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O OFICIAL DO 6º DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL, nos termos do art.
26, §4º da Lei 9.514/97, faz saber que, foi prenotado nesta Serventia Imobiliária sob
nº 747.876, em 29 de julho de 2021, o requerimento datado de27julho de 2021, pelo
credor fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, CNPJ nº 90.400.888/0001-42,
com sede na Avenida Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235, Vila Olímpia, São
Paulo, SP, objetivando a intimação pessoal do devedor fiduciante RICARDO BORGES,
solteiro, maior, brasileiro, empresário, RG nº 334742948-SSP/SP, CPF nº 265.544.738-
74, residente e domiciliado, na Rua Dona Ana Néri, nº 581, Apto 151, Edifício Prediletto
(Torre A) – Condomínio Idealle, Cambuci, São Paulo, SP,o qual reside no local em que
é procurado, e está dolosamente se ocultando para evitar os efeitos da intimação
prevista no artigo 26 da Lei 9.514/97, conforme certificado no procedimento após as
tentativas de intimações pessoais através dos prepostos desta serventia, Sérgio
Ricardo Muraro, escrevente autorizado, e Paulo Italo de Oliveira Cardoso, escrevente
autorizado, na certidões datadas de29 de março de 2022 e 16 de maio de 2022, nos
endereços indicados pelo credor. Desta forma, FICA O DEVEDOR FIDUCIANTE
INTIMADO À COMPARECER neste Registro de Imóveis, situado à Avenida Doutor
Francisco Mesquita, nº 1.000, (Loja Âncora N, Shopping Central Plaza), Quinta da
Paineira - São Paulo, SP - CEP: 03153-001, de segunda a sexta - feira, das 09:00 às
16:00 horas, a fim de efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que se
vencerem até a data do pagamento, mais os juros convencionais, as penalidades e os
demais encargos contratuais, ficando cientificados que, decorrido o prazo desta
intimação, sem a purgação da mora, o Oficial promoverá a averbação, na matrícula
do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, nos termos
previstos no parágrafo 7º do artigo 26 da Lei 9.514/97. O valor dos encargos devidos
ao credor, correspondentes às prestações vencidas, importam, na data de 20 de maio
de 2022, em R$ 430.814,86 (Quatrocentos e trinta mil, oitocentos e catorze reais e
oitenta e seis centavos), somando-se, também às despesas correspondentes ao
envio das intimações – R$ 691,76 (Seiscentos e noventa e um reais e setenta e seis
centavos), totalizando nos valores de R$ 431.506,62 (Quatrocentos e trinta e um mil,
quinhentos e seis reais e sessenta e dois centavos),decorrente do contrato de alienação
fiduciária registrado sob nº 6 na matrícula nº 209.217, referente à aquisição do
apartamento nº 151, tipo 3D, localizado no 15º pavimento-tipo do Edifício Prediletto
(Torre A), integrante do empreendimento denominado “Condomínio Idealle”, situado na
Rua Dona Ana Néri, nº 581, no 12º Subdistrito – Cambuci, com direito a uma vaga de
estacionamento, descrito e caracterizado na matrícula n° 209.217 deste Registro de
Imóveis. As formas de pagamento aceitas por esta Serventia são as seguintes:
dinheiro em espécie (até o valor de R$ 10.000,00) ou cheque administrativo nominal
ao credor fiduciário. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de 15 dias úteis, a
contar da última publicação deste edital; e não sendo pago a importância devida, serão
constituídos em mora, nos termos do artigo 26 e seus parágrafos, da Lei nº 9.514 de
20 de novembro de 1.997. Em virtude da não localização pessoal dos devedores
fiduciantes, é feita a intimação do mesmo através do presente edital, que será
publicado por 03 (três) dias consecutivos. São Paulo, 20 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS
RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente
à usucapião administrativo, prenotado sob nº 851.338 em 25 de fevereiro de 2022 a
requerimento de MANOEL VALEJO HURTADO, brasileiro, do comércio, solteiro, portador
do RG nº 6.262.000-9/SSP-SP e inscrito no CPF nº 685.377.008-00, residente e
domiciliado na Rua Puruba nº 07, Cidade de Ipava, cep 04950-090 e e-mail
hurtado.mv@hotmail.com e ENCARNAÇÃO VALEJO GARCIA, brasileira, professora,
viúva, portadora do RG nº 4.452.657-X-SSP/SP e inscrita no CPF nº 091.312.618-76,
residente e domiciliada na Rua Dionísio da Costa nº 410 apto 51, na Vila Mariana, cep
04117-110 e e-mail sionitinha@gmail.com, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos,
desconhecidos, terceiros eventualmente interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, e também aos titulares de domínio dos
imóveis confrontantes, sendo eles, Victorino Ferreira dos Santos, Gerson Silva Freire,
Ramon Ramon Bassolas e Montserrat Armengol Busquets de Ramon, que os autores
acima qualificados, requerem a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA,
nos termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento
65/2017 da CNJ, visando à declaração de domínio sobre o prédio e respectivo terreno
situado na Rua Nossa Senhora da Saúde nº 1131, Vila das Mercês, com 179,82m2 de
terreno, melhor caracterizado no memorial juntado no procedimento, com origem nas
transcrições nºs 120.763 e 117.151, deste Registro, de propriedade de João Valejo (3/
4), genitor dos autores e Gerson Silva Freire (proprietário de ¼), residente na Rua
Padre Virgolino nº 171, centro, MG, cujas notificações feitas por AR e CDT, resultaram
negativas, alegando e comprovando posse mansa e pacifica a mais de 15 anos.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores, nos termos do artigo 16
do provimento 65/2017 da CNJ. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. São Paulo, 14 de junho de 2022. 23/06 e 09/07

