, nestes 15 dias depositar 30% do débito e 
solicitar o parcelamento do saldo em 06 vezes, com juros de 
1% ao mês, sob pena de expedição de mandado de penhora
e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da 
execução. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. 
Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 0002874-71.2013.8.26.0011. 
A Dra. Rosana Moreno Santiso, Juíza de Direito da 3ª Vara 
Cível Regional de Pinheiros, FAZ SABER a Jane Antu-
nes Ribeiro, CPF/MF 200.895.398-00, que Raquel Galvão 
Perin lhe ajuizou ação de Procedimento Comum, a fim 
de ser rescindido o contrato (verbal) celebrado entre as 
partes em 20/08/2012, pelo qual a autora vendeu a ré o 
veículo GM/Classic Life 2005/6 placa DRO-9698, chassi 
9BGSA19E068127490, visto que a ré pagou tão somente 
a entrada, deixando de pagar as parcelas restantes. Es-
tando a ré em lugar ignorado, foi determinada a citação por 
edital, para que em 15 dias úteis, após os 20 dias supra, 
conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os 
fatos alegados, e a condenação nas cominações pedidas, 
inclusive danos morais. Em caso de revelia, será nomea-
do curador especial. São Paulo, 03 de outubro de 2016.

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 0049409-15.2012.8.26.0554. 
O Dr. Marcio Bonetti, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da 
Comarca de Santo André, FAZ SABER a TRV Comér-
cio de Máquinas e Acessórios Operatrizes Ltda., 
CNPJ/MF 02.263.667/0001-02 e Eliziane Fontana, CPF/
MF 677.694.700-72, que Banco Itauleasing S/A lhes 
ajuizou, e a outra, ação Monitória para cobrança de R$ 
956.986,15, oriunda do contrato Leasing Automático - Pre-
fixado nº 4609432-2, de 06/10/10. Estando as rés em lugar 
ignorado, foi determinada a citação por edital, para que em 
15 dias úteis, após os 20 dias supra, paguem o débito livre 
de custas e honorários, ou ofereçam embargos, sob pena 
de não o fazendo constituir-se de pleno direito o título exe-
cutivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos alega-
dos. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 0005563-83.2016.8.26.0011 A MM. Juíza de Direito da 
5ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado 
de São Paulo, Dra. Luciana Bassi de Melo, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a ANDERSON DE CASTRO PICIO-
NIERI, Rua Eli, 1577, Vila Maria - CEP 02114-012, São 
Paulo-SP, CPF 256.382.568- 73, RG 233322681, Separa-
do judicialmente, Brasileiro, Economista, que lhe foi pro-
posto o Cumprimento de Sentença por parte de Colégio 
Albert Sabin Ltda., para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado 
e atualizado do crédito (R$ 67.675,51), acrescido de cus-
tas, se houver. 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 intima-
ção, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não 
ocorrendo pagamento voluntário, o débito será acrescido 
de multa de dez por cento e, também, de honorários de ad-
vogado de dez por cento. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, 
por EDITAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 22 de setembro de 2016.

FOROS REGIONAIS ITAQUERA VARAS CÍVEIS 3ª 
VARA CÍVEL. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 
DIAS. PROCESSO Nº 0013915-42.2016.8.26.0007 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional 
VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Celso Mazi-
teli Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DEBORA 
RODRIGUES MENDES, CPF/MF 350.216.898-94, a qual 
encontra-se em local ignorado, que pelo presente edital 
expedido nos autos de Cumprimento de Sentença re-
querido por SECID Sociedade Educacional Cidade de 
São Paulo S/C, Ltda, fica intimada para que no prazo de 
15 dias úteis, após os 20 dias supra, pague a quantia de 
R$ 2.661,07, sob pena de multa de 10%, honorários ad-
vocatícios de 10%, bem como de penhora em tantos de 
seus bens quantos bastem para garantia da execução, 
nos termos do art. 513 § 2º, alínea IV do novo CPC. São 
Paulo, 27 de setembro de 2016. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

FOROS REGIONAIS ITAQUERA VARAS CÍVEIS 3ª 
VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 
DIAS. PROCESSO Nº 0014559-82.2016.8.26.0007. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro 
Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
KARINA MARREIRO SILVA, CPF/MF 227.260.228-20, 
a qual encontra-se em local ignorado, que pelo presente 
edital expedido nos autos de Cumprimento de Sentença 
requerido por SECID Sociedade Educacional Cidade 
de São Paulo S/C, Ltda, fica intimada para que no prazo 
de 15 dias úteis, após os 20 dias supra, pague a quantia 
de R$ 5.907,93, sob pena de multa de 10%, honorários 
advocatícios de 10%(523 § 1º do CPC); bem como, ofe-
reça eventual impugnação no prazo de 15 dias, a contar 
do decurso de prazo para o pagamento voluntário da 
obrigação, independentemente de penhora ou nova inti-
mação (art. 525, do C.P.C.). Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES EXPEDIDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES VAL-MAR LTDA. EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PROCESSO Nº 1125903 97.2015.8.26.0100. O Exmo. Dr. PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO, juiz de direito da 2ª VARA DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, na forma da lei,FAZ SABER que, 
pelo presente edital, ficam intimados todos os credores e interessados de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES VAL-
MAR LTDA. EPP - em recuperação judicial para comparecer e se reunir em ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, em primeira 
convocação, na rua Madre de Deus nº 1.470, bairro da Mooca, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, no dia 12 de dezembro 
de 2016, às 10 horas, iniciando-se o cadastramento dos credores às 09 horas, ocasião em que a assembleia será instalada com a
presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor. Caso não haja quórum 
nesta ocasião, ficam os credores desde já convocados para a assembleia, em segunda convocação, a qual será instalada com a 
presença de qualquer número de credores, a ser realizada no mesmo local, no dia 19 de dezembro de 2016, às 10 horas, 
iniciando-se o cadastramento dos credores às 09 horas. A assembleia ora convocada tem como objeto a deliberação pelos 
credores sobre a seguinte ordem do dia: a) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pela
empresa indústria e comércio de confecções val-mar ltda. epp - em recuperação judicial; b) a constituição do comitê de credores, a
escolha de seus membros e sua substituição; e c) deliberação de outras matérias necessárias. Os credores poderão obter cópia 
do plano de recuperação judicial que será submetido à deliberação da assembleia, nos autos nº 1125903-97.2015.8.26.0100, em
trâmite perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo e no site da 
administradora judicial (www.acfb.com.br). Os credores legitimados a votar que desejarem se fazer representar por procurador 
deverão enviar para o e-mail: contato@acfb.com.br documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos 
autos do processo em que se encontre o documento, aplicando-se, neste caso, o disposto no inciso VI do artigo 425 do Novo
Código de Processo Civil e demais disposições legais cabíveis. Os documentos deverão ser recebidos com antecedência mínima 
de 24 (vinte e quatro) horas da realização da assembleia, conforme disposto no art. 37, da lei 11.101/05. Em se tratando de
pessoa jurídica, deverão ser apresentados os documentos societários que comprovem os poderes do(s) representante(s) 
signatário(s) da procuração e demais documentos hábeis que comprovem a outorga de poderes, ou a indicação das folhas dos
autos do processo em que se encontrem os mencionados documentos societários. E para que produza seus efeitos de direito, 
será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, aos 13 de outubro de 2016 

