
Já imaginou colocar 

uma simples etiqueta 

em um determinado 

produto e, por meio 

dela, conseguir, de 

forma rápida, tabelar 

as informações de seu 

catálogo, a quantidade 

exata de itens no estoque 

e até identifi car onde 

está determinado item? 

Pois é, isso já é possível 

com a tecnologia RFID, 

sigla para “identifi cação 

por radiofrequência”

O recurso possui três 
elementos principais: 
a antena, o transceptor 

responsável por fazer a leitura 
e transferência dos dados e 
um transponder ou etiqueta, 
que contém as informações 
a serem transmitidas. Ele 
pode ter inúmeras utilidades, 
até mesmo em pessoas, mas 
tornou-se importante recurso 
para a gestão de estoque na 
indústria e no varejo. 

Isso explica porque o mer-
cado global da tecnologia 
RFID está em crescimento. De 
acordo com levantamento da 
consultoria Market Research 
Future, o setor deve alcançar 
um faturamento de US$ 31,8 
bilhões até 2023, com um 
crescimento médio anual de 
aproximadamente 15,6%. 

“É uma tecnologia que ain-
da não é tão explorada pelo 
mercado varejista por conta 
do alto custo. Contudo, após 
sete meses de projeto, pode-
mos analisar que esse custo é, 
na verdade, um investimento 
com todo o resultado que está 
sendo apresentado”, explica 

Felipe Rossetti, sócio fundador 
da Piticas. 

A empresa, especializada na 
venda de roupas licenciadas de 
marcas como Disney, Universal 
e Lucas Films, investiu R$ 5 
milhões para implementar a 
identifi cação por radiofrequ-
ência não só em sua fábrica, 
mas também nos mais de 300 
pontos de venda que possui 
em todo o Brasil. 

Dessa forma, conseguiu 
automatizar e simplifi car o 
inventário do estoque. Na 
fábrica, por exemplo, a gestão 
e controle das 800 mil peças 
produzidas levava cerca de 
90 dias e, agora, não passa de 
9 horas. Nas lojas, o processo 
que era de sete horas caiu para 
cinco minutos – permitindo um 
controle em tempo real a cada 
venda realizada. 

Na Piticas, o processo de 
implementação começou em 
2017, com o desenvolvimento 
e integração do sistema da 
empresa ao módulo RFID. Em 
janeiro ocorreu a etiquetagem 
dos produtos na fábrica e, a 
partir de fevereiro de 2018, 
todos as roupas produzidas já 
começaram a ser separadas e 
faturadas com a nova tecnolo-
gia. A expectativa é que todas 
as lojas credenciadas utilizem 
esse recurso no primeiro se-
mestre de 2019. 

“O controle de estoque é o 
grande desafi o das franquias. 
Com essa tecnologia, quere-
mos que o processo seja feito 
praticamente em tempo real, 
com inventário feito em poucos 
minutos, minimizando roubos 
e garantindo assertividade nos 
pedidos de reposição”, conclui 
Felipe.

Fonte e mais informações:
(www.piticas.com.br).
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002251-48.2018.8.26.0361 O(A) MM. Juiz(a) de Di-
reito da 5ª VC, do Foro de Mogi das Cruzes, Estado de SP, Dr(a). Gustavo Alexandre da Câmara Leal
Belluzzo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Masaki Takamori, CPF/MF Nº 523.002.348-15, RG Nº
521.828-8, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum Em-
preendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que
efetue o pagamento do valor de R$ 41.673,25, que deverá ser devidamente atualizado até a data do
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários
Advocatícios de 10 % (art.513,§2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias.
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Mogi
das Cruzes, aos 28 de agosto de 2018.                                                                                          (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0002532-71.2013.8.26.0072 O MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara, do Foro de Bebedouro, Estado de SP, Dr. Amilcar Gomes da Silva, na forma da Lei, etc.
Faz Saber ao requerido, Sr. Eudimo Cunha Filho, CPF 981.207.518-68, demais que lhe foi proposta
ação de Monitória requerida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 48.448,28, referente à fatura de nº 92408151, com ven-
cimento em 20/09/2012, à fatura de nº 94902016, com vencimento em 22/10/2012, vencida e não
paga. Encontrando-se o requerido 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, pague a quantia reclamada ou ofereça embargos. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador espe-
cial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de Bebedouro, aos 30 de julho de 2018.                                                      (04 e 05)

Edital de Intimação - Prazo de 30 dias. Processo Nº 0005974-47.2018.8.26.0047 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ªVC, do Foro de Assis, Estado de SP, Dr(a). Adilson Russo de Moraes, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o)Claudemir Francisco dos Santos, Brasileiro, CPF 116.574.558-58. Com en-
dereço à Rua Maria Alves de Souza, 445, Portal de Sao Francisco, CEP 19807-456, Assis - SP que
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Cgmp - Centro de
Gestão de Meios de Pagamento S.A . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos ter-
mos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de
R$23.976,05, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorári-
os advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda,
que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, inde-
pendentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de Assis, aos 19 de julho de 2018.                                                                                         (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0006194-27.2009.8.26.0543 O (A MM. Juiz(a) de Di-
reito da 1ªVara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr (a). Patrícia Cotrim Valério, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Lucas Armando Romito, brasileiro, inscrito no CPF nº 182.523.621-68, inscrito
no CNPJ nº 05.805. 587/0001-20, e Mauro de Azevedo Viana, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº
074.412.387-90, réu ausente, incerto, de paradeiro desconhecido, que Concessio nária da Rodovia
Presidente Dutra move contra sí, por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do aci-
dente que ocorreu no dia 27 de Março de 2007, por volta das 01h, o segundo Requerido estava trafe-
gando com o Veículo MB LS 1933, ano 1988, cor Branca, placa AFD-6404, de propriedade do primeiro
Requerido, quando, na altura do Km 222,1, sentido decrescente da Rodovia BR 116,. Mediante o aci-
dente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência (doc. 04), descrevendo as circunstânci-
as do mesmo. O referido acidente gerou diversos prejuízos ao patrimônio público administrado pela
Requerente, sendo necessária a mobilização regional de empregados, bem como a instalação de novo
material em substituição ao danificado. A Requerente também alocou pessoal capacitado e equipa-
mentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam
pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devi-
dos reparos, a Requerente despendeu ,na data da ocorrência, a quantia de R$ 2.760,33, conforme de-
monstrativo anexo (doc. 05). Estando em termos, expede-se o presente edital para citação do réu,
para, 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. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de Santa Isabel, aos 30 de julho de 2018.                                         (04 e 05)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0023570-82.2018.8.26.0002 O MM. Juiz de Direito da
5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Danielle Nunes de Vita Silva, CPF/MF SOB Nº 142.726.478-30, RG Nº 20.123.719-
2, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de União Social Camiliana, ale-
gando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$
17.553,10, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários Advocatícios de 10% (art.513,§2º,IV,do
NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de agosto de 2018.                   (04 e 05)

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Processo nº 0032973-72.2018.8.26.0100. O Dr. André Augusto Sal-
vador Bezerra, Juiz de Direito da 42ª VC do Foro Central da Capital - SP, na forma da lei, etc. Faz
Saber a Edegar Claro Rodrigues, RG Nº 1.816.803, CPF/MF Nº 642.003.618-68, que por este Juízo,
tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Momentum Empreendimentos Imobiliá-
rios Ltda, onde foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$
21.982,20 (26/04/2018), que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10 %
(art.513,§2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 06 de junho de 2018.                                        (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0120163-94.2009.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Di-
reito da 3ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Jorge Alberto Quadros de Carvalho
Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Andressa Elauzino Oliveira, Brasileiro, Solteira, Secretá-
ria, RG 354519402, CPF 387.144.758-71, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por
parte de Sociedade Beneficente São Camilo, alegando em síntese: cobrança para recebimento da
quantia de R$ 24.113,29, referente as despesas hospitalares. Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador es-
pecial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e pas-
sado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de agosto de 2018.                                                             (04 e 05)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000021-25.2016.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Paulo Baccarat Filho, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Camila Silvestri Chiodini, Brasileiro, CPF 382.241.678-95. , que lhe foi
proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: foi
deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 16.333,75, que deverá
ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer
impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 25/07/2018.                                      (04 e 05)

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1000090-21.2018.8.26.0176. A Drª. Barbara Carola
Hinderberger Cardoso De Almeida, Juíza de Direito da 2ª Vara Judicial - Foro de Embu das Artes S/P,
Faz Saber a Maria Luciana Rodrigues De Araujo, RG Nº 25.327.764-4, CPF Nº 155.596.518-00, que
Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$
5.415,13. Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não
foi cumprido. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos
alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia.
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.                                                         (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006184-22.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Di-
reito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Debora Gregorio de Souza, Brasileira, RG 32.609.274-2, CPF
329.132.128-67, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituição Educacional Pro-
fessor Pasquale Cascino, alegando em síntese que é credora da importância de R$ 5.508,71 ( atuali-
zado monetariamente (fevereiro/2018) e acrescido dos juros de mora até a data do efetivo pagamento,
bem como acrescido de 5% de honorários advocatícios conforme prevê o artigo 701 do NCPC), em
decorrência de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais de Ensino Superior. Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, cumpra a obrigação, nos termos do art. 701 do CPC, ou apresente embargos monitórios. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 23 de julho de 2018.                                                                         (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006804-68.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Di-
reito da 9ªVC, do Foro Regional II-Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Anderson Cortez Mendes, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria Aparecida Pontes, Brasileiro, RG 16.755.918-7, CPF
255.523.248-62 que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituição Educacional Pro-
fessor Pasquale Cascino, objetivando o recebimento da quantia de R$ 8.142,53, referente contrato de
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Considerando que a requerente, encon-
tra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital Citada para os termos e atos da
ação proposta ficando advertida de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou
oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de junho de 2018.                    (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1007846-42.2015.8.26.0223 O(A ) MM. Juiz(a) de Di-
reito da 2ª VC, do Foro de Guarujá, Estado de SP, Dr(a). Gladis Naira Cuvero, na forma da Lei, etc.
Faz Saber a(o) Transportes Integraçao Entre Profissionais e Empresas Ltda, CNPJ 10.346.995/0001-
09. Com endereço à Rua Alvaro Leão Carmelo, 335, Jardim Boa Esperança (vicente de Carvalho),
CEP 1147 1-020, Guaruja - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP Centro
de Gestão de Meios de Pagamento S/A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 9.079,05, Refe-
rente as notas fiscais, faturas nº 171693518 com vencimento em 30/12/2014, e fatura de nº 175097398,
com vencimento em 30/01/2015, vencidas e não pagas. Considerando que o requerente, encontra-se
em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e atos da ação
proposta ficando Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer
embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. l. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de Guarujá, aos 03 de agosto de 2018.                                          (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1036253-39.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Di-
reito da 31ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas, na for-
ma da Lei, etc. Faz Saber a Maria De Fátima Rodrigues da Silva, RG Nº 18267374, CPF/MF Nº
10450552802, que lhes foi proposta ação de Monitória por Instituição Educacional Prof. Pasquale
Cascino, objetivando o recebimento da quantia de R$ 3.705,73, referente contrato de prestação de ser-
viços educacionais firmado entre as partes. Considerando que a requerente, encontra-se em lugar ig-
norado, fica a mesma, por meio do presente edital Citada para os termos e atos da ação proposta fi-
cando Advertida de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embar-
gos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de agosto de 2018.                                                       (04 e 05)
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QUARTA-FEIRA, 05 DE SETEMBRO DE 2018

FUNCIONÁRIO FORMALIZADO TAMBÉM COMO MEI
Funcionário que também é formalizado como MEI foi demitido, terá 
direito ao seguro-desemprego? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DO MEI QUE NÃO TEM EMPREGADO É OBRIGATÓRIO FAZER 
GFIP SEM MOVIMENTO?  

