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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

10ª Vara Cível do Foro da Comarca da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados PIZZARIA NOVA CASTELLANA LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.971.626/0001-70; MARIA HELENA DO CARMO MOREIRA BUCHERELLI, inscrita no CPF/
MF sob o nº 156.901.598-83; bem como do espólio de ROBERTO BUCHARELLI, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.974.908-15. A Dra. Andrea de Abreu e Braga, MM. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível do Foro da Comarca 
da Capital /SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento 
Provisório de Sentença ajuizado por CELESTE NORO CARUANA em face de PIZZARIA NOVA CASTELLANA LTDA - Processo nº 0027386-40.2016.8.26.0100 (Principal - 1046971-95.2015.8.26.0100) – Controle 
nº 987/2015, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, 
no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar 
o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre 
será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através 
do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 12/07/2022 às 15:30 h e se encerrará dia 15/07/2022 às 15:30 h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não 
havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 15/07/2022 às 15:31 h e se encerrará no dia 05/08/2022 às 15:30 h, onde serão aceitos lances 
com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que 
será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DA PREFERÊNCIA – Nos termos do artigo 843, § 1º, do CPC, a 
quota parte da coproprietária/cônjuge alheia a execução recairá sobre o produto da alienação do bem, sendo que a mesma terá a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando 
possibilitar a livre concorrência. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação 
nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do 
leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer 
por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre 
o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento 
sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos 
os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita 
por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte 
e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer 
motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO 
DO BEM: MATRÍCULA Nº 5.318 DO 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Um prédio e seu respectivo terreno situado à rua Guajurús, sob nº 187, lote 23 da quadra 
13, do Jardim São Paulo, no 89 subdistrito Santana desta Capital, medindo 10,00 metros de frente; por 44,40 metros da frente aos fundos do lado que confronta com o lote 22; 46,90 metros do outro lado, confinando com o 
lote 24, e, 10,20 metros nos fundos, onde divide com partes dos lotes 4 e 5. Consta na Av.02 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Contribuinte 
nº 069.138.0021-5. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 1.077.393,57 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 22.986,50 (31/05/2022). Consta as fls. 
49 dos autos principais que ROBERTO BUCHARELLI é falecido. Consta às fls. 648 que o imóvel possui terreno com área de 452,00 m2, e área construída de 509,00 m2. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 2.270.876,09 
(Dois milhões, duzentos e setenta mil, oitocentos e setenta e seis reais e nove centavos) para fevereiro de 2022, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do 
TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 112.155,83 (junho/2022). São Paulo, 06 de junho de 2022. Eu, diretora/diretor, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

28ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado ALTAIR PEDRO VASCONCELOS TAVARES; bem como seu cônjuge se casado for; e dos coproprietário FABIO LANARI DO VAL, inscrito no CPF/MF sob nº 
003.126.068-34; e sua mulher HELENA OLIVEIRA DO VAL, SYLVIO LANARI DO VAL, inscrito no CPF/MF sob nº  152.599.438-72; e sua mulher ELVIRA LANARI DO VAL; AMARO LANARI DO VAL, inscrito no CPF/MF 
sob nº  001.303.548-72; e sua mulher GISELLA AUROUX DA SILVA DO VAL; MARIA THEREZA DO VAL, inscrita no CPF/MF sob nº  005.389.658-00; ALMIR MARIA VASCONCELOS TAVARES, inscrito no CPF/MF sob nº 