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo do Edital 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1021934-32.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Furtado de 
Oliveira Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Cibe
Saneamento e Participações S.A., Av. Brigadeiro Faria Lima, 
2012, Conjunto 53, Sala 8, 5° Andar, Jardim Paulistano - CEP
01451-000, São Paulo-SP, CNPJ 09.376.498/0001-66, que lhe
foi proposta uma ação de Pedido Falência por parte de
Camargo Corrêa S.A., com fundamento no artigo 94, I e artigo 
97, inciso IV, da Lei 11.101/2005, por impontualidade no 
pagamento da(s) dívidas certas e exigíveis decorrentes de 
Instrumento Particular de Novação de Dívida, Acordo para 
Pagamento e outras Avenças, no valor de R$ 79.420.589,14
(atualizado até 30/07/2015), devidamente protestada(s). 
Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por 
edital, para que em 10 dias, a fluir após o Prazo do Edital 20 
dias supra, apresente defesa, podendo, nos termos do art. 98,
parágrafo único da Lei 11.101/2005, depositar a quantia 
correspondente ao total do crédito reclamado, que deverá ser 
atualizado até a data do depósito com juros e correção 
monetária, acrescida de custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito, 
sob pena de decretação da falência. E para que produza seus 
efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na 
forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 04 de outubro de 2016. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
FLAUZILINO ARAÚJO DOS SANTOS, 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA 
DESTA CAPITAL DE SÃO PAULO, FAZ SABER a todos quantos este Edital virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que a requerimento do credor fiduciário BANCO RENDIMENTO S.A., 
inscrito no CNPJ(MF) sob n. 68.900.810/0001-38, com sede social na Avenida das Nações Unidas 
n. 8501, 10º andar, Pinheiros, nesta Capital, prenotado sob n. 343.317, e na conformidade das 
atribuições conferidas pelo § 4º do art. 26 da Lei n. 9.514, de 20.11.1997,  INTIMA a devedora 
fiduciante CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA., inscrita no CNPJ(MF) sob 
n. 61.756.995/0001-00, com sede social na Rua João Moura n. 661, sala 19, Pinheiros, nesta 
Capital, na pessoa de seu representante legal JAIME SEREBRENIC, RG n. 5.233.735 SSP/SP, 
CPF(MF) n. 424.758.138-49, brasileiro, casado, a comparecer nesta Serventia, em qualquer dia útil, 
de segunda a sexta-feira, no horário das 9h00 às 16h00, para no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da terceira e última publicação deste Edital, purgar a mora, efetuando o pagamento das 
prestações em atraso e demais obrigações contratuais que, conforme demonstrativo da dívida 
emitido pela credora fiduciária, em 18.03.2016 importava em R$ 240.840,22 (duzentos e quarenta 
mil oitocentos e quarenta reais e vinte e dois centavos). Mora essa que deverá ser purgada em 
virtude das obrigações assumidas pelo contrato registrado no R.01/M.113.530, em 13 de março de 
2014, deste Oficial; sendo que o não pagamento importará na rescisão contratual e consolidação 
da propriedade do imóvel objeto da matrícula n. 113.530, na pessoa do credor fiduciário. São 
Paulo, 24 de outubro de 2016. FLAUZILINO ARAÚJO DOS SANTOS – OFICIAL. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 1037476-30.2015.8.26.0002). 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(o) 
Felix Mikhaiel Naim (CPF 055.755.168-49), que Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, lhe ajuizou 
uma ação de Cobrança pelo Procedimento Comum, objetivando o recebimento da quantia de R$ 306.422,93 (agosto/2015), 
representado pelas notas fiscais de serviços nºs 03262425; 03191435 e 02991593, das quais totalizaram um débito valor de R$ 
174.563,88, não quitado, decorrente do termo de responsabilidade com assunção de divida firmado entre as partes, referente aos 
serviços médicos hospitalares prestados. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, 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. ♦ 

Edital de Citação - Prazo 30 dias. (Proc. 0005541-87.2012.8.26.0068). A Dra. Daniela Nudeliman Guiguet Leal, Juíza de Direito da 
2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Barueri/SP. Faz Saber a Cristina Moreira da Silva (CPF 319.725.058-31), que Sociedade 
Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, lhe ajuizou uma ação de Cobrança pelo Procedimento Comum, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 139.427,00 (fevereiro/2012), representado pelas notas fiscais de serviços nºs 00736717 e 
00812061, das quais totalizaram um débito no valor de R$ 79.044,30, não pago, decorrente do termo de responsabilidade com 
assunção de divida firmado entre as partes, referente aos serviços médicos hospitalares prestados. Estando a ré em lugar ignorado, foi 
deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. ♦ 