O MEI que deixou de ter empregados não é obrigado a elaborar e 
entregar a GFIP sem movimento e mesmo assim obterá a Certidão 
de Regularidade Fiscal junto ao FGTS expedida pela Caixa Econômica 
Federal, resposta contida na pergunta 8.5 no http://www.portaldo-
empreendedor.gov.br/duvidas-frequentes.

INFORMAR PROCESSOS NO E-SOCIAL
Quais são os tipos de processos administrativos e judiciais que deverão 
serem informados no eSocial? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

INTERNADO SEM PREVISÃO ALTA
Funcionário está internado sem previsão de alta, como proceder 
para orientá-lo a dar entrada no INSS, para recebimento após os 15 
dias que tem direito, inclusive o desconto de pensão alimentícia no 
salário? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AS HORAS DO TEMPO DE ESPERA DO MOTORISTA PROFISSIONAL DEVE 
SER ACRESCIDO DE 30% SOBRE O VALOR DO SALÁRIO-HORA NORMAL?

Segundo o artigo 235-C, § 9º da CLT, as horas relativas ao tempo de espera 
serão indenizadas na proporção de 30% (trinta por cento) do salário-hora 
normal. Isto posto, o cálculo deve ser realizado como do adicional noturno, 
ou seja, valor do salário-hora multiplicado pelo percentual de 30% e 
após obter este resultado multiplicar pelas horas do tempo de espera.

CÁLCULO DO FATOR R NA FOLHA
Como calcular o valor do fator R do simples nacional na folha de paga-
mento, o que posso considerar, INSS, FGTS, salários, inclusive pagos a 
autônomos? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1003529-22.2016.8.26.0431 O MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara, do Foro de Pederneiras, Estado de SP, Dr. Márcio Augusto Zwicker Di Flora, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Julcileia Juliana de Oliveira, Brasileira, CPF 285.650.768-90, tendo como
seu último endereço Rua Nicolau Russo, 22, Balneario Mar Azul, CEP 17230-000, Itapui - SP, que
lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamen-
to S.A., alegando em síntese: A autora é empresa que gere o pagamento de pedágios em rodovias
de todo o território nacional, através do sistema conhecido como Sem Parar/Via Fácil. A Requerida
contratou os serviços da Requerente, para que seus veículos obtivessem passagem pelas praças
de pedágio sem que fosse necessária sua parada. Durante a prestação do serviço, é facultada à
requerida, a inclusão de outros veículos, bem como efetuar a substituição de Tags, independente-
mente dos que foram informados no momento da contratação. Assim, as cobranças dos valores
ocorreriam através de emissão de Fatura, com débito automático em conta corrente, sendo que os
dados foram fornecidos antecipadamente pelo devedor quando da contratação dos serviços. Ocorre
que a Requerida não liquidou a fatura de nº 232441700, com vencimento em 13/02/2016, no valor de
R$ 12.207,18, fatura de nº 224955581, com vencimento em 13/03/2016, no valor de R$ 10.812,02,
fatura de nº 228694266, com vencimento em 13/05/2016, no valor de R$ 2.007,51 com vencimento
em 13/06/2016, no valor de R$ 87,09. Por não haver o devido pagamento até o momento, não restou
alternativa à requerente, a não ser procurar o Judiciário para receber os valores representados pela
fatura de cobrança, bem como extrato de movimentação nas praças de pedágio, que com o acrésci-
mo dos encargos contratualmente previstos e demonstrados na planilha, totaliza o valor de
R$28.325,11 (Vinte e Oito Mil, Trezentos e Vinte e Cinco Reais, Onze Centavos). Encontrando-se a
requerida em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, bem como a Intimação da
mesma para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da quantia de R$ R$28.325,11,
devidamente atualizada, ou apresente embargos monitório, a contar do decurso do prazo do presen-
te edital. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será no-
meado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Pederneiras, aos 10 de julho de 2018.                (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1004026-39.2016.8.26.0624 O(A) MM. Juiz(a) de Di-
reito da 3ª VC, do Foro de Tatuí, Estado de SP, Dr(a). Ligia Cristina Berardi Machado, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) Antônio Carlos Ramos, RG 30.183.120-8, CPF 191.780.058-41, que lhe foi pro-
posta uma ação de Procedimento Comum por parte de Rodovias Integradas do Oeste S.A. - Sp Vias,
alegando em síntese: Ocorre que no dia 01/08/2013, por volta das 22h50min, ao atingir o km 235 +
500m, da Rodovia SP-258, sentido Leste, o segundo requerido, conduzindo o veículo marca M.BENZ/
AXOR 2640 S, cor branca, ano de fabricação 2005, placas MXL-5637, chassi 9BM9584516B444526, de
propriedade da primeira requerida, quando perdeu o controle do veículo ao sair pelo acostamento, mo-
mento em que os reboques tombaram, danificando o patrimônio público sob concessão. Assim, para
realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 8.112,26
. Assim, resta claramente evidenciado o dever dos Requeridos em indenizar os prejuízos causados à
Requerente. Valor da causa R$ 8.112,26 . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi de-
terminada 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 contes-
tada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o pre-
sente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade
de Tatuí, aos 30 de julho de 2018.                                                                                                         (04 e 05)