642.807.998-49; e sua mulher LYGUAELENA PAULILLO SILVA VASCONCELOS TAVARES, inscrita no CPF/MF sob nº 654.432.178-87; ALCYR JOSÉ VASCONCELOS TAVARES, inscrito no CPF/MF sob nº 684.191.478-34; 
e sua mulher CECILIA FERREIRA DE CAMARGO VASCONCELOS TAVARES, ALVAIR PAULO VASCONCELOS TAVARES, inscrito no CPF/MF sob nº 029.847.518-92; e ALVARO LUIZ VASCONCELOS TAVARES, inscrito 
no CPF/MF sob nº 086.384.758-70. A Dra. Flavia Poyares Miranda, MM. Juíza de Direito da 28ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem 
imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que move FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO em face de 
ALTAIR PEDRO VASCONCELOS TAVARES - Processo nº 1094937-49.2018.8.26.0100 - Controle nº 1543/2018, e que foi designada a venda dos bens descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO 
IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as 
fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao 
responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação 
será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 12/07/2022 às 11:00 h e se encerrará dia 
15/07/2022 às 11:00 h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 
15/07/2022 às 11:01 h e se encerrará no dia 05/08/2022 às 11:00 h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido 
pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para 
a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br. DA PREFERÊNCIA – Nos termos do artigo 843 do CPC, a coproprietária/cônjuge alheia a execução terá a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando 
possibilitar a livre concorrência. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação 
nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do 
leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer 
por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre 
o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento 
sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos 
os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita 
por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte 
e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito nos autos, que será enviada por e-mail. O exequente, se vier a arrematar o bem, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor do bem 
exceder o seu crédito, depositará dentro de 03 dias a diferença, sob pena de ser tornada se efeito a arrematação e, neste caso, o bem será levado a nova praça à custa do exequente (art. 892, § 1º do CPC). Todas as regras e 
condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, 
será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: PARTE IDEAL (20%) DA MATRICULA Nº 70.502 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTOS/SP – 
IMÓVEL: O lote de terreno, sob nº 07, da quadra MU, situado de frente para a Rua MU, do loteamento denominado Costa Do Sol, no perímetro urbano do Município de Bertioga, desta Comarca, medindo 5,49 metros de frente, 
28,70 metros da frente aos fundos, de ambos os lados e 20,51 metros nos fundos, encerrando a área de 373,23 m2, confrontando pela frente com a mencionada rua, do lado direito, de quem da rua olha para o imóvel, com lote 
nº 08, do lado esquerdo com o lote nº 06 e nos fundos com área verde do loteamento. Consta na Av.06 desta matrícula a construção do prédio sob nº 87, da Rua Aprovada 844, com a área construída de 126,30 m2. Consta 
na Av.07 desta matrícula a construção do acréscimo de 24,56 m2, no imóvel que somados aos 126,30 m2 já existentes, totaliza a área construída de 150,86m2. Consta na Av.10 desta matrícula a penhora exequenda do 
imóvel desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 98.013.227.000. Consta as fls.364 dos autos que na Prefeitura de Bertioga/SP há débitos tributários no valor de R$ 2.052,22 (03/06/2022). 
Valor da Avaliação da parte ideal (20%) do Imóvel: R$ 110.666,66 (cento e dez mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos) para Outubro de 2021, que será atualizado até a data da alienação 
conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação as fls.328 no valor de R$ 133.419,36 (Dezembro/2021). São Paulo, 07 de junho de 2022. Eu, diretor/diretora, conferi.
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4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos/SP
 
EDITAL DE 1º, 2º E 3º LEILÃO e intimação na FALÊNCIA DE GABBOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.105.038/0001-78, RALFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
03.450.846/0001-11, e RUBBERMIX SERVIÇOS EM RESÍDUOS DE BORRACHA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.909.277/0001-92, na pessoa do Administrador Judicial ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, inscrito na OAB/SP sob o nº 98.628; bem 
como do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador; e da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador. A Dra. Beatriz de Souza Cabezas, MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do 
Foro da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º, 2º e 3º Leilão dos bens, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Recuperação Judicial convolada em Falência das empresas 
GABBOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA, RALFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP, e RUBBERMIX SERVIÇOS EM RESÍDUOS DE BORRACHA LTDA-EPP - Processo nº 1024519-05.2018.8.26.0224 - controle nº 1460/2018, e que 
foi designada a venda dos bens descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS BENS - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, os móveis serão vendidos no estado em que se encontram, todos sem garantia, constituindo ônus 
da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro oficial www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o 
disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada dos bens a serem apregoados. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar os bens deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que 
cabe ao responsável pela guarda dos bens autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO E 
PRESENCIAL, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 12/07/2022 às 14:00h e se encerrará dia 27/07/2022 a partir das 14:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor 
da avaliação; não havendo lance, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 27/07/2022 às 14:01h e se encerrará no dia 11/08/2022 a partir das 14:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) do valor da avaliação, não havendo lance, seguir-se-á sem interrupção o 3º Leilão, que terá início no dia 11/08/2022 às 14:01h e se encerrará no dia 26/08/2022 a partir das 14:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde serão aceitos 
os maiores lances ofertados, conforme preceitua o §3º-A do art. 142 da Lei 11.101/05. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob 
o nº 844. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do leilão pela rede de internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br, ou de viva voz no dia do encerramento do 1º, 2º e 3º leilão a partir das  13:00 horas, no Auditório localizado na 
Alameda Santos, nº 787, 13º andar, conjunto 132 - Jd. Paulista - São Paulo/SP, em igualdade de condições.  DOS DÉBITOS - Os bens serão apregoados sem quaisquer ônus, os quais serão de responsabilidade da massa falida, exceto se o arrematante for: I - sócio da sociedade falida, ou 
sociedade controlada pelo falido; II - parente, em linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; III - identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo Único: Em caso de Imóvel, o arrematante 
deverá arcar com todos os custos relativos à transferência do bem para seu nome, tal como as despesas de ITBI - Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e seu registro no RGI respectivo. Correrão, ainda, por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, 
transporte e transferência patrimonial em caso de arrematação de bens móveis. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em 
favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de 
proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento 
de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao LEILOEIRO OFICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de 
arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro Oficial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas 
incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da LEILOEIRO OFICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do leiloeiro ou será enviada por 
e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei 11.101/05 e o Provimento 
CSM nº 1625/2009, e no que couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP. RELAÇÃO DOS BENS: IMÓVEL: LOTE Nº 01: MATRÍCULA Nº 111.608 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ATIBAIA/SP: IMÓVEL: Lote 04 da Quadra A do loteamento Campo 
Realengo, situado no bairro do Maracanã, zona urbana, do município de Jarinu, comarca de Atibaia-SP, com a área de 1.582,24 m2, com as seguintes medidas e confrontações: com frente para a Rua 1 medindo 25,00 metros, deflete à direita confrontando com o lote 03 medindo 63,84 
metros, deflete novamente à direita fazendo fundos com Leocípedes Garcia medindo 28,83 metros; daí deflete confrontando com o lote 05 medindo 65,65 metros. Consta na Av.01 desta matrícula que conforme R.01 da Matrícula 41.727, foram previstas Restrições Urbanísticas ao 
loteamento Campo Realengo. Consta Av.02 desta matrícula que a Rua Hum passou a se denominar Rua Alexandre de Oliveira. Consta na Av.04 desta matrícula que foi distribuída uma ação de Execução de Título Extrajudicial, processo nº 1012545-34.2019.8.26.0224, na 5ª Vara Cível 
do Foro da Comarca de Guarulhos/SP, requerida por KAPITAL COBRANÇA E FOMENTO MERCANTIL LTDA contra GIULIANO DOS SANTO AUGUSTO e outra. Consta na Av.05 desta matrícula que nos autos do processo nº 10017432220195020312, expedido pelo Grupo 
Auxiliar de Execução e Pesquisa Patrimonial - GAEPP do TRT da 2ª Região -São Paulo/SP, foi decretada a Indisponibilidade dos bens de GABBOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA. Consta na Av.06 desta matrícula que nos autos da Falência supra foi arrecadado 
o imóvel objeto desta matrícula. Contribuinte: 0250.001.0004.00-0. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) para setembro de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. LOTE Nº 02: 
Veículo marca Ford, modelo Fusion Titanium Hybrid, ano 2014/2014, cor branca, placa FZR-0430, renavam 01020760750. Débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 9.1474,88, e débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 8.468,26 (19/05/2022). Valor da Avaliação deste Lote: R$ 
85.440,00 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais) para outubro de 2021. LOTE Nº 03: Veículo marca BMW, modelo X1 S20iactive flex, ano 2014/2015, cor preta, placa FRW-1184, renavam 01022050300. Débitos vinculado ao veículo no valor de R$ 4.786,94, e débitos 
na Dívida Ativa no Valor de R$ 9.154,43  (19/05/2022). Valor da Avaliação deste Lote: R$ 88.220,00 (oitenta e oito mil, duzentos e vinte reais) para outubro de 2021. LOTE Nº 04: Veículo marca Fiat, modelo Strada Adventure flex, ano 2009/2010, cor prata, placa EKR-7588, 
renavam 0172636264. Débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 2.861,47, e débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 1.523,87 (19/05/2022). Valor da Avaliação deste Lote: R$ 37.410,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e dez reais) para outubro de 2021. Os bens encontram-
se na Alameda Franca 584 - São Paulo/SP. Valor Total da Avaliação dos Bens: R$ 283.070,00 (duzentos e oitenta e três reais e setenta centavos). Guarulhos, 01 de junho de 2022. Eu,  diretora/escrivã, conferi e subscrevi.
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Edital para APROVAÇÃO

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado IRINEU MAZZARO, inscrito no CPF/MF sob o nº 529.746.388-68; bem como sua cônjuge, se casado for; e da depositária ANDRÉA HELENA CANDIDO DI 
PAOLO, inscrita no CPF/MF sob o nº 140.096.618-23. O Dr. Mauricio Tini Garcia, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital 
de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO EXCEL ECONOMICO S.A 
em face de IRINEU MAZZARO - Processo nº 0018646-89.1998.8.26.0564 – Controle nº 1639/1998, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O 
imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA 
PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição 
detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda 
do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do 
interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 08/07/2022 às 15:00 h e se encerrará dia 12/07/2022 às 15:00 h, 
onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 12/07/2022 às 15:01 
h e se encerrará no dia 02/08/2022 às 15:00 h, onde serão aceitos lances com no mínimo 65% (sessenta e cinco por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial 
Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem 
corresponderá a 65% (sessenta e cinco por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.
megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos 
do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de 
guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial 
ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar 
do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação 
pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 
20.624 DO 6º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Um terreno constituído do lote nº 1 da quadra II da Vila Bandeirantes, Moinho Velho, 18º Subdistrito Ipiranga, situado à Via Anchieta, 
antiga Estrada ou Avenida do Mar, esquina da Rua Budapeste, medindo 12,00m de frente para a Via Anchieta, por 40,00m da frente aos fundos, de forma retangular, contendo a área de 480,00m2, confrontando de um lado com a 
Rua Budapeste, com a qual faz esquina; do outro lado, de quem do terreno olha a Via Anchieta, ou seja, do lado esquerdo divide com a Empresa Bandeirantes de Terrenos e pelos fundos com Salvador Aloarás Dias. Consta no R.5 
desta matrícula a penhora exequenda do imóvel desta matrícula, sendo nomeada depositária ANDRÉA HELENA CANDIDO DI PAOLO. Consta na Av.10 desta matrícula que nos autos da ação de Execução Civil nº 1242/2011, 
perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Guarujá/SP, movida por R&E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA contra IRINEU MAZZARO, foi penhorado o imóvel desta matrícula, sendo nomeado depositário e executado. Consta na Av.11 
desta matrícula que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 4005025-82.2013.8.26.0223, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Guarujá/SP, movida por ROMULO FEDELI TÚLIO (ESPÓLIO) contra PIZZARIA 
LA PLAGE LTDA-ME e outro, foi penhorado o imóvel desta matrícula, sendo nomeado depositário e executado. Consta na Av.12 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil nº 2376/1998, em trâmite perante a 
4ª Vara Cível do Foro Central de São Bernardo do Campo/SP, movida por VALTER ROMERO contra IRINEU MAZZARO, foi penhorado o imóvel desta matrícula, sendo nomeado depositário e executado. Consta na Av.13 desta 
matrícula a distribuição da Ação de Mandado de Segurança nº 1003054-36.2016.8.26.0053, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública de São Bernardo do Campo/SP, movida por LUIZ ANTONIO DA SILVA contra DIRETOR DE 
DEPARTAMENTO DE RENDAS IMOBILIÁRIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Consta as fls.380-391 dos autos que o imóvel localizado na Via Anchieta, 1.955, lote 01, Quadra II, Vila Bandeirantes, Moinho Velho, 
São Paulo/SP, trata-se de um galpão de 670,00m2 com 02 pavimentos. Contribuinte nº 049.126.0001-6. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 882.971,90 e débitos de 
IPTU para o exercício atual no valor de R$ 15.290,66 (05/05/2022). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 2.313.152,25 (dois milhões, trezentos e treze reais, cento e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) 
para abril de 2022, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Assim, pelo presente edital fica(m) o(s) requerido(s) supracitado(s), bem como seu(ua) cônjuge, 
se casado(a) for, intimado(s) da designação supra, caso não localizado(s) para intimação pessoal. 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, 06 de maio de 2022. Eu,  diretora/diretor, conferi.
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Mais Informações: (11) 3149-4600 |  www.megaleiloes.com.br

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO  11/07/2022 ÀS 15H00 - 2º LEILÃO  18/07/2021 ÀS 15H00

FERNANDO JOSE CERELLO G. PEREIRA, leiloeiro ofi cial inscrito na JUCESP n° 844, com escritório à Al. Santos, 787, 13° andar - Cj. 132, 
Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente autorizado pela Credora Fiduciária L. ANNUNZIATA & CIA. LTDA., doravante designada VENDEDORA, 
inscrita no CNPJ sob n° 44.147.981/0001-70, com sede na Avenida Magalhães de Castro, nº 332 – Bairro Butantã, São Paulo/SP, nos termos da 
Escritura Pública de Venda e Compra com Alienação Fiduciária, lavrada aos 27 de agosto de 2008, no qual fi gura como Devedores Fiduciantes 
JOÃO BARBOSA DA SILVA, brasileiro, viúvo, funileiro, portador do RG nº 19.120.446-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 121.454.628-56, 
residente e domiciliado na Rua Inácia Olímpia de Moraes, nº 70 – Bairro Vila dos Remédios, Osasco/SP e ESPÓLIO DE FRANCISCA VITÓRIA 
DO NASCIMENTO SILVA, RG nº 18.644.611 SSP/SP e  CPF/MF nº 074.843.398-81, falecida em 09/03/2020 conforme certidão de óbito 
nº 115402.01.55.2020.4.00013.147.0008007-68, representada por suas Herdeiras KARINA VITÓRIA BARBOZA, portadora do RG nº 
41.664.623-2, inscrita no CPF/MF nº 356.308.128-07, residente e domiciliada na Rua Vereador João Cardoso, nº 512 – Apartamento 22ª, Bairro 
Polvilho – Cajamar/SP e SABRINA VITÓRIA BARBOZA, portadora do RG nº 41.664.764-9, inscrita no CPF/MF nº 354.184.418-33, residente e 
domiciliada na Rua Djanira da Mota e Silva, nº 392 – Bairro Colinas da Anhanguera, Santana de Parnaíba/SP, levará a PÚBLICO LEILÃO, de modo 
Presencial no escritório do Leiloeiro situado na Al. Santos, 787, 13° andar, Cj. 132. Jardim Paulista, São Paulo/SP e On-line, através do site: 
www.megaleiloes.com.br, de acordo com os termos da Lei n° 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 11/07/2022, às 15:00hs em PRIMEIRO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade 
consolidada em nome da Credora Fiduciária, que assim se descreve: IMÓVEL DA MATRÍCULA N° 110.510 DO 2º OFICIAL DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS DA COMARCA DE JUNDIAÍ/SP: Apartamento nº 22A, localizado no 3º pavimento ou 2º andar, tipo A, do Bloco 04, Edifício Jatobá, 
integrante do Condomínio Vista Verde, contendo área útil ou privativa de 46,100m², área comum de 104,354m², área total 150,454m², cabendo-
lhe o direito ao uso de uma vaga de garagem indeterminada para veículo de passeio,  situado na Rua Vereador João Cardoso, nº 512 – Bairro 
Polvilho, Cajamar/SP. Obs.: (i) Ocupado, desocupação por conta do comprador nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante 
em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 18/07/2022, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo 
igual ou superior a R$ 147.283,19 (cento e quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e dezenove centavos). Os interessados 
em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.megaleiloes.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, 
clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações 
após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do www.megaleiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento 
mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote 
do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou 
necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por 
conta do adquirente. O(s) devedor(es) fi duciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela 
lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fi duciários, mediante correspondência dirigida aos endereços 
constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fi duciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora 
entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, 
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do 
leilão. O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. 
O edital completo encontra-se disponível no site do leiloeiro www.megaleiloes.com.br, o qual o participante declara ter lido e concordado com 
os seus termos e condições ali estabelecidos O horário mencionado neste edital, no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo 
de comunicação, consideram o horário ofi cial de Brasília/DF. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de 
outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE JABAQUARA/SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍ-
VEL DO FORO REGIONAL DE JABAQUARA. Processo: nº 1007388-
64.2019.8.26.0003. Executado: INSTRUMENTOS VETERINARIOS PALHETAS DO BRASIL LTDA. 
DIREITOS DO FIDUCIANTE - Apartamento na Vila da Saúde. Rua Estero Belaco, nº 186, São Pau-
lo/SP - Contribuinte nº 047.036.0244.1. Descrição completa na Matrícula nº 164.650 do 14º CRI 
de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 459.448,94 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
321.614,25 (70% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª 
Praça começa em 12/08/2022 às 10h10min, e termina em 16/08/2022 às 10h10min; 2ª Praça 
começa em 16/08/2022 às 10h11min, e termina em 06/09/2022 às 10h10min.  Fica o executado 
INSTRUMENTOS VETERINARIOS PALHETAS DO BRASIL LTDA, bem como seu cônjuge, se ca-
sado(a)(s) for(em), bem como os credores BANCO BRADESCO S/A, MARIA DO CARMO DOS 
SANTOS, credor(a) fiduciário BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - 
BANDES; e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localiza-
do(a)(s) para a intimação pessoal. 
 

 PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 

10ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO CENTRAL CÍVEL - SP 
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PROCESSO Nº 1049219-87.2022.8.26.0100 
A MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Vivi-
an Wipfli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração de 
Regime de Bens movida por Alexandra Procópio Bononi, brasileira, portadora do CPF. 187.059.388-05 e Rogério Pereira, 
brasileiro, portador do CPF. 179.998.848-12, por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de 
bens do casamento de comunhão parcial de bens para o de separação total de bens. O presente edital é expedido nos 
termos do artigo 734, § 1º 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, 30/06/2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001874-68.2020.8.26.0271 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Itapevi, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Daniele Machado Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOAO WILSON ANTONINI, Brasileiro, Divorciado, EMPRESARIO 
COMERCIAL, RG 9317072, CPF 003.693.558-14, com endereço à Rua Joao Barbosa, 111,Centro, CEP 06600-070, Jandira - SP, ELLEN DE MORAES 
CAVAZANI ANTONINI, Brasileira, Divorciada, EMPRESARIO COMERCIAL, RG 13389553, CPF 087.409.888-21, com endereço à Rua Professor Jose Azevedo 
Minhoto, 329, Apto 13, Km 18, CEP 06114-000, Osasco- SP, JOSÉ MARCELINO DOS SANTOS, Brasileiro, Casado, Motorista, RG 265225942, CPF 
128.105.048-22, com endereço à Rua Osvaldo Marns, 49, Jardim Bela Vista, CEP 06656-200, Itapevi - SP e ELIZABETH ALMEIDA DOS SANTOS, Brasileiro, 
Casado, Professor, RG24.473.663-7, CPF 161.133.788-70, com endereço à Osvaldo Marns, 49, Jardim Bela Vista, CEP06656-200, Itapevi - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Aguinaldo Bueno de Souza e Maria Aparecida Candido dos Santos, objevando 
condenar os Requeridos a transmir/outorgar aos Autores a escritura definiva do imóvel descrito na Matrícula nº 48.107 do D. Oficial de Registro de 
Imóveis e Anexos da Comarca de Coa/SP,(Lote 02, da Quadra “E”, do Loteamento Jardim Santa Rosa, na Comarca Itapevi- SP),determinando o seu 
cancelamento/baixa da indisponibilidade do bem registrada, bem como, subsidiariamente, que seja proferida sentença declaratória de outorga da 
escritura definiva. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital para que conteste e requeira provas cabíveis em15 dias úteis após o prazo do 
presente 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itapevi, aos 17 de junho de 2022.   P-01e02/07 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002190-61.2018.8.26.0268 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, 
do Foro de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
LUIZ ANTONIO DE ANDRADE, Brasileiro, RG 8765409, CPF 936.316.428-49, com endereço à Avenida Soldado-policia Militar 
Gilberto Augus�nho, 961,Jardim Valo Velho, CEP 06856-700, Itapecerica da Serra - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de F Filho Comercial de Cimento Ltda, alegando em síntese: execução para 
recebimento de R$ 490.179,14 (Nov/20), ante o inadimplemento da dívida confessada por meio do instrumento par�cular, 
gerado pelas duplicatas das transações comerciais, do fornecimento de matéria prima (cimento) não quitadas. Estando os 
executados em lugar ignorado e não sabido, expede-se edital para que paguem o débito devidamente atualizado em 03dias a 
fluir após o prazo do edital, acrescido dos honorários advoca�cios arbitrados em 10% conforme art. 827 do CPC. Ao fluir após 
os 20 supra, poderá apresentar embargos em até 15 dias. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Itapecerica da Serra, aos 12 de maio de 2022.     P-01e02/07 

2ª Vara Judicial EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1004853-
75.2018.8.26.0108 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Judicial, do Foro de Cajamar, Estado de São Paulo, Dr. GUILHERME SOUZA 
LIMA AZEVEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges e/ou sucessores, que Agnaldo de Oliveira Mendes e outra ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando à declaração de 
domínio sob os Lotes B e C, quadra 07, loteamento denominado Centro, neste município de Cajamar, uma área de 302,75m² e 
278,25m² respecvamente, código dos imóveis 14486 e 14487 e idenficação da Prefeitura Municipal de Cajamar, sob o número 
24164.32.74.0022.00.000 e 24164.32.74.0032.00.000, número de matrícula não idenficado. Alega-se posse mansa e pacífica, 
pelo prazo legal autorizavo de prescrição posiva de Usucapião. 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, 
implicará revelia e presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor. Será o edital, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Cajamar, aos 20 de junho de 2022.    P-01e02/07 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005464-47.2020.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara 
Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Kaedei, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
JOSE ROBERTO SOUSA E SILVA, