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S
e, por acaso, você 
leu aqui que o “Ding 
Dong” será o últi-
mo, domingo que 
vem, no “Faustão”, 

por favor apague. Notícia 
vencida. Na verdade, acaba, 
mas não termina. Ou pode 
não terminar, até porque já 
existe o desejo de mais um, 
após as exibições da “Su-
per Dança” e do “Show dos 
Famosos”. E existem moti-
vos bem significativos para 
isso. Na temporada que ago-
ra se encerra, não foi possí-
vel contar com vários outros 
artistas convidados e já con-
firmados. Um pessoal que 
tomou agora ou ainda está 
na dependência de tomar a 
vacina. A lista é extensa. Dela 
constam nomes como Al-
ceu Valença, Raimundo Fag-
ner, Gal Costa e Lulu Santos, 
entre outros. Todos já eram 
para ter participado, mas fo-

“Ding Dong” de volta ram impedidos pela pande-
mia e porque os protocolos 
são bem rígidos. Situação 
idêntica à de Roberto Carlos, 
também compromissado 
com o “Domingão do Faus-
tão”, em seu último ano de 
exibição na TV Globo.

TV Tudo
Olha essa. Ontem, em nota 
em O Globo, Patrícia Kogut 
informou que a BBC Studios 
fechou com a TV Globo a 
primeira licença internacio-
nal de “First Love”, um rea-
lity show criado pela irlan-
desa Motive Television, que 
reúne ex-casais distantes 
há tempos. Formato para o 
“Fantástico”.

Aí lembrei. Que o SBT tam-
bém abriu recentemente 
inscrições para um reality 
show, informando que era 
um formato próprio, com 
ex-casais. “Se você desfez o 
seu casamento, entre dois 
e quatro anos, e quer parti-
cipar de um programa tipo 

Big Brother...”, esse é o texto, 
ainda lá no seu site oficial e 
aceitando inscrições. Meio 
parecidinho, né? Quem nas-
ceu antes, o ovo ou a 
galinha?

Escalada. Depois de “Apoca-
lipse” e “Topíssima”, Simo-
ne Soares fechou um novo 
contrato com a Record. E 
também entra em “Gêne-
sis” para viver a personagem 
Leora.    

Deu um tempo. Diante de 
tudo que está acontecendo, 
a Record fez uma pausa na 
produção de “Rei Davi”. Por 
enquanto todos os esforços 
estão centrados em 
“Gênesis”.

Pode ser. Nadine Bastos, 
agora contratada pelo SBT, 
conforme a coluna adiantou 
uma semana atrás, deve es-
trear na próxima terça-feira. 
Se tudo correr como se espe-
ra será em Palmeiras e Inde-
pendiente Del Valle.

DIVULGAÇÃO

HORÓSCOPO

MALHAÇÃO – SONHOS
17h45, na Rede Globo

Duca confessa para Dalva que não 
confi a mais em Bianca. Nat observa 
Duca. Edgard fi nge ser o fantasma 
de Norma e exige que Nando deixe 
a Ribalta. Duca pede um tempo 
para pensar em seu relaciona-
mento com Bianca. Dalva afi rma a 
Heideguer que Duca não irá mais 
procurar por Alan ou sua ex-na-
morada. Nat encontra Lobão em 
sua casa e decide seduzir o lutador. 
Dandara desconfi a da história 
sobre o fantasma de Norma Rocha. 
Bianca culpa João por ter brigado 
com Duca, e Pedro teme que Karina 
descubra seu segredo. Os alunos da 
Ribalta enfrentam Lincoln para aju-
dar Je� . Lucrécia avisa que precisa 
viajar para consultar um médico e 
pede para Edgard cuidar de Jade

A VIDA DA GENTE
18h20, na Rede Globo

Manuela conta para Ana que se 
apaixonou por Rodrigo. Manuela e 
Rodrigo compram uma casa juntos 
e começ am uma grande reforma. 
Cris e Jonas nã o dã o atenç ã o para 
o fi lho Tiago. Lourenç o manda um 
funcioná rio da editora entregar um 
convite do lanç amento de seu livro 
para Celina. Eva comenta com Lú cio 
sobre um tratamento que pode 
ajudar Ana. Laudelino reclama com 
Iná  por nã o querer se casar com ele. 

RESUMO DAS NOVELAS

Eva assiste ao jogo de tê nis de Sofi a 
e sorri, satisfeita com os erros da 
menina. 

SALVE-SE QUEM PUDER
19h30, na Rede Globo

Kyra/Cleyde tranquiliza os fi lhos de 
Alan. Petra insiste em convencer 
Graziela a internar Ignácio. Alan 
impede que Ignácio seja assaltado. 
Luna evita pensar em Téo. Bel e Ale-
xia tentam seduzir Zezinho. Tammy 
descobre que Bia e Tarantino fi ca-
ram juntos. Kyra/Cleyde constata 
que Ignácio não está tomando o 
remédio para a memória. Alexia/
Josimara e Bel brigam.

CHIQUITITAS
20h50, no SBT

As chiquititas e chiquititos treinam 
basquete com Oscar Schmidt. Chico 
aconselha Carol a tomar coragem 
e se abrir para Junior. Beto, Francis, 
Érica e Clarita cantam na frente do 
Café Boutique uma música criada 
por eles para chamar a clientela. Os 
quatro recebem esmolas, mas não 
conseguem atrair clientes. Carol vai 
ao Café Boutique contar para Junior 
que Marian voltou. Eduarda vai até 
a casa de Maria Cecília e se depara 
com Tobias sozinho, deitado no 
sofá, jogando videogame. Os dois 
discutem. Cris diz para Samuca que 
o plano está dando certo e que Vivi 
está enciumada com a aproxima-

ção dos dois. Junior vai atrás de Ca-
rol no orfanato para conversarem.

GÊNSIS
21h00, na RecordTV

O faraó se enfurece e ameaça Sarai 
e Abrão. Temendo o Deus de Abrão, 
o faraó decide libertá-los. Abrão e 
Sarai deixam o palácio com muitas 
riquezas. O general Bakari se desen-
tende com Massá. Adália questiona 
Lúcifer, mas recebe uma resposta 
inesperada. A caravana de Abrão 
deixa o Egito.

IMPÉRIO
21h20, na Rede Globo
José Alfredo discute com Cristina. 
Orville vai para o mesmo presídio 
que Elivaldo. Maria Marta se sur-
preende ao saber que a sala de José 
Alfredo está trancada. Maria Clara 
mostra para o pai a nova coleção 
de joias. Merival fi ca incomodado 
com a presença de Maria Marta na 
reunião da empresa. Marisa tenta 
descobrir com Valquíria o que ela 
sabe sobre Maria Marta e Merival. 
Cláudio vai à casa de Téo. José 
Alfredo decide marcar uma reunião 
com os pais de Enrico. Maria Isis 
se entristece quando José Alfredo 
desmarca o encontro. Cláudio chega 
em casa e é carinhoso com Beatriz. 
Cora reclama de Cristina ter deixado 
Victor na casa de Xana. Cristina vai 
até a empresa de José Alfredo e ele 
se enfurece ao vê-la novamente.

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
O dia pode começar 
com a sensação de 

frustrações com amigos, pessimis-
mo, baixo-astral e falta de energia. 
Caso esteja pensando em ganhar 
uns quilinhos a mais e fi car mais 
saudável, este é o momento ideal.

TOURO. 
Um sentimento de 
insegurança pode bater 
forte. Sua confi ança e 

seu otimismo podem fi car aba-
lados após a perda de algo que 
conquistou com muito esforço. 
Cuidado com o ciúme.

GÊMEOS. 
Chance de acontecer 
muita discussão e frus-
tações no dia de hoje. 

Por outro lado, seu signo deve 
fi car bem expansivo e animado 
pra expressar o que sente e pen-
sa. No amor, mais diálogo.

CÂNCER. 
Mudanças relaciona-
das a dinheiro podem 
surgir, mas você tende 

a resistir. Cuidado para não gastar 
seu dinheiro com coisas inúteis. 
No amor, vai querer estabilidade e 
deve fi cara mais seletivo. 

LEÃO. 
Os astros podem trazer 
seriedade, introspec-

ção e melancolia. A vaidade está 
em alta e pode dar mais atenção 
à aparência o que vai gerar 
muitas curtidas nas suas redes 
sociais. Pode surgir o crush ideal.

VIRGEM. 
As responsabilidades e 
os aborrecimentos acu-
mulados no trabalho 

podem diminuir sua energia e te 
causar mal-estar. Bom momento 
para refl etir sobre a vida e rever 
coisas que não estão dando certo.

LIBRA. 
Tendência a cair na 
sofrência hoje por 
causa de frustrações 

com as pessoas mais especiais 
da sua vida. Os astros indicam 
que agora é um bom momento 
para iniciar algum curso novo. 

ESCORPIÃO. 
Hoje você tende a se 
fechar no seu mundo 
e guardar as emoções. 

No trabalho, pode fi car mais 
popular e conhecer muita gente, 
porém há risco de receber críticas 
e enfrentar problemas. 

SAGITÁRIO. 
Os astros sinalizam um 
clima de abatimento e 

ansiedade. A mente corre o risco 
de fi car lotada de pensamentos 
não muito positivos e isso lhe 
trazer difi culdade de se comuni-
car.  Cuidado com a sinceridade.

CAPRICÓRNIO. 
No momento o melhor 
é reconhecer seus 
limites, reavaliar suas 

atitudes e valores para ter paz de 
espírito. Ao longo do dia você con-
ta com as vibes positivas  e isso vai 
te deixar mais otimista e sociável 

AQUÁRIO. 
Medos, egoísmo e 
esgotamento tendem 
a diminuir seu humor e 

vitalidade no dia de hoje. Vai bater 
aquela vontade de fi car na sua. No 
trabalho, talvez sinta a necessida-
de de mudar suas parcerias.

PEIXES. 
Um sentimento de 
insegurança, tristeza e 
medo de assumir res-

ponsabilidades pode surgir e te 
fazer ser seu próprio inimigo. Seu 
estado emocional deve afetar 
seu trabalho e saúde.

Anuncie: 
11. 3729-6600 
publicidade@gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
certa.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1004500-65.2017.8.26.0271. A MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro 
de Itapevi/SP, Dra. Márcia Blanes, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Rodrigo Mendes Pezutto, RG. 43.976.609-6, e CPF. 339.327.698-05, 
que HOUSZKA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ajuizou ação de Execução de Título para cobrança de R$ 12.659,43 
(Julho/2017), referente o Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes, onde o réu deixou de pagar as parcelas vencidas entre 21 de 
agosto de 2016 e 21 de junho de 2017 do Lote nº 02, da quadra “H”, do loteamento Reserva Roselândia, conforme documentos anexados 
nos autos. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de 
honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 
advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, ofereça Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (Art. 257 inciso IV do NCPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de Itapevi, aos 31 de março de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1085376- 35.2017.8.26.0100. A Dra. Juliana Pitelli da Guia, MMª Juíza de Direito da 
39ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a CAROLINE MATOS PEREIRA, RG. 42.935.420-4 e CPF. 427.991.908- 98, que 
FEBASP - ASSOCIAÇÃO CIVIL, MANTENEDORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO BELAS ARTES DE SÃO PAULO - SP, ajuizou ação 
Monitória para cobrança no valor de R$ 27.825,90 (Agosto/2017), relativos ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre 
as partes em meados de 2012, no curso de Design de Moda oferecido pela Autora,onde a executada deixou de pagar as mensalidades 
vencidas nos meses de: Agosto à Dezembro do ano de 2013. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 
dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% 
do valor do débito (artigo 700, 701 e 702 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado 
executivo. No caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. 
 
Edital de Citação com prazo de 20 dias - Processo nº 1100288-32.2020.8.26.0100. O Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho, Juíz de Direito 
da 41ª Vara Cível do Foro Central Comarca da Capital/SP. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
em especial as condôminos do EDIFÍCIO AMICI DELLA VITA, sito à Rua Baguassu, nº151, Bairro Vila Regente Feijó, CEP 03.344-015, São 
Paulo/SP, 3ºs interessados que EDIFICIO AMICI DELLA VITA, ajuizou a presente ação tendo em vista a comprovação de que o mandato 
do atual síndico o Sr. MANOEL OLIVEIRA CAMPOS do condomínio autor irá se encerrar em 30 de outubro de 2020, com lastro no artigo 49 
do Código Civil, em razão da impossibilidade momentânea de convocação e eleição de novo síndico por decorrência da pandemia da Covid-
19, foi autorizado a prorrogação, até 31/01/2021, do mandato do síndico e corpo diretivo em exercício, conforme ata de eleição acostada aos 
autos. Estando em termos, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias 
supra, os interessados para porventura se manifestarem, nos termos do artigo 721 do CPC. Será o presente edital, afixado e publicado na 
forma da Lei. Nada Mais. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1043879-70.2019.8.26.0100. A Dra. Daniela Dejuste de Paula, MMª Juíza de Direito 
da 30ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. Faz Saber a LATIN AMERICA LOGÍSTICA LTDA, CNPJ. 02.723.299/0001-38, que 
PLANETA CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI, CNPJ. 05.131.944/0001-11, e PLANETA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA, CNPJ. 
09.093.293/0001-73, ajuizaram ação de Execução de Título para cobrança de R$ 62.430,91 (Maio/2019), referente Contrato de Prestação 
de Serviços de Transporte firmado entre as partes, onde o executado deixou de efetuar o devido pagamento, conforme documentos 
anexados nos autos. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, paguem a dívida, custas e despesas 
processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 
honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, ofereça Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (Art. 257 inciso IV do NCPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelos autores (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, 14 de abril de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0003441-48.2021.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 38ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a ASSOCIAÇÃO FRUTOS DA TERRA 
BRASIL-AFTB, CNPJ. 08.911.478/0001-85, e CENTRO DE SOLIDARIEDADE HABITACIONAL - CENSOHAB, CNPJ. 09.260.541/0001-
23, nas pessoas de seus representantes legais, que HELEN LACERDA FARIAS, RG. 44.467.605 e CPF. 222.483.718-61, ajuizou ação de 
Rescisão Contratual em fase de Cumprimento de Sentença, ora julgada procedente e condenou os executados ao pagamento de R$ 
29.038,11, atualizado até (Fevereiro/2021), e demais cominações legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando os 
executados em local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, paguem o débito, 
sob pena de execução coativa (Cumprimento de Sentença) e pena de multa de 10% e também honorários em fase de Cumprimento de 
Sentença (CPC 523, § 1º), onde os executados poderão apresentar impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o 
pagamento voluntário da obrigação, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do NCPC). Será o presente edital, afixado e 
publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE ASSEMBLEIA 
A Casa D’Italia Cultura Ítalo Brasileira, CNPJ 54.666.599/0001-26, com sede à Rua dos Bandeirantes, 
367, Campinas. SP, convoca todos os associados para se reunirem em AGE, a ser realizada no dia 6 
de maio, às 17h30 em primeira convocação com a presença mínima de 5% dos associados ou às 18h 
em segunda convocação com qualquer número de associados presentes em sua sede no endereço 
acima mencionado, para tratar e deliberar sobre a nomeação de Ítalo Borgia para a Diretoria 
Financeira da entidade. Luiz Carlos Rossini – Presidente. Campinas, 21 de abril de 2021. 

COMPANHIA METROPOLITANA DE 
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP

CNPJ/MF Nº 60.850.575/0001-25 - NIRE Nº 3530005464-4

EXTRATO DA ATA DA 614ª
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM  22 DE FEVEREIRO DE 2021
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quinze horas, reuniu-se, por 
meio remoto, nos termos do Decreto Municipal n° 59.283, de 16 de março de 2020, o Conselho 
de Administração da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB-SP, por 
convocação de seu Presidente, o senhor Jorge Damião de Almeida, com a participação do senhor 
Presidente do Conselho, da senhora Vice-Presidente, Berenice Maria Giannella e dos Membros do 
Conselho, Edileusa de Aquino Vidal, Cláudia Regina Martins de Carvalho, Rogério Vieira Peixoto, 
Elisabete França, Renata Cunha Vianna, Edson Caram e Carlos Alberto da Silva. Participou também, 
o senhor Diretor Presidente da COHAB-SP, Alexsandro Peixe Campos. Secretária Designada: - Maria 
Amália Gonçalves Morais. PAUTA: - ALTERAÇÃO NA DIRETORIA DA COHAB-SP. Havendo 
número legal, o senhor Presidente do Conselho, Jorge Damião de Almeida iniciou os trabalhos, 
agradecendo a participação de todos e, em seguida, colocou em discussão a seguinte matéria da 
pauta: - Alteração na Diretoria da COHAB-SP. O senhor Presidente do Conselho, Jorge Damião 
de Almeida apresenta proposta para a eleição da senhora Jully Karylin de Carvalho Silva, para 
o cargo de Diretora Comercial da COHAB-SP, considerando que tal cargo está vago e responde 
atualmente pelo respectivo expediente, a senhora Diretora Administrativa da Companhia. Esclarece 
que os documentos da senhora Jully Karylin de Carvalho Silva foram analisados pelo Conselho 
Municipal de Administração Pública - COMAP, obtendo manifestação favorável. DELIBERAÇÃO:
- O Conselho de Administração delibera, à unanimidade, eleger para o cargo de Diretora Comercial
da COHAB-SP, a senhora Jully Karylin de Carvalho Silva, brasileira, divorciada, engenheira civil, 
portadora da Carteira de Identidade, RG n° 43.319.412-1 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o 
n° 361.926.318-32, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua Frei Caneca, 333, apto. 74, no 
Bairro Consolação, CEP 01307-001. A senhora Diretora Comercial declara para os devidos fi ns, que 
não está incursa nas restrições que a impeça de exercer o cargo para qual foi eleita, inclusive no que 
diz respeito ao contido na Lei n° 13.303/16 e no Decreto Municipal n° 58.093/18 e tomará posse no 
dia 23 de fevereiro de 2021, em termo próprio, conforme as disposições estatutárias e legais, com 
mandato até 29 de dezembro de 2022, de forma a compatibilizar-se com o mandato dos demais 
diretores, com exceção do senhor Diretor de Participação, cujo mandato termina no dia 27 de janeiro 
de 2022. ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente do Conselho de 
Administração determinou o encerramento da reunião, dela sendo lavrada a presente ata, que vai por 
todos assinada, e por mim, rubricada. São Paulo, 22 de fevereiro de 2021. Jorge Damião de Almeida 
Presidente do Conselho de Administração, Berenice Maria Giannella Vice-Presidente do Conselho 
de Administração, Cláudia Regina Martins de Carvalho Membro do Conselho de Administração, 
Edileusa de Aquino Vidal Membro do Conselho de Administração, Edson Caram Membro do 
Conselho de Administração, Rogério Vieira Peixoto Membro do Conselho de Administração, 
Carlos Alberto da Silva Membro do Conselho de Administração, Renata Cunha Vianna Membro 
do Conselho de Administração, Elisabete França Membro do Conselho de Administração, Maria 
Amália Gonçalves Morais Secretária Designada. Certifi co o registro sob o número 140.195/21-0 
Gisela Simiema Ceschin, Secretária Geral.

 
 
 
 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1008970-62.2019.8.26.0565. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dr(a). Sérgio Noboru Sakagawa, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DUOMO TECNOFORMA ESTAMPAGEM E CONFORMAÇÃO LTDA., CNPJ 
05.499.449/0001-60, com endereço à Rua Joao Ranieri, 222, Jardim Fatima, CEP 07177-120, Guarulhos - SP, 
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial requerida por L´allegro Restaurante Ltda, 
alegando em síntese: que é credora do requerido na importância R$ 25.235,57, que a empresa Executada não 
cumpriu com suas obrigações e não efetuou o pagamento dos serviços prestados pela Exequente, gerando 
um débito que restou em aberto, conforme comprovam os títulos protestados . 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 03 dias uteis, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial, no valor de R$ 
(Quarenta e um mil trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), devidamente atualizada e 
efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% do valor da causa, sendo que se 
efetivado o pagamento voluntário dentro do prazo de 03 dias úteis estes serão reduzidos pela metade, ou 
apresente embargos á execução no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 914 e seguintes do CPC. Não sendo 
impugnada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Caetano do Sul, aos 17 de fevereiro de 2021. 

Mesa Participações S.A. 
CNPJ/MF nº 16.653.213/0001-52 – Companhia Fechada

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
O Conselho de Administração da Mesa Participações S.A. (“Companhia”), convoca os senhores acionistas a se reu-
nirem em Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”), a realizar-se de modo exclusivamente digital em 06/05/2021, 
às 10h00min., por meio de sistema eletrônico indicado no item 4 abaixo, que permitirá a participação e a votação à 
distância, mediante atuação remota, nos termos da Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento Nacional de 
Registro Empresarial e Integração (“IN DREI nº 81/2020”), a qual será considerada como realizada, para todos os efeitos, 
na sede da Companhia, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte do Centro Empresarial Nações 
Unidas (CENU), Brooklin Paulista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.578-910, para deliberar sobre 
as seguintes matérias constantes da ordem do dia: (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar 
o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do 
relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, todos relativos ao exercício social encerrado em 
31/12/2020; (ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2020; (iii) Eleger e/ou reeleger 
os membros titulares e suplentes para compor o Conselho de Administração da Companhia, na forma prevista no artigo 
13 do estatuto social da Companhia; (iv) Eleger e/ ou reeleger os membros titulares e suplentes para compor o Conselho 
Fiscal da Companhia, na forma prevista no artigo 27 do estatuto social da Companhia; e (v) Fixar a remuneração global 
dos Administradores e do Conselho Fiscal da Companhia, referente ao exercício de 2021. Instruções Gerais: 1. Na forma 
do disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), todos os documentos relativos às matérias constantes da 
ordem do dia da Assembleia, inclusive os documentos e informações exigidos pela IN DREI nº 81/2020 e demais normas 
aplicáveis, estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 2. Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A. e da IN 
DREI nº 81/2020, para participar da Assembleia o acionista pessoa física deverá apresentar à Companhia documento de 
identidade original (carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, passaporte, carteiras de identidade expedidas 
pelos conselhos profissionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da administração pública). O representante 
de acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão 
competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (i) contrato social ou estatuto social, 
conforme o caso; e (ii) ato societário de nomeação do administrador que (ii.a) comparecer à Assembleia como representante 
da pessoa jurídica; ou (ii.b) procuração assinada por pessoa com poderes para que terceiro represente o acionista pessoa 
jurídica. No caso de fundos de investimento, a representação do fundo caberá à instituição administradora ou gestora, 
observado o disposto no regulamento do fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto 
das ações e ativos da carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou da gestora do fundo, além 
dos documentos societários acima mencionados relacionados à administradora ou à gestora, deverá apresentar cópia 
simples do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente. Com relação à participação por meio de 
procurador, a outorga de poderes de representação para participação na Assembleia deverá ter sido realizada há menos 
de 1 (um) ano, nos termos do artigo 126, § 1º da Lei das S.A. Em cumprimento ao disposto no artigo 654, § 1º e § 2º, 
da Lei nº 10.406/2002, a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi outorgada, a qualificação completa do 
outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos. 3. 
Solicitamos, nos termos da Seção VIII, do Anexo V, da IN DREI nº 81/2020, que os documentos necessários à participação na 
Assembleia, indicados no item 2 acima, sejam apresentados pelos acionistas em até 30 (trinta) minutos antes da abertura 
dos trabalhos da Assembleia, mediante protocolo digital por correio eletrônico, aos cuidados da Diretoria de Relações com 
Investidores, para o seguinte endereço: ri@mesapart.com.br. 4. Nos termos da IN DREI nº 81/2020, a Assembleia será 
realizada de modo exclusivamente digital, por meio do sistema eletrônico Microsoft Teams. Os Acionistas que desejarem 
participar da Assembleia deverão solicitar o link e demais dados de acesso ao sistema eletrônico até às 09h30min. do dia 
06/05/2021, mediante envio de e-mail ao endereço ri@mesapart.com.br, para o qual também serão encaminhados os 
documentos de identificação e representação, conforme detalhado no item 2 deste Edital de Convocação. Sem prejuízo 
do disposto acima, constam do seguinte endereço eletrônico (www.multiner.com.br) todas as informações necessárias e 
suficientes para acesso e utilização do sistema pelos acionistas. A participação da Assembleia, bem como o exercício do 
direito de voto nas deliberações das matérias constantes da ordem do dia serão realizados por meio da utilização do sistema 
eletrônico. O sistema eletrônico, nos termos da IN DREI nº 81/2020, também assegurará: (i) a segurança, a confiabilidade 
e a transparência da Assembleia; (ii) o registro da presença dos acionistas e dos respectivos votos; (iii) a preservação do 
direito de participação a distância do acionista durante toda a Assembleia; (iv) o exercício do direito de voto a distância por 
parte do acionista, bem como o seu respectivo registro; (v) a possibilidade de visualização de documentos apresentados 
durante a Assembleia; (vi) a possibilidade de a mesa receber manifestações escritas dos acionistas; (vii) a gravação 
integral da assembleia; (viii) a participação de administradores, pessoas autorizadas a participar da Assembleia e pessoas 
cuja participação seja obrigatória; e (ix) a possibilidade de comunicação entre acionistas. São Paulo, 20 de abril de 2021. 
Edesio Alves Nunes Filho – Presidente do Conselho de Administração (20, 21 e 23/04/2021)

 

 

 

 
4ª vara Civel do Foro Regional de São Miguel Paulista/SP, Edital de INTIMAÇÃO do Executado 
quanto à PENHORA sobre valores BACEN-JUD Processo Digital nº 0010125.85.2018.8.26.0005 
Cumprimento de Sentença – Espécies de Titulos de Credito Exequente Kamal Nagib El Asi 
Executado Roberto Carneiro de Lima Edital de Intimação prazo de 20 dias O MM. Juiz de Direito da 
4ª Vara Cível do Foro Regional V - São Miguel Paulista Estado de São Paulo, Dra.Patricia Persicano 
Pires na forma da Lei,etc. Faz Saber aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de 
INTIMAÇÃO do executado Roberto Carneiro de Lima, expedido com prazo de 20 dias, que por este 
Juizo e respectivo Cartório, processa-se o Cumprimento de Sentença que lhes move Kamal Nagib El 
Asi. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua Intimação por 
edital, da PENHORA realizada sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema BACEN-JUD no valor de 
R$ 985,55, R$ 525,53, R$ 2.840,64 e R$ 109,71, por intermédio do qual fica intimado de seu inteiro 
teor para se o caso oferecer IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 dias iniciando-se a contagem após o 
decurso do prazo de 20 dias deste edital. E para que chegue ao conhecimento de todos e para que 
no futuro ninguém possa alegar ignorância expediu-se o presente edital que será afixado e publicado 
na forma da lei.NADA MAIS e passado nesta cidade de São Paulo aos 15 de Abril de 2021. 

 Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº 1005223-97.2017.8.26.0008. O Dr. Luis Fernando 
Nardelli, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé/SP, Faz Saber a Ivana 
Rodrigues Siqueira Santos (CPF: 060.149.858-59), que nos autos da Ação de Execução, ajuizada 
por Banco Bradesco S/A, em face de Jurandyr da Cruz Siqueira Santos Junior ME, e Jurandyr da 
Cruz Siqueira Santos Junior, procedeu-se a penhora sobre: Um prédio à Rua Rolando Mário 
Ramacciotti, com área construída de 62,00m2 medindo 5,00m de frente por 25,00m da frente aos 
fundos encerrando área total de 12500m2, objeto da matricula nº 71.193 -16º CRI/SP. Estando 
Ivana Rodrigues Siqueira Santos, na qualidade de cônjuge do coexecutado e coproprietária e 
estando em local ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação à penhora, na ausência dos quais prosseguirá o 
feito em seus ulteriores termos. Será o presente, afixado e publicado. SP, 23/02/21 

Gazeta de São Paulo – 21 e 23/04/2021

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014535-78.2018.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 17ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
FABIANA MARINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARCOS RODRIGUEZ HERMANO (CPF: 
326.992.118-77), que BRADESCO CARTÕES S/A, lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento 
Comum, para declarar rescindidos os contratos de empréstimos pactuados: Cartão de crédito/ 
compra - contrato n.º 4066559930498595; da bandeira: VISA, pelo inadimplemento do demandado, 
bem como condená- lo ao pagamento da quantia de R$ 77.574,79 (10/02/2018), atualização da 
última fatura, reconhecendo a aplicação de multa de 2%, já aplicada nos extratos, juros de 1% ao 
mês e correção monetária segundo índices oficiais (INPC). Encontrando-se o requerido em lugar 
incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo de 
20 dias supra, ofereça resposta, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. 
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 24 de março de 2021. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 21/04/2021 EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1000552-76.2019.8.26.0229. Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião 
Extraordinária. Requerente: Antonio Fernando Hakme e outro. 2ª Vara Cível. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, 
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1000552-76.2019.8.26.0229. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro de Hortolândia, Estado de São Paulo, Dr(a). CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) interessados e confinantes, ausentes, incertos e desconhecidos, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, 
que Antonio Fernando Hakme e outro, ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando o imóvel de Matrícula 20.261, Lote de 
terreno nº 179 do loteamento denominado Chácara Nova Boa Vista, situado no distrito de Hortolândia/SP, comarca de 
Sumaré/SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. 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 Hortolândia, aos 16 de abril de 2021. 

“AVISO DE LICITAÇÃO” - CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. E – 2.142/2021 

Objeto: Contratação de empresa para o atendimento de 130 (cento e trinta) 
adolescentes e jovens de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, em atividades 
de grupos e oficinas ligadas ao esporte, cultura, educação, e ao mundo 
do trabalho, fundamentado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, priorizando usuários em situação de vulnerabilidade social, resi-
dentes na cidade de Embu Guaçu. Abertura dos envelopes: 24/05/2021 
às 11h30.  
Informações: A cópia completa do Edital Retificado poderá ser adquirida, 
através do endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes/,con-
tendo os dados cadastrais do interessado. 

Embu-Guaçu, 20 de abril de 2021. Alesxandro Silva Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE LICITAÇÃO” - CHAMADA PÚBLICA Nº 0003/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. E – 2.143/2021 

Objeto: Contratação de empresa para a execução do Serviço de Acolhi-
mento Institucional para Crianças e Adolescentes, nas modalidades: Abrigo 
institucional, conforme Cronograma de Atividades a ser apresentado no 
Plano de Trabalho. Abertura dos envelopes: 24/05/2021 às 14h30.  
Informações: A cópia completa do Edital Retificado poderá ser adquirida, 
através do endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes/,con-
tendo os dados cadastrais do interessado 

Embu-Guaçu, 20 de abril de 2021 Alesxandro Silva Santos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE LICITAÇÃO” - CHAMADA PÚBLICA Nº 0004/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. E – 2.144/2021 

Objeto: Contratação de empresa para a execução do Serviço de Acolhi-
mento Institucional para adultos, com ou sem deficiência e em situação de 
risco pessoal e social ou vulnerabilidade em decorrência do uso de drogas, 
a situação de rua e desabrigo pelos mais variados motivos, que não apre-
sentem condições de autossustento. Abertura dos envelopes: 24/05/2021 
às 09h00.  
Informações: A cópia completa do Edital Retificado poderá ser adquirida, 
através do endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes/,con-
tendo os dados cadastrais do interessado 

Embu-Guaçu, 20 de abril de 2021. Alesxandro Silva Santos. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE LICITAÇÃO” - CHAMADA PÚBLICA Nº 0005/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. E – 2.145/2021 

Objeto: Contratação de empresa para a execução do Serviço de Acolhi-
mento Institucional de 40 (quarenta) idosos, com 60 anos ou mais, de am-
bos os sexos,  independentes e ou e, ou com diversos graus de depen-
dência, com ou sem deficiência e em situação de risco pessoal e social 
ou vulnerabilidade em decorrência dos mais variados motivos, dentre eles 
a situação de rua e desabrigo por abandono, situações de violência, ne-
gligência, ausência de moradia e sem condições de autossustento, com 
vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção in-
tegral. Abertura dos envelopes: 24/05/2021 às 14h30.  Informações: A 
cópia completa do Edital Retificado poderá ser adquirida, através do en-
dereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes/,contendo os dados 
cadastrais do interessado 

Embu-Guaçu, 20 de abril de 2021 Alesxandro Silva Santos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE LICITAÇÃO” - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. E – 2.132/2021 

Objeto: Contratação de empresa para o atendimento de 140 (cento e qua-
renta) crianças e adolescentes de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos, em ativida-
des de grupos e oficinas ligadas ao esporte, cultura e educação, fundamen-
tado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, priorizando 
usuários em situação de vulnerabilidade social, residentes na cidade de 
Embu Guaçu. Abertura dos envelopes: 24/05/2021 às 09h00.  
Informações: A cópia completa do Edital Retificado poderá ser adquirida, 
através do endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes/,con-
tendo os dados cadastrais do interessado. 

Embu-Guaçu, 20 de abril de 2021. Alesxandro Silva Santos. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - DIVISÃO DE COMPRAS

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                CHAMADA PÚBLICA

A Prefeitura do Município de Piracicaba/SP vem realizar:

CHAMADA PÚBLICA  Nº 01/2021  para aquisição de gêneros alimentícios 
(leite em pó) até o dia 25/05/2021  até as 09:00 hs, na Divisão de Alimentação 
e Nutrição, situada na Av. Dona Lídia, nº 493, bairro Vila Rezende, Piracicaba/
SP.

O Edital encontra-se publicado no endereço eletrônico: www.piracicaba.sp.
gov.br e a disposição na Divisão de Compras, sito a Rua Antônio Corrêa Bar-
bosa, 2233, 1º andar, no horário das 08:30h. às 16:30h. Fone (19) 3403-1020.

 Piracicaba, 20 de abril de 2021
JOÃO MARCOS THOMAZIELLO

Secretário Municipal de Educação

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 - PRO-
CESSO LICITATÓRIO Nº 041/2021 (RESUMIDO). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO ANTÍGENO E SOROLOGIA 

PARA DETECÇÃO DE COVID19, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MU-
NICÍPIO DE ORIENTE - SP. Retifica a data de abertura das propostas e disputa de lances para as: 
14h30min do dia 04/05/2021. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por item. O edital, seus anexos 
e a retificação encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na 
Rua Thomaz Martins Parra n.º 80 – Oriente (SP), de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h ou 
através do telefone (0XX14) 3456-2043, de segunda a sexta-feira, no site WWW.oriente.sp.gov.br e 
http://201.62.67.134.5656/comprasedital/ ORIENTE/SP, 19 de abril de 2021. - GERALDO MATHEUS 
MORIS - Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORIENTE

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 8840/21 – Pregão Presencial nº 15/21 – Contratação de pessoa jurídica para 
ministrar curso de culinária básica. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a 
proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 
1517 – Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 14h30 do dia 
10 de maio de 2021, onde ocorrerá o processamento do Pregão. Edital no site: 
www.franca.sp.gov.br 
Processo nº 7533/21 - Pregão Eletrônico nº 65/21 – Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de castração/esterilização de cães e gatos. Recebimento das 
propostas dos lotes: até às 8h30 do dia 10 de maio de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a 
partir das 9h00 do dia 10 de maio de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 
10/05/21. Disponibilidade do Edital: a partir de 23/04/2021, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br
Franca, 20 de abril de 2021.

Marcelo Henrique do Nascimento
Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 009/2021 - PROCESSO Nº 200.077/2021
OBJETO: Aquisição de tubo PEAD.
EMPRESA VENCEDORA: Lote 1: POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. no 
valor global de R$ 66.259,60.  Lotes 2,3: Deserto.

Mogi das Cruzes, em 20 de abril de 2021
MARCELO VENDRAMINI DA SILVA - Diretor Geral

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

EXTRATO DE CONTRATO - QUINTO TERMO ADITIVO

Contrato: 029/2018 -Processo SAAE: 367/2018 - CP 01/18 - Con-
tratante: SAAE DE PORTO FELIZ Contratado: L.T.D. ENGENHA-
RIA LTDA - Objeto: Implantação de Sistema de Recuperação e 
Reuso de Águas de Lavagem, com Tratamento e Disposição Final 
do Lodo da ETA Central - Justificativa: Com fundamento no art. 
57, § 1º, Inc V c.c. Art 65, § 1º da Lei 8666/93 e cláusula décima 
sexta do Contrato 029/18, resolvem as partes alterar o valor ini-
cialmente acordado, acrescentando-se a esse a importância de 
R$ 101.782,08 para fins de atender a modificação de quantitati-
vos – Dotação Orçamentária: 4.4.90.51.00.00-17.512.0003.1.005 
- Mantem-se válidas e inalteradas as demais cláusulas e condi-
ções do Contrato que não venham a colidir com as do presente 
instrumento – DATA: 20/04/21.

Pça. Dr. José Sacramento e Silva, 50 - Centro - Porto Feliz/SP - Tel. (15) 3261-9600 
CNPJ: 45.479.391/0001-07 www.saaeportofeliz.sp.gov.br

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA  
E ESGOTO DE PORTO FELIZ

COMPANHIA METROPOLITANA DE 
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP

CNPJ/MF Nº 60.850.575/0001-25 - NIRE Nº 3530005464-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 São convocados os Acionistas da Companhia Metropolitana de Habitação de 
São Paulo - COHAB-SP, a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se 
no dia 30 de abril de 2021, às quinze horas, no Gabinete da Presidência, na Rua São 
Bento nº 405 - 14º andar, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: - PAUTA: - 1 - Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e 
votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício fi ndo em 31/12/2020; 
2 - Alteração da composição do Conselho Fiscal da COHAB-SP; 3 - Alteração da 
composição do Conselho de Administração da COHAB-SP.

São Paulo, 19 de abril de 2021.
 Berenice Maria Giannella Alexsandro Peixe Campos
 Vice - Presidente do Conselho de Administração Diretor Presidente da COHAB-SP

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2021

OBJETO: Outorga de Concessão Onerosa de Direito Real de Uso de 
área comercial - Casa Centenária – café, cultura e convivência, loca-
lizada no loteamento Reserva Centenária, denominado Parque Muni-
cipal de Cultura, Esporte e Lazer “Carlos Enrique Dodson - Taene”, 
com base pela Lei Complementar nº 312, de 29 de janeiro de 2021 
- Nesta, conforme Termo de Referência e Croqui de Identificação 
anexo.
ENCERRAMENTO: 24/05/2021 às 14h00  DATA DE ABERTURA: 
24/05/2021 às 14h30Min.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interes-
sados, no site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br.

Santa Bárbara d’Oeste, 20 de abril de 2021
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
e-mail: destak@destakpublicidade.com.br

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação

21/04
10 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte
arial
PROC: 1035757-50.2014.
valor total: R$ 50,00
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001629-41.2019.8.26.0126 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr(a). MARTA 
ANDRÉA MATOS MARINHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER à GABRIELA RODRIGUES LOPES, 
RG nº 41.015.486-6 e do CPF/MF nº 349.912.728-82, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de SOCIEDADE EMPRESÁRIADE ENSINO SUPERIOR DO LITORAL NORTE 
LTDA, objetivando a quantia de R$ 4.678,48 (quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e 
oito centavos), atualizado até o mês de Março de 2019, referente ao Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, no Curso de ENFERMAGEM, onde recebeu o CA nº 141008-3, deixando de cumprir com 
os pagamentos dos meses de ABRIL, MAIO E JUNHO do ano letivo 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 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente contestação (art.335 CPC). Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel (art. 
344 CPC), caso em que será nomeado curador especial em caso de revelia (inc. IV do art.257 do CPC). 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Caraguatatuba, aos 28 de janeiro de 2021. 

Hidroservice Amazonia S/A - Agropecuária e Industrial
CNPJ/MF 05.054.358/0001-10

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Os acionistas da empresa HIDROSERVICE AMAZONIA S/A - AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL, ficam convocados a comparecerem na sede 
social da empresa, situada na Alameda Ribeirão Preto, nº 401, 1º andar, parte, Bela Vista, no dia 30 de abril de 2021, sala 104, às 09:00 horas, 
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Exame, discussão e votação das contas e 
demonstrações financeiras do exercício social findo em 31.12.2020. 2) Eleição do Conselho de Administração e Remuneração dos Administradores. 
3) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 14 abril de 2021.Henry Maksoud Neto - Presidente do Conselho de Administração.

4ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1018946-04.2016.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível,
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dra. Sergio Hideo Okabayashi, na forma da Lei, etc. Faz Saber a JOSÉ
PEDRO FERREIRA, CPF/MF 054.826.718-95, que BANCO BRADESCO S/A., lhe ajuizou ação de Execução de título extrajudicial
(Contratos Bancários), para a cobrança da quantia de R$54.172,22 (atualizado até setembro/2016), referente ao saldo devido
pelo instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças sob o nº 2999.624, firmado em 04/07/2014, deixando de cumprir
com o pactuado, tornando-se inadimplente. Estando o mesmo em lugar ignorado, foi deferida a citação e intimação por edital, para
que em 03 dias, a fluir após os 30 dias supra, pague o valor mencionado, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade;
sem pagamento, proceda-se a imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora, intime-se do prazo legal de 15 dias
para oposição de embargos; no mesmo prazo reconhecendo seu débito, o devedor poderá depositar 30% do montante do
principal e acessórios e, requerer pagamento do restante em 06 parcelas mensais com juros e correção monetária. Decorrido o prazo
para oferecimento de resposta (art. 231, inciso IV, NCPC), será nomeado curador especial ao executado (art. 257, IV e art. 72, inciso
II NCPC ), na ausência dos quais, prosseguirá o feito nos seus ulteriores termos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma
da lei. São Bernardo do Campo, 27 de Março de 2018.

1ª Vara dos Registros Públicos do Foro Central Cível de São Paulo/SP
EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1099651-
28.2013.8.26.0100 (Usuc.1542). A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Neli
Azar ou Neli Hazor, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que FLAVIO CASSINI SUANNES e NATASHA PEREIRA SUANNES ajuizaram ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio do imóvel assim descrito, Box n.º 18, localizado no subsolo do Edifício Olímpia, situado à Rua Pimenta
Bueno n.º 65, no 10º Subdistrito Belenzinho, destinado à guarda de automóvel de passeio, com a área útil de 12,38 m2, a área
comum de 13,80 m2, área total de 26,18 m2, e a fração ideal no terreno de 0,285652%. - São Paulo - SP., contribuinte n.º
029.004.0176-3, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias 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,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

PRONTMED - TEcNOlOgia DE DaDOs EM saúDE s/a
CNPJ n° 01.595.059/0001-32 - NIRE n° 35.214.184.276

EDiTal DE cONVOcaÇÃO DE assEMBlEia gERal ORDiNÁRia
Prezados Acionistas, Ficam V. Sas. convocados a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária que 
se realizará no dia 29 de abril de 2021, às 14:30 horas, de modo exclusivamente virtual, por meio 
de videoconferência, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social 
encerrado em 31.12.2020; e (ii) Deliberar sobre outros assuntos de interesse geral da Sociedade. 
Encontram-se anexas as demonstrações financeiras da Sociedade devidamente auditadas. Para 
recebimento do link para participação da AGO, necessário enviar e-mail, com, no mínimo, 48h de 
antecedência, para adm@prontmed.com. 

São Paulo, 15 de abril de 2021. lasse Koivisto - Diretor Presidente.
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