MAXCASA XXX Empreendimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ 
14.868.929/0001-41 - Convocação - Informa o cancelamento da 
Reunião dos Sócios do dia 04/09/2018 às 11h, convocada nos 
termos do Edital de Convocação publicado nos jornais Empresas e 
Negócios e DOE-SP de 25/08/2018; 28/08/2018 e 29/08/2018. 
Neste mesmo ato, vem convocar todos os sócios para a Reunião 
de Sócios ser realizada em 12/09/2018, às 11h, na Rua Olimpía-
das, 66, 13º andar, São Paulo/SP, para deliberar sobre os seguin-
tes assuntos: 1. Tomada de novo empréstimo no valor de até R$44 
milhões necessários ao acerto de caixa do empreendimento Ma-
xhaus BLX e para a conclusão das obras; 2. Aprovar a constituição 
de nova hipoteca sobre o imóvel e de penhor sobre quotas da So-
ciedade e a consequente alteração do contrato social. Luiz Henri-
que de Vasconcellos e Simone Aparecida Ventura, diretores.

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0011751-75.2011.8.26.0526. A MMª. Juíza de Di-
reito da 2ª Vara, do Foro de Salto, Estado de SP, Drª. Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Transportadora Aguia Vermelha Ltda EPP, na pessoa de seu repre-
sentante legal, CNPJ 56.148.992/0001-53, que nos autos da ação que lhe foi proposta por parte de Ro-
dovias das Colinas Sa, foi efetivada penhora sobre valores (Bacenjud) - R$.8.078,88 (fls. 133) e
R$.75,74 (fls. 153). Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
Intimação, por Edital, para ciência da penhora efetivada, advertindo-se de que poderá oferecer
impugnação no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Decorrido o prazo
para impugnação, 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 Salto, aos 26 de abril de 2018.          (04 e 05)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000630-33.2016.8.26.0534 A MM. Juiza de Direito
da Vara Única, do Foro de Santa Branca, Estado de SP, Dra. Adriana Vicentin Pezzatti de Carvalho, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Marcondes & Morsch Transportes Ltda Me, CNPJ 09.496.768/0001-
72 que por este Juízo, tramita de uma ação de Monitória, movida por CGMP - Centro de Gestão de
Meios de Pagamento S.A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 30.008,75 (trinta
mil, oito reais e setenta e cinco centavos) para maio de 2016, devidamente atualizada, sob pena de
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do
Código de Processo Civil). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Santa Branca, aos 01 de agosto de 2018.              (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000922-10.2017.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Di-
reito da 5ª VC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Márcia Cardoso, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) Amanda Batista Vilas Boas, RG 40.856.634-6, CPF 366.117.378-20, que lhe foi
proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, objetivando o recebimento da
quantia de R$ 12.025,79 (janeiro/2017), referente contrato de prestação de serviços educacionais fir-
mado entre as partes, referente ao período de fevereiro à junho de 2012. Estando a requerida em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contados
a partir da publicação deste, pague o valor supra devidamente corrigido e o pagamento de honorários
advocatícios de 5% (cinco) do valor atribuído à causa, conforme artigo 701, caput, do CPC, o que a
tornará isenta das custas processuais ou no mesmo prazo, ofereça embargos, sob pena de conversão
do mandado inicial em mandado executivo. Não sendo embargada a ação, a ré será considerada revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de julho de 2018.      (04 e 05)

Albatross Corretora
de Câmbio e Valores S.A.

CNPJ Nº 05.452.073/0001-38 - NIRE 35300381378
AGE realizada em 09/04/2018

Data: 09/04/2018 às10 hs. Deliberações aprovadas:  1 - Retificar os itens 1 e 2.1 das Deliberações
aprovadas em na Ata da AGE realizada em 20/02/2017; 2 - Retificar os itens 1.1 e 2.1 das deliberações
aprovadas na Ata da AGE de 21/02/2017; 2.1 - Permanecem ratificados e inalterados os demais itens
aprovados naquele conclave; 3 - Ratificar todos os itens aprovados na AGO realizada em 17/04/2017,
principalmente no que tange à eleição dos membros da Diretoria. Assinaturas: Presidente: David
Botelho Sancho. Secretário: Fabrício Botelho Sancho. Acionistas: Hold Participações S/A., representada
por seus diretores Srs. Jackson Aguiar de Carvalho Passos e David Botelho Sancho; David Botelho
Sancho;  Fabrício Botelho Sancho e Philipe Botelho Sancho.  A presente é cópia fiel da ata lavrada em
livro próprio. Fabrício Botelho Sancho - Secretário. AGO devidamente registrada na JUCESP nº
265.583/18-4 em 05/06/2018. Flávia Regina Brito Gonçalves - Secretária Geral.

Albatross Corretora
de Câmbio e Valores S.A.

CNPJ Nº 05.452.073/0001-38 - NIRE 35300381378
AGO realizada em 12.04.2018

Data: 12/04/2018, às 10 hs. Deliberações aprovadas: 1 - Aprovação das  publicações do Balanço
Patrimonial; 2 - Aprovar a destinação do Lucro líquido do exercício findo; 2.1 - Referendar a distribuição
de Juros sobre o Capital Próprio, aos acionistas, aprovada  em reunião de Diretoria em 26/12/2017;
3 - Referendar a distribuição de dividendos, aos diretores, aprovada em reunião de Diretoria em 02/01/2018;
4 - Distribuir novos dividendos aos acionistas, com base no resultado apurado em 2017. Assinaturas:
Presidente: Philipe Botelho Sancho. Secretário: Fabrício Botelho Sancho. Acionistas: Hold Participações
S.A., representada por seus diretores Srs. David Botelho Sancho e Fabrício Botelho Sancho. David
Botelho Sancho; Fabrício Botelho Sancho e Philipe Botelho Sancho. A presente é cópia fiel da ata lavrada
em livro próprio. Fabrício Botelho Sancho - Secretário. AGO devidamente registrada na JUCESP nº
264.629/18-8 em 04.06.2018. Flávia Regina Brito Gonçalves - Secretária Geral.

Albatross Corretora
de Câmbio e Valores S.A.

CNPJ Nº 05.452.073/0001-38 - NIRE 35300381378
AGO realizada em 17/04/2017

Data: 17/04/2017 às10 hs. Deliberações aprovadas:  1 - Aprovação das publicações do Balanço Patri-
monial; 2 - Aprovar  a destinação do lucro líquido do exercício findo; 2.1 - Referendar a distribuição de
Juros sobre o Capital Próprio, aos acionistas, aprovada em reunião de Diretoria em 29/12/2016;
3 - Referendar a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios; 4 - Referendar a distribuição de divi-
dendos aos diretores, aprovada na AGE de 03/03/2017; 5 - Reeleição da Diretoria. Assinaturas: Presi-
dente: Fabrício Botelho Sancho. Secretário: David Botelho Sancho. Acionistas: Hold Participações S/A.,
representada por seus diretores Srs. Fabrício Botelho Sancho e David Botelho Sancho; David Botelho
Sancho e Fabrício Botelho Sancho.  Presentes também os membros da Diretoria, Srs. Silvio Mendes
Trabbold e Pedro Trabbold Neto. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Fabrício Botelho
Sancho - Presidente. AGO devidamente registrada na JUCESP nº 265.582/18-0 em 05/06/2018.
Flávia Regina Brito Gonçalves - Secretária Geral.

Albatross Corretora
de Câmbio e Valores S.A.

CNPJ Nº 05.452.073/0001-38 - NIRE 35300381378
AGO realizada em 21/02/2017

Data: 21/02/2017, às 10 hs. Deliberações aprovadas: 1 - Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios;
2 - Aumento da Capital, com emissões de novas ações, passando de R$ 2.164.403,15 para R$ 2.478.830,75,
dividido em 198.967 ações  sendo 115.831 ordinárias e 83.136 preferenciais; 3 - Reforma do Estatuto Social.
Assinaturas: Presidente: Jackson Aguiar de Carvalho Passos. Secretário: Fabrício Botelho Sancho. Acio-
nistas: Hold Participações S/A., representada por seus diretores Srs. Jackson Aguiar de Carvalho Passos e
David Botelho Sancho; David Botelho Sancho; Fabrício Botelho Sancho. A presente é cópia fiel da ata lavra-
da em livro próprio. Fabrício Botelho Sancho - Secretário. AGE devidamente registrada na JUCESP
nº  265.581/18-7 em 05/06/2018. Flávia Regina Britto  Gonçalves - Secretária Geral.

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0016733-18.2012.8.26.0100 ( USUC 426 ) O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Aline Aparecida de 
Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Eunice Stamato Bergamo Gonzaga Oliveira de Natal, 
Jerson Januário Stamato Bérgamo, Ilsa Cardim Stamato Bérgamo, José Teixeira Seckler, Oswaldo 
Gonzaga de Oliveira, Raphaela Stamato Bergamo Gonzaga de Oliveira, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Amilton 
Alvares, Ariza Siviero Alvares, Fernanda Picolo Lopes e George André Alvares ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Pires do Rio, 3740, 
Jardim Norma - São Paulo - SP, com área de 744,37m², contribuinte nº114.276.0051-0, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei. 

2ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0700656-21.2012. 
8.26.0704 A MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, 
Dra. Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SILVIA HARUMI GUERRERO, CPF 
368.041.908-23, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA, objetivando o recebimento de R$ 10.098,27 (nov/2011), oriundos de Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 
20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, o que a tornará isenta das custas e honorários 
advocatícios, ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, ficando 
advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 30 de agosto de 2018. 

2ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000632-
86.2017.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SL 
MOTOR'S COMÉRCIO VEÍCULOS LTDA., CNPJ 09.192.760/0001-12, na pessoa de seu sócio 
Sandro Ciccone Motta e sua sócia Luciana Cardoso Motta. Com endereço à Avenida Nazare, 
340, Ipiranga, CEP 04262-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de Tiago Cerchiari Fracchetta, alegando em síntese: requerer a prestação 
jurisdicional para recuperar o seu veículo KIA, modelo Sportage, Ano 2011, Modelo 2012, cor preta, 
placa ETS9633, chassi nº KNAPC811BC7220922, renavam 390639907 por motivo de fraude cometida 
pelo estabelecimento suplicado. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 20 dias contados da primeira publicação, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de agosto de 2018. 

3ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005199-
38.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ELZA FIGUEIREDO 
BAPTISTA, CPF. 164.587.338-28, que VSTP Educação LTDA, ajuizou-lhe uma ação monitória que foi 
julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$ 
65.720,20 fls.16/17 (atualizado até 24/04/2018). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada 
a sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, efetue o pagamento do débito 
atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com 
expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do CPC, ficando ADVERTIDA, 
independentemente de nova intimação, que terá 15 dias a fluir após os 30 dias supra, para oferecer 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

3ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001047-
03.2016.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XI Pinheiros, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Rosana Moreno Santiso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LEANDRO 
SOARES, CPF 278.817.978-27, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de FIEO - 
Fundação Instituto de Ensino para Osasco - UNIFIEO, objetivando o recebimento de R$ 17.173,38, 
referente as mensalidades não pagas do ano de 2011, oriundas do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais firmado entre as partes. Estando o requerido em lugar ignorado, CITADO fica para que no 
prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isento de 
custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 
judicial, sendo ADVERTIDO de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do 
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de agosto de 2018. 

3ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1016679-78.2016. 
8.26.0008 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROSANGELA DIAS DOS 
SANTOS, RG 17809237, CPF 074.099.368-27, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Vstp Educação Ltda, alegando em síntese: para recebimento de R$56.340,89 
(Out/2016) decorrentes das parcelas de janeiro a junho de 2014, agosto a dezembro de 2014 e de janeiro 
a dezembro de 2015, vencidas e não pagas, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado 
entre as partes. Encontrando-se a executada 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 em 03 dias, pague 
o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o 
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento 
restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso 
de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de agosto de 2018. 

30ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0131279-86.2012. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Guilherme Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUIZ CARLOS DE SOUZA LIMA, 
RG 12.595.796-8 e CPF 004.968.598-89, que JC FRANCHISING LTDA, lhe ajuizou uma Ação 
Monitória, também contra a Global Comércio de Alimentos Ltda e outro, objetivando o recebimento de 
R$17.902,01 (março/2012), oriundos da Taxa de Franquia (royalties) e à Taxa de Fundo de Promoção 
Propaganda, conforme Termo de Acordo e Distrato Futuro do Contrato de Franquia, firmado entre as 
partes em 01/08/2011. 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, pague o valor supra devidamente corrigido, que o tornará isento 
das custas e honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo judicial, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, 
do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de julho de 2018. 

4ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1006026-91.2014.8.26.0006/01. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VI - 
Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Mendes Simões Botelho, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) ALESSANDRO GIATTI, Brasileiro, CPF 185.330.978-83, que por este Juízo, tramita 
de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, 
pessoa jurídica de Direito Privado, CNPJ/MF sob o nº 43.045.772/0001-52. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 14.317,03, devidamente atualizada, sob pena de 
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo 
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de agosto de 2018. 

5ª VC – Reg. Sto. Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0019851-92.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
DOUGLAS ANDRADE SILVA, CPF. 400.023.988-00, que AMC Serviços Educacionais LTDA, 
ajuizou-lhe uma ação monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao 
pagamento de R$12.503,87 (atualizado até 18/06/2018). Estando o executado em lugar ignorado, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o 
pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios 
de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do CPC. 
ADVERTÊNCIA: Terá o executado, independentemente de nova intimação, 15 dias para oferecer 
impugnação, a fluir após o prazo para pagamento do débito. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 18 de julho de 2018. 
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