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1027474-62.2019.8.26.0001.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo,
Dr(a). Marcelo Tsuno, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Helda de Brito Fabri, RG 14723884,
CPF 132.301.308-39, que lhe foi proposta uma
ação Monitória por parte de Sociedade
Educacional Bricor Ltda., objetivando a cobrança
de R$ 26.307,99 (setembro/2018), decorrente do
inadimplemento dos serviços educacionais
prestados no ano letivo de 2015. Encontrando-se a
ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague o débito
atualizado (isento de custas processuais) e os
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à
causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-
se de pleno direito o título executivo judicial,
convertendo-se o mandado inicial em executivo.
Em caso de revelia, será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de
maio de 2022. 22 e 23.06

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1033506-77.2019.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Caramuru Afonso Francisco, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Fabulouus Comércio de
Variedades de Roupas em Geral Ltda., CNPJ
15.836.503/0001-79, que lhe foi proposta uma ação
de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária
por parte de Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A,
relativa ao veículo marca Mercedes-Benz, modelo
GLA 250 Sport Nac. 2.0 16V TB Gas. 4P Básico,
cor cinza mountain, ano/modelo 2018, placa
BYK7660, chassi 9BMTG4EW7JM005282,
apreendido em 03/05/2019, haja vista o
inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário -
CDC nº 1190303990. Encontrando-se a ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05
dias, pague a integralidade da dívida pendente,
podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta,
ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias
deste edital. Não sendo contestada a ação, a ré
será considerada revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 13 de maio de 2022. 22 e 23.06

 

  

(Edital de praça – resumo para publicação – Art. 887, § 3º, do CPC) - 42ª Vara Cível. Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para Intimação dos executados 

PASCOLATE BISCOITOS E CHOCOLATES LTDA. EPP., CNPJ Nº 08.547041/0001-04; JÚLIO CÉSAR RAMIRES, CPF Nº 195.092.568-46; BIANCA CASALE, 

CPF Nº 272.457.328-50, do usufrutuário PAULO RAMIRES, CPF Nº 348.773.048/00, dos credores com penhora BERRY CALLEBAUT BRASIL INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., CNPJ Nº 33.163.908/0001-75; ADÃO DIEGO SIQUEIRA DE OLIVEIRA, CPF Nº 366.797.958-42, Estado 

de São Paulo, CNPJ nº 46.379.400/0001-50, e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, 

requerida por WR GESTÃO E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA., CNPJ Nº 12.120.985/0001-78. Processo nº 1102848-54.2014.8.26.0100. Pelo presente edital, 

ficam intimados os executados e demais interessados, se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados. Leiloeiro oficial Renato Morais Faro, 

Jucesp nº 431. LOTE 1: Nua propriedade da Casa de moradia, e seu terreno, situada em São Carlos/SP, com frente para a Travessa Dois, nº 430 (atual Rua 

José Benetti), no Bairro Vila Prado, medindo 10,00 metros de frente, por 20,00 metros da frente aos fundos, encerrando uma área superficial de 200,00 metros 

quadrados, contribuinte nº 07.041.010.001-7. Descrição completa na matrícula nº 46.702 do Cartório de Registro de Imóveis de São Carlos/SP – Lance mínimo 1ª 

praça: R$370.233,80 – Lance mínimo 2ª praça: R$185,117,00 (50% do valor da avaliação) (sujeitos à atualização); LOTE 2: Nua propriedade da Casa de moradia 

e seu terreno, sito à Rua João C. Dos Reis, 32, antiga Rua C, Vila Bela Vista, São Carlos/SP, medindo o imóvel em sua integridade 10,00x20,00 metros, contribuinte 

nº 07.102.004.001. Descrição completa na matrícula nº 116.930, no Cartório de Registro de Imóveis de São Carlos/SP – Lance mínimo 1ª praça: R$357.892,70 – 