Edital de Citação. Prazo 20 dias. (Proc. Digital n° 1067553-87.2013.8.26.0100). A Dra. Maria Carolina de Mattos Bertoldo, Juíza de 
Direito da 21ª Vara Cível da Capital/SP. Faz Saber a Fast Bakery Comércio de Alimentos Ltda. EPP. (CNPJ: 16.513.316/0001- 02), 
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Gomes e Lima Alimentos Ltda, objetivando a 
cobrança de R$ 5.464,56 (09/13), devidamente atualizado, referente a boletos emitidos, decorrentes de notas fiscais, oriundas de 14 
compras feitas pela executada e não pagas, evidenciando a inadimplência. Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por edital, para que em 03 dias, a fluir após o decurso do prazo do edital, pague o débito atualizado, caso em que os 
honorários serão reduzidos pela metade, sob pena de prosseguimento da execução. Podendo, ainda, querendo apresentar 
Embargos, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, reconhecendo o débito, os devedores poderão depositar 30% do valor do débito e 
requerer o pagamento da diferença em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sob pena 
de penhora e avaliação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. ♦ 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 1057067-12.2014.8.26.0002). 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 Rosario Corzo de Melgarejo (CPF 558.788.781-27) e Franz Melgarejo (CPF Ignorado), que Sociedade Beneficente Israelita 
Brasileira Hospital Albert Einstein, ajuizou uma ação de Cobrança pelo Procedimento Comum, objetivando o recebimento da 
quantia de R$ 55.971,07 (dezembro/2014), representado pela nota fiscal de serviço nº 01334617, da qual totalizou um débito no valor 
de R$ 107.800,00, não pago, decorrente do termo de responsabilidade com assunção de divida firmado entre as partes, referente aos 
serviços médicos hospitalares prestados. Estando os réus em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que, em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, apresentem respostas. 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. ♦ 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 0000085-91.2013.8.26.0434). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara 
Única, do Foro de Pedregulho, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Wender Lourenço de Souza, Rua Salim Feres, 449, Centro - CEP 14470-000, Pedregulho-SP, CPF 403.268.578-93, RG 48119329, 
que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Banco Ficsa Sa, alegando em síntese: "1- 
As partes afirmaram contrato de abertura de crédito – pré-fixado, para aquisição de bens ou serviços nº 998536646-8, em 28/10/2010, 
estipulando a cada parcela o valor de R$ 285,69, garantindo-o com seguinte bem, dado em alienação fiduciária: "um veículo marca 
FORD, tipo ESCORT – HACTH L 1.8, fabricação/modelo 1993/1993, cor CINZA, chassi 9BFZZZ54ZP332878, placa GMT3714". 2- O 
requerido descumpriu o avençado no contrato, uma vez que, não pagou 15 parcelas de seu financiamento que fora de 48, estado em 
atraso desde 17/10/2011, a partir da parcela 11, encontrandose em mora comprovada, nos termos do incluso Instrumento de Protesto. 
Ex positis, requer: Expedição do competente Mandado de Busca e Apreensão, de FORMA LIMINAR, inaudita altera pars, e em caráter 
de URGÊNCIA PARA O OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO, para que se proceda a busca e apreensão do bem supra descrito, a 
ser removido e depositado nas mãos dos representantes do Autor; Os benefícios do Artigo 172 e parágrafos c/c Artigo 842, ambos do 
nosso Código de Processo Civil, autorizando para, se preciso, seja procedido o arrombamento dos obstáculos que encontrar e 
acompanhamento de reforço policial e ainda os benefícios do artigo 230, caso o bem ou o(a) Ré(u) estiverem em comarcas contíguas; 
Após a execução da medida, requer seja o Requerido citado dos termos da presente ação, para, querendo, no quinquídio, pagar a 
integralidade da dívida, vencidas e vincendas, acrescendo-se juros moratórios às parcelas vencidas até a data do efetivo depósito e 
honorários advocatícios sobre o total. Ou ainda, contestar a ação em quinze dias, nos exatos termos do §§ 2º, 3º e 4º do Dec. Lei 
911/69, alterado pelo art. 56 da Lei 10.931/04. A total procedência da presente ação, confirmando a consolidação da propriedade e a 
posse plena e exclusiva dos bens no patrimônio do credor fiduciário, além de condenar o Requerido ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios. Protesta, desde já, pela produção de todo o gênero de provas admitidas em Direito, em 
especial à documental face a natureza da causa. Valor da causa: R$ 6.646,69. 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 (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. ♦ 

Edital de Citação - Prazo 20 dias. (Proc. 1011279-11.2015.8.26.0011). O Dr. Théo Assuar Gragnano, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível 
do Foro Regional de Pinheiros. Faz Saber a Carlos Alberto Manhaes Barreto (CPF 010.101.158-04), que Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, lhe ajuizou uma ação de Cobrança pelo Procedimento Comum, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 15.367,96 (outubro/2015), representado pela nota fiscal de serviço nº 02045980 no valor de R$ 
8.559,54, não quitada, decorrente do termo de responsabilidade com assunção de divida firmado entre as partes, referente aos 
serviços médicos hospitalares prestados. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, 
a fluir após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação ficam presumidos como verdadeiros os fatos 
articulados na inicial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. ♦ 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. (PROCESSO Nº 0002628-75.2013.8.26.0302). O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro de Jaú, Estado de São Paulo, Dr. Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Mauricio 
Marquezini, (CPF 324.534.718-99), que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de 
Banco Ficsa S/A, alegando em síntese: as partes firmaram um contrato de abertura de crédito – pré-fixado, para aquisição de bens ou 
serviços nº 998990511-3, em 30/03/2012, estipulando a cada parcela o valor de R$ 371,22, garantindo-o com o seguinte bem, dado 
em alienação fiduciária: 01 veículo leve, marca Volkswagen, tipo Gol 1.0, fabricação/modelo 1995, cor prata, chassi 
9BWZZZ30ZSP041594, placas BJJ9692; o requerido descumpriu o avençado no contrato, uma vez que não pagou quatro parcelas de 
seu financiamento que fora de quarenta e oito, estando em atraso desde 30/10/2012, a partir da parcela sete, tendo sido devidamente 
notificado da mora; ocorreu o vencimento antecipado do contrato, sendo o seu saldo devedor de R$ 10.083,04 em 28/01/2013, 
devendo a este valor serem adicionados outros encargos; requer a liminar de busca e apreensão do veículo, citação do réu e 
procedência da ação, rescindindo-se o contrato e consolidando a posse e propriedade do bem ao autor. Pelo MM. Juiz foi deferida a 
liminar, tendo o bem sido apreendido e depositado nas mãos do representante legal do autor em 07/07/2014. 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 5(cinco) e 15(quinze) dias, decorridos os 30 (trinta) dias da publicação deste, respectivamente, pague a integralidade da 
dívida pendente ou contestar a presente ação. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. ♦ 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCES-
SO Nº 0006639-66.2010.8.26.0072 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara, do Foro de Bebedouro, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RIMED COMÉRCIO 
HOSPITALAR LTDA. ME, CNPJ/MF 74.232.703/0001-81, 
que Descarpack Descartáveis do Brasil Ltda. lhe ajui-
zou ação de Execução para cobrança de R$ 85.153,55, 
representada pelas duplicatas vencidas, não pagas e pro-
testadas, anexas aos autos. Estando a executada em local 
ignorado, foi determinada a citação por edital, para que 
em 03 dias úteis, após os 30 dias supra, pague o débito 
atualizado (caso em que a verba honorária será reduzida 
pela metade), sob pena de penhora, ou ofereça Embar-
gos em 15 dias úteis, facultado a executada neste prazo, 
reconhecendo o crédito da exequente e depositando 30% 
do valor em execução mais custas e honorários advoca-
tícios, requerer o pagamento do restante em 06 parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 
1% ao mês. Em 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 Bebedouro, aos 27 de setembro de 2016.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCES-
SO Nº 1014598-74.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jaba-
quara, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Botto 
Muscari, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FACINO 
COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA EPP 
(CNPJ 19.068.376/0001-66), e PRO-DESIGN MÓVEIS 
PLANEJADOS LTDA EPP (CNPJ 10.445.610/0001-52) 
e outro, que ODILIA CORDEIRO DE SOUZA ajuizou-lhes 
ação de Procedimento Comum, objetivando rescindir o 
Contrato de Venda e Compra de Bens Móveis Modulados 
nº 2295200847 firmado entre as partes em 07/06/2014, de-
volução integral do valor pago (R$ 13.000,00), indenização 
por dano moral (R$ 13.000,00), multa, custas e honorá-
rios advocatícios. Estando as corrés em lugar ignorado, 
foram deferidas suas citações por edital, para que em 15 
dias úteis, após os 20 dias supra, contestem o feito, sob 
pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. 
Não sendo contestada a ação, as corrés serão conside-
radas reveis, caso em que serão nomeados curadores 
especiais. 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 outubro de 2016.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 1055290-86.2014.8.26.0100). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristina Inokuti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que virem ou 
tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO e especialmente a JOVELINA FERRAZ DUTRA, (CPF 253.739.788), (RG 
1.288.470), réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, espólios e/ou sucessores, que 
lhe foi proposta uma Ação de Adjudicação Compulsória, de Procedimento Comum por parte de Francisco Antonio Siqueira 
Ramos, objetivando que seja a presente ação julgada totalmente procedente, valendo a sentença como título para registro da 
propriedade, do imóvel designado como Apto. nº 32, localizado no 3º andar do Edif. Beatriz Claudia, situado na Av. Nove de Julho, 
301, Consolação, São Paulo/SP, matrícula 91.882 do 5º CRI de São Paulo/SP. 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 (quinze) dias, a fluir 
após o prazo de 20 (vinte) dias supra, apresente resposta. Não contestada a ação, será considerada revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. ♦ 

EDITAL DE CITAÇÃO DE TCF TRADING CONSULTING FINANCE S/S LTDA, NA PESSOA DE SEU(S) REPRESENTANTE(S) 
LEGAL (IS). COM PRAZO DE 20 DIAS, PROCESSO Nº 1016087-83.2014.8.26.0564. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro 
de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dra. Fabiana Feher Recasens, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TCF TRADING 
CONSULTING FINANCE S/S LTDA, (CNPJ 06.032.283/0001-30), na pessoa de seu(s) representante(s) legal(is), que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum por parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO OURO VELHO, alegando em inicial que a requerida 
proprietária da unidade 63 do referido Condomínio, não está pagando suas taxas condominiais, objetiva o recebimento de seu crédito 
que em 17 de julho de 2014 corresponde a R$ 5.070,26). Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, na pessoa de seu(s) representante(s) legal(is) Srs(s) Pietro Ozino Calagaris e Veralucia Castro da Cruz, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de quinze (15) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a fluir da data da primeira publicação (NCPC, art. 231, inciso IV), será nomeada 
curadoria especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. ♦ 

Edital de Citação - Prazo 20 dias. (Proc. 0034204-84.2011.8.26.0002) O Dr. Fabricio Stendard, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do 
Foro Regional de Santo Amaro. Faz Saber a Oscar Roberto de Barros Macedo (CPF 021.458.428-37), que Sociedade 
Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, lhe ajuizou uma ação de Cobrança pelo rito Ordinário, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 14.595,02 (maio/2011), representado pela nota fiscal de serviço nº 00468630 emitida, da qual totalizou 
um débito no valor de R$ 24.614,84, sendo pago apenas pelo réu a quantia de R$ 14.953,21, restando em aberto o saldo devedor 
remanescente de R$ 8.360,83, não pago, decorrente dos serviços médicos hospitalares prestados. Estando o réu em lugar ignorado, 
foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se 
como verdadeiros os fatos alegados pela autora. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. ♦ 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 4010361-44.2013.8.26.0554). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Luís Fernando Cardinale Opdebeeck, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
ANDREA CANAVESI, (CPF 127.514.068-82), (RG 17.641.867-2), que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum, 
também contra Eduardo Canavesi, por parte de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VALENÇA, objetivando o recebimento da quantia de 
R$ 7.334,94 (Outubro/2013), referente a despesas e outros encargos vencidos e não pagos da unidade autônoma nº 61, localizado no 
bloco 02, integrante do Condomínio autor, situado na Rua Osvaldo Orico nº 10, Vila Luzita, Santo André-SP. 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. ♦ 

DCI. EFICAZ EM PUBLICIDADE LEGAL.

DCI. A MELHOR
RELAÇÃO
CUSTO/BENEFÍCIO
QUANDO O ASSUNTO
É PUBLICIDADE LEGAL 5095-530011Ligue:

Acesse: dci.com.br/publicidadelegal
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