Lance mínimo 2ª praça: R$178.947,00 (50% do valor da avaliação) (sujeitos à atualização); LOTE 3: Nua propriedade de Uma área de terras situada na cidade 

de São Carlos, constituída de parte da Área A, que por sua vez constituída de Parte da Chácara Primavera, no Bairro Monte Alto, ora  designada como “ÁREA A-

2”, encerra uma área de 9.000,00 m², contribuinte nº 01.05.249.001-001. Descrição completa na matrícula nº 118.737, do Cartório de Registro de Imóveis de São 

Carlos/SP – Lance mínimo 1ª praça: R$8.823.906,00 – Lance mínimo 2ª praça: R$4.411.953,00 (50% do valor da avaliação) (sujeitos à atualização); LOTE 4: Nua 

propriedade de uma casa de moradia e seu terreno localizado na Rua José Benetti, 452, São Carlos/SP (assentamento antigo: Rua Bernardino de Campos, 

esquina com a Travessa 2, nº 433), medindo em sua integridade 20,00m de frente por 10,00m da frente aos fundos, contribuinte nº 07.041.008.001-8. Descrição 

completa na matrícula nº 4.515, do Cartório de Registro de Imóveis de São Carlos/SP – Lance mínimo 1ª praça: R$419.598,30 – Lance mínimo 2ª praça: 

R$209.800,00 (50% do valor da avaliação) (sujeitos à atualização). Datas das praças: Em 08/07/2022, às 15:00 horas, terá início a 1ª praça e se estenderá por 

três dias subsequentes, encerrando-se em 11/07/2022, às 15:00 horas, não havendo licitantes, abrir-se-á a 2ª praça no dia 11/07/2022, às 15:01 horas e se 

encerrará no dia 01/08/2022, às 15:00 horas. O leilão eletrônico acontecerá através do gestor judicial www.faroonline.com.br, onde os interessados terão acesso 

à integra do edital de leilão e à maiores informações, que também poderão ser obtidas por telefone: (11) 3105-4872. 
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Edital Para Conhecimento De Terceiros Interessados, Com Prazo De 10 (Dez) Dias, expedido nos autos do PROC. Nº
0032534-81.2013.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central – Fazenda
Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriano Marcos Laroca, na forma da Lei, etc. Faz Saber A Terceiros
Interessados Na Lide que o(a) Prefeitura Do Municipio De São Paulo E Outro move uma Desapropriação por Utilidade
Pública / DL 3.365/1941 contra Espólio Francisca Antonieta de Almeida Prado Cariani, na condição de possuidora do
bem, objetivando a área descrita na planta expropriatória P-31.721-A1, com, 2.252,71m² ( terreno e benfeitorias),
concernente à totalidade do imóvel situado na Rua Alberto Sampaio, s/nº - lotes 50, 51, 50A e 51A da Quadra 388
– 3ª Gleba – Vila Santa Catarina, constibuintes nº 089.236.0010-5 e 089.236.0009-1 declarada de utilidade pública
para implantação do Melhoramento “Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI - r. Alberto Sampaio, conforme
Decreto Estadual nº 51.796, datado de 09.05.07. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a
expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins
do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 13 de agosto de 2021. O edital foi devidamente publicado no Diário de Justiça
Eletrônico de 25 de fevereiro de 2022, São Paulo, Ano XIV, Edição 3456, página 35. Tendo o prazo de 10 dias do edital
decorrido sem qualquer manifestação, conforme devidamente certificado pelo juízo às fls. 846 dos autos. K-23/06

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo -
SISPESP, CNPJ/MF nº. 60.260.155/0001-99, nos termos que lhe confere o estatuto
social, CONVOCA os filiados quites com suas obrigações estatutárias, a participarem
da Assembleia Geral Ordinária (AGO) a ser realizada no dia 28/06/2022, na sede do
Sindicato localizada na Rua Silveira Martins, nº. 53, 2º andar, Centro, São Paulo – SP,
CEP 01019-000, em primeira chamada às 14h00min com 50% mais um dos associados
e, em segunda chamada às 14h30min com qualquer número dos presentes, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I – Debater e votar o parecer do Conselho
Fiscal sobre as contas e as demonstrações financeiras do exercício de 2021.  São
Paulo, 23 de junho de 2022.     Lineu Neves Mazano - Presidente.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1012211-
47.2019.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São
Paulo, Dr(a). Mauricio Tini Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Danilo de Oliveira, Brasileiro, Casado, Autônomo,
RG 41549683, CPF 340.192.808-27, bem como seu cônjuge e/ou sucessores, que que AMC HANDLING
TRANSPORTADORES INDÚSTRIAIS LTDA – EPP lhe ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio
sobre O terreno designado como sendo o lote 08, da quadra 35, localizado à Rua José Martins Fernandes (antiga Rua
Juruá), com área total de 1.277,00 metros quadrados, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação do supramencionado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 20 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 São Bernardo do Campo, aos 13 de junho de 2022. 22 e 23/06

25ª VARA CÍVEL- FORO CENTRAL  - Praça João Mendes s/nº - 9º andar - salas
920  e  924  -  Cen t ro  -  CEP 01501-900  -  Fone :  2171-6188  -  E -ma i l :
sp25cv@tjsp. jus.br -  EDITAL de CITAÇÃO . Prazo: 20 dias. Proc. nº 1071295-
76.2020.8.26.0100. A Dra. LEILA HASSEM DA PONTE,  MMª Juíza de Direito da
25ª Vara Cível do Foro Centralda Comarca da Capital/SP, na forma da lei. FAZ
SABER a CASSIO ALEXANDRE BEZERRA (CPF 394.021.998-37; RG 46.262.320-
8), que ICOMON TECNOLOGIA LTDA. lhe move ação de PROCEDIMENTO COMUM
visando a condenação no pagamento de R$989,36 (agosto/2020) a ser atualizado e
acrescido das cominações legais, referente a danos materiais causados ao veículo
locado pela autora, marca Renault /  Kgoo Express 1.6, placas FUW 4753, em
razão da co l isão da t rase i ra  pe lo  veícu lo  do réu,  de marca M.Benz /  1113,
placas BZN 5617, ocorrida em 18.11.2019. Estando o réu em lugar incerto e não
sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadei-
ros  os  fa tos  a legados e  c ien te  de que não havendo mani fes tação lhe  será
nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado epassado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de março de 2022.

22    e    23/06

Adália S.A. Administração de Bens.
CNPJ 60.869.286/0001-78.

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - 30/06/2022 
Jorge Paupério Sério Filho - Diretor Presidente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os senhores acionistas 
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de junho de 2022, às 09h55 em 
primeira chamada e às 10h25 em segunda chamada, na Alameda Lorena nº 70, Jardim Paulista, São Paulo, Capital, CEP 01424-
000 (já que, teve sua sede social invadida, objeto de esbulho, com processo judicial em curso, reintegração de posse Nº 0182962-
02.2011.8.26.0100 - 31ª Vara Cível - Foro Central - SP - Capital, motivo de força maior que se enquadra no parágrafo segundo do artigo 
124 da Lei nº 6404/76 e demais dispositivos aplicáveis), para deliberarem acerca da seguinte ordem do dia: 1. Eleição da Diretoria; 
2. 3. Outras matérias de interesse.

São Paulo, 21 de junho de 2022.
Jorge Paupério Sério Filho - Diretor Presidente.

Organização Imobiliária Adália S.A.
CNPJ 60.862.273/0001-77

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - 30/06/2022

Jorge Paupério Sério Filho - Diretor Presidente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os 

senhores acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 

30 de junho de 2022, às 10h30min em primeira chamada e às 11h00min em segunda chamada, na Alameda 

Lorena nº 70, Jardim Paulista, São Paulo, Capital, CEP 01424-000 (já que, teve sua sede social invadida, objeto 

de esbulho, com processo judicial em curso, reintegração de posse Nº 0182962-02.2011.8.26.0100 - 31ª Vara 

Cível - Foro Central - SP- Capital, motivo de força maior que se enquadra no parágrafo segundo do artigo 124 da 

Lei nº 6404/76 e demais dispositivos aplicáveis), para deliberarem acerca da seguinte ordem do dia: 1. Aprovação 

2. Outras matérias de 

Presidente e Diretor Vice-Presidente respectivamente na conformidade da  AGOE datada de 30 de junho de 2020.

São Paulo, 21 de junho de 2022.

Jorge Paupério Sério Filho - Diretor Presidente.

11ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. DECISÃO � EDITAL. Processo nº: 1066490-51.2018.8.26.0100. Classe � Assunto:
Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários. Exequente: BANCO BRADESCO S/A. Executado: Janaina de Lourdes da
Cunha Segurança Eletronica Comercio e Serviços. Vistos. Tendo em vista que já foram esgotados todos os meios hábeis para a
localização da parte ré, defiro a citação editalícia requerida às fls. 318, servindo a presente decisão como edital. Este Juízo FAZ SABER
a Janaina de Lourdes da Cunha Segurança Eletronica Comercio e Serviços, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi
movida Ação EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL por BANCO BRADESCO S/A, alegando em síntese: a parte ré é devedora
da quantia de R$ 68.586,92, referente a Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro - n.º 011.083.947. Encontrando-
se a parte ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente pagamento ou oferte defesa
nos termos legais. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O
presente edital tem o prazo de 20 dias. Recolha a parte autora as custas referentes a publicação no DJE, no valor de R$ 186,07,
providenciando, no mais, a publicação do edital em jornais de grande circulação, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez)
dias. Intimem-se. São Paulo, 13 de junho de 2022. Luiz Gustavo Esteves. Juiz de Direito.                                     23 e 24 / 06 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1071440-72.2019.8.26.0002. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial
- Alienação Fiduciária. Requerente: Banco Bradesco S/A. Requerido: Gilberto dos Santos. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1071440-72.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional
II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Prado de Toledo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Gilberto
dos Santos (CPF. 065.212.558-19), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de Busca e Apreensão, convertida em ação
de Execução, objetivando a quantia de R$ 121.754,16 (abril de 2021), representada pela Cédula de Crédito Bancário -
Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços CDC - PF � n° 4.529.210, com cláusula de Alienação Fiduciária.
Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito
do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer
que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento)
ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 14 de junho de 2022.                                                                                23 e 24 / 06 / 2022

FORO CENTRAL - 39ª VARA CÍVEL - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias -
Processo nº  0071752-09.2012.8.26.0100 . O MM. Juiz  de Dire i to  da 39ª Vara
Cível ,  do Foro Centra l  Cível ,  Estado de São Paulo, Dr. CELSO LOURENÇO
MORGADO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DLAUSIO HENRIQUE MOREIRA,
RG 20.555.346, CPF 139.229.168-21, que lhe foi proposta uma ação de EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por par te de TAVEX BRASIL S.A., para cobrança de R$
80.276,58 (nov/2012), a ser atualizado e acrescido de juros, custas, honorários e
demais cominações,  dív ida esta representada por dupl icatas sacadas contra
OffWorld Modas, que encerrou as atividades sem honrar o pagamento. Estando
o executado em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que,
após o prazo deste, em 03 dias, PAGUE  o DÉBITO ou em 15 dias, OFEREÇA
EMBARGOS ou ainda, RECONHEÇA o crédito da exequente e DEPOSITANDO 30% do
valor da execução, inclusive custas e honorários, PAGUE o RESTANTE em 6 PARCE-
LAS MENSAIS, atualizadas, SOB PENA de PENHORA de tantos de seus bens quantos
bastem para solução da dívida, sendo que no silêncio será nomeado CURADOR
ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2022.

23  e   24/06

FORO REGIONAL XI - PINHEIROS - 5ª VARA CÍVEL  -    Rua Jericó s/n - sala
209 - Vila Madalena - CEP 05435-040 - Fone: (11) 3813-5564 - E-mail:
pinheiros5cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias  -  Processo
nº 0102033-31.2006.8.26.0011. A MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro
Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dra. LUCIANA BASSI DE MELO,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROBERTO DIAS DE ARAÚJO, RG 7361423,
CPF 761.733.648-91, com endereço à  R. Francisco Nogueira, 30, Jardim
Jaqueline, CEP 05529-080, São Paulo/SP, que lhe foi proposta uma ação de
MONITÓRIA por parte de CONSÓRCIO MORUMBI MOTOR S.C. LTDA. e, encon-
trando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO
por EDITAL, do bloqueio parcial do valor do crédito em execução, conforme fls
876/877, via SisbaJud, em conta de titularidade do requerido, no valor de
R$.1.047,64, declarado efetivado em penhora, podendo o requerido se mani-
festar sobre a penhora no prazo de 5 (cinco) dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, na forma do art. 854, § 3º, do CPC, sendo que,no
silêncio do requerido, será expedido mandado de levantamento em benefício do
requerente, nos termos da r. Decisão de fls 878, dos autos do processo. 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 maio de 2022.

23  e   24/06

1ª Vara da Família e Sucessões - Pinheiros/SP. 
Edital para conhecimento de terceiros. Prazo 30 dias. Proc. 
1001094-98.2021.8.26.0011. A Dra. Marcia Tessitore, Juíza 
de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, Pinheiros/SP. 
Faz saber que nos autos de Alteração do Regime de Bens, 
Paulo Rogério Luongo Sanchez e Christina Beçak, objetivam 
alterar o regime, passando de separação obrigatória de bens 
para o regime de separação total de bens, nos termos do art. 
734, § 1º do CPC. Nestas condições, expede-se edital com o 
prazo de 30 dias, para que terceiros interessados se 
manifestem nos autos, sob pena de serem aceitos os fatos. 
Será o edital afixado e publicado na forma da Lei.             [23,24] 

Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 1001910-55.2022.8.26.0008. 
O Dr. Luis Fernando Nardelli, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível 
de Tatuapé/SP. Faz saber a Antonio Marmo Faletti CPF 
021.782.148-00, que Flavio Gomes da Rocha ajuizou ação de 
execução,para cobrança de R$ 2.186,18(fev/2022),referente à 
locação do imóvel à Rua Oswaldo Arouca, 225, casa 01, Vila 
Formosa. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se 
edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o 
débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela 
metade ou apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 
15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do 
saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de 
expedição de mandado de penhora e avaliação para 
praceamento de tantos bens quantos bastem para garantia da 
execução, nomeando-se curador especial em caso de revelia. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei.              [23,24] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO 
NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE DOMINGAS DE QUEIROZ 
ITO,REQUERIDO POR EVELYN DE QUEIROZ ITO-PROCESSO 
Nº1035086-74.2021.8.26.0100.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª 
Vara da Família e Sucessões,do Foro Central Cível,Estado 
de São Paulo,Dr(a).Erica Regina Colmenero Coimbra,na for-
ma da Lei,etc.FAZ SABER aos que o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem que,por sentença proferida em 
31/03/2022,foi decretada a INTERDIÇÃO de DOMINGAS DE 
QUEIROZ ITO,CPF 268.972.248-80,declarando-o(a) absoluta-
mente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil 
e nomeado(a) como CURADOR(A),em caráter DEFINITIVO,o 
(a) Sr(a).Evelyn de Queiroz Ito e Domingas de Queiroz Ito.O 
presente edital será publicado por três vezes,com intervalo 
de dez dias,e afixado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e pas-
sado nesta cidade de São Paulo,aos 13 de junho de 2022.[23] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1035155-20.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara 
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Cecilia Monteiro Frazão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a JORGE APARECIDO DE ANDRADE, CPF 114.065.108-07 que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial 
por parte de Espólio de Maria dos Prazeres Gonçalves, para cobrança de R$ 55.964,26 (dez/18), referente a débitos de locação 
do imóvel à Rua Padre Paulo Ravier 283 e 289, Água Fria, São Paulo/SP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, em 3 dias, a fluir do prazo do 
presente edital, pague o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade no caso de pagamento integral no 
prazo declinado ou apresente embargos em 15 dias, podendo nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento 
do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação. 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 21 de fevereiro de 2022.   [23,24] 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapi-
ão,PROCESSO Nº 1099375-89.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central 
Cível,Estado de São Paulo,Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Caixa Econômica Federal, 
Sergio Polisel, Elaine Genuíno, Alice Lewczuk Polisel, Vicenzo 
Mastronardi,Eugenia Mastronardi,Maria Ezilda Peruzzi de Oli-
veira,Luis Carlos de Oliveira,Meire Fernandes Torolho,Fran-
cisco Canger,Gizela Heinsfurter ou Gizela Schiersner Heins-
furter, Stefan Heinrich Wilhelm Gutmann, Ludwig Heinsfurter, 
Ernesto Seiju Inamine,Tadao Ashikawa,Nelson Ricardo Pego-
raro,William Edward Tully,Mauricio Torolho Junior,Maria Ma-
dalena da Fonseca Costa Gutmann,Mithue Tamai,réus ausen-
tes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados,bem como 
seus cônjuges e/ou sucessores,que Nelson Reges,Marli Um-
nhoz Reges, Sueli Fátima Reges, Elisabeth Fernandez e Marili 
Dionizio da Silva Reges ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando declaração de domínio sobre Rua Pitinga nº 449, Vila 
Bela, São Paulo-SP, CEP: 03146-030, alegando posse mansa 
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para 
contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei.                       [23,24] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1115233-97.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 39ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Celso Lourenço Morgado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
BRASITEC SUP COMERCIAIS LTDA, CNPJ 15.097.985/0001-92, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Soluaço Importação e Exportação Eireli, para cobrança de R$ 59.179,76 (nov/15), referente às duplicatas 
3957, 4222-A, 4222-B, 4222-C, 4107-A, 4107-B, 4107-C, 4107-D, 4025 e 4113. Estando a executada em lugar ignorado, expede-
se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade 
ou apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 
vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens 
quantos bastem para garantia da execução, nomeando-se curador especial em caso de revelia. 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 maio de 2022.         [23,24] 

VER RODOVIAS  S/A
CNPJ/MF Nº 11.115.426/0001-07

Rua Dr. Reynaldo Machado, 1151 - Curitiba - Paraná

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020

ATIVO 31/12/2021 31/12/2020
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa  108.669,74 24.615,29

Clientes  588.968,87 647.353,00

Adiantamentos a fornecedores  176.358,26 140.360,09

Impostos a recuperar e outros  182.246,99 77.647,65

 1.056.243,86 889.976,03

Não circulante

Depósitos judiciais  82.010,08 79.926,41

Imobilizado  1.475.008,68 1.255.053,15

 1.557.018,76 1.334.979,56

Total do ativo  2.613.262,62 2.224.955,59

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020
Circulante

Fornecedores nacionais  40.268,59 60.170,57
Empréstimos e financiamentos  18.695,85 -
Salários e encargos sociais  22.034,29 27.248,08
Impostos e taxas a recolher  20.638,27 34.605,97
Adiantamentos de clientes  522,45 522,45
Provisões e outras contas a pagar  93.201,05 77.222,49

 195.360,50 199.769,56
Não circulante

Saldos com partes relacionadas  185.645,88 179.799,61
Empréstimos e financiamentos - LP  273.822,46 -

 459.468,34 179.799,61
Total passivo  654.828,84 379.569,17
Patrimônio líquido

 8.727.081,00 7.219.836,00
Adiantamento para futuro aumento de capital  979.795,00 2.375.213,80
Prejuízos acumulados (7.748.442,22) (7.749.663,38)

Total do patrimônio líquido  1.958.433,78 1.845.386,42
Total do passivo e patrimônio líquido  2.613.262,62 2.224.955,59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020

2021 2020
Receita bruta de de serviços e locações  2.519.069,32 2.359.238,76
(-) Tributos sobre a receita (309.821,19) (277.932,90)
Receita líquida  2.209.248,13 2.081.305,86
Custos de serviços prestados (42.658,84)
Lucro bruto  2.209.248,13 2.038.647,02
Custos operacionais (1.485.794,43) (1.390.735,83)
Vendas (481.560,37) (344.098,57)
Gerais e administrativas (208.856,76) (165.825,44)
Resultado operacional antes do resultado financeiro  33.036,57 137.987,18
Receitas financeiras  1.465,75 3.261,15
Despesas financeiras (33.281,16) (55.170,65)
Despesas financeiras, líquidas (31.815,41) (51.909,50)
Resultado antes do imposto de
renda e da contribuição social  1.221,16 86.077,00
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (17.378,86)
Resultado líquido  1.221,16 68.698,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1 Contexto operacional
A Companhia é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em

2009, e tem por objeto a prestação de serviços de engenharia rodoviária,
limitados a levantamentos, inspeções e tratamentos, estudos de diagnósticos
e avaliações, bem como vistorias e gerenciamento de pavimentos para todos

os tipos de malhas pavimentadas, aeroportos e infra-estrutura diversas.
2 Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas

contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária e os
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal

de Contabilidade (CFC).
3 Resumo das principais práticas contábeis

a. Apuração de resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil
de competência do exercício. As receitas são reconhecidas mensalmente,
com base nos contratos de prestação de serviços.

b. Moeda funcional

A Administração da Companhia definiu que sua moeda funcional é o real,
de acordo com as normas descritas no CPC 02 - Efeitos nas Mudanças nas

Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis.
c. Instrumentos financeiros

Instrumentos financeiros não-derivativos incluem aplicações financeiras,

investimentos em instrumentos de dívida e patrimônio, contas a receber e
outros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, empréstimos e
financiamentos, assim como contas a pagar e outras dívidas.

d. Redução ao valor recuperável

O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável testado, no mínimo,
anualmente, caso haja indicadores de perda de valor.

e. Ativos circulante e não circulante

 Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes são registradas pelo valor auferido, em função

do avanço dos contratos de serviços, incluindo os respectivos impostos
diretos de responsabilidade tributária da Companhia, menos os impostos

retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários.
Imobilizado
Registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção, inclusive

juros e demais encargos financeiros capitalizados.
f. Passivos circulante e não circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores

conhecidos ou calculáveis acrescidos,  quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas
até a data do balanço patrimonial. Em função do prazo do pagamento, o

cálculo do valor presente tem efeito imaterial e, portanto, não foi registrado.
Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são

calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10%
sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil, para imposto de renda e
9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido.

g. Depreciação

A  Companhia iniciou a depreciação dos seus equipamentos técnicos em 1º de
janeiro de 2012, quando teve início a sua aplicação em atividades operacionais.

A partir de 1º de janeiro de 2013, com base em laudo técnico emitido por
perito independente, a vida útil econômica dos equipamentos técnicos
passou a ser de 10 anos.

4. Capital Social
O capital social em 31 de dezembro é de R$ 8.727.081,00 (oito milhões,
setecentos e vinte e sete mil e oitenta e um reais) representado por 8.727.081

(oito milhões, setecentos e vinte e sete mil e oitenta e um) ações ordinárias
nominais, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas.

Carlos Valério Avais da Rocha Marcos de Bem Guazzelli

Administrador CRC-38133/O-0 PR

DIRETORIA

2021 2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Resultado do exercício  1.221,16  68.698,82
Ajustes
Depreciações e amortizações  452.065,74  444.512,53
Provisão de juros de empréstimos  8.909,04  36.948,00

 460.974,78  550.159,35
Variações nos Ativos e Passivos
Clientes  58.384,13  (524.252,11)
Adiantamentos a fornecedores  (35.998,17)  52.875,00
Impostos a recuperar e outros  (104.599,34)  (30.886,04)
Depósitos judiciais  (2.083,67)  (69.913,25)
Fornecedores nacionais  (19.901,98)  44.120,90
Salários e encargos sociais  (5.213,79)  (39.365,70)
Impostos e taxas a recolher  (13.967,70)
Provisões e outras contas a pagar  15.978,56  (8.625,27)

 (107.401,96)  (576.046,47)
Caixa líquido gerado (consumido)
nas atividades operacionais  354.793,98  (25.887,12)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Adições ao imobilizado  (672.021,27)  (155.688,46)
Caixa líquido aplicado nas
atividades de investimento  (672.021,27)  (155.688,46)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Parte relacionadas  117.672,47  106.094,16
Empréstimos bancários  283.609,27  -
Caixa líquido gerado (consumido) nas
atividades de financiamento  401.281,74  106.094,16
Aumento (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa  84.054,45  (75.481,42)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  24.615,29  99.996,71
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  108.669,74  24.615,29

Adiantamento Total do
p ar a  futuro Prejuízo pa trimôn io

Capital Social aumento de capital acumu lado líquido
Sal dos em 01 de janeiro de 2020 7.219.836,00 2.375.213,80 (7.818.362,20) 1.776.687,60
Lu cro  do  e xer cíc io - - 6 8 .6 9 8 ,8 2 6 8 .6 9 8 ,8 2
Saldos em  31 de dezembro de 2020 7.219.836,00 2.375.213,80 (7.749.663,38) 1.845.386,42
Aumento de capital social 1 .5 0 7 . 2 4 5 ,0 0 ( 1 .3 9 5 .4 1 9 ,0 0 ) 1 1 1 .8 2 6 ,0 0

- - -
Lu cro  do exe rcíc io 1 .2 21 ,1 6 1 .2 21 ,1 6
S aldo s  e m  3 1 d e de z em br o  d e  2 02 1 8 .7 2 7 . 0 8 1 ,0 0 9 7 9 .7 9 4 ,8 0 ( 7 .7 4 8 .4 4 2 ,2 2 ) 1 .9 5 8 . 4 3 3 ,5 8

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0026786-82.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 42ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). André Augusto Salvador Bezerra, na forma da Lei, etc. Faz saber a Tadeu 
de Carvalho, Brasileiro, CPF 287.620.338-32, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de 
Personalidade Jurídica por parte de VITOR BASSI, alegando em síntese, ser credor da empresa Sete Negócios e Serviços 
Ltda, na ação de execução nº 1103150-20.2013.8.26.0100. Requer a intimação do sócio para que se manifeste com base 
no art. 135 do CPC, e integre o polo passivo de referida ação, possibilitando, assim, o alcance de bens do mesmo, para a 
garantia o débito em litígio. Encontrando-se o Requerido em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL para, no prazo de 15 dias, manifestar-se e requerer as provas cabíveis. Não sendo contestada a ação, o 
Requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. São Paulo, 13 de junho de 2022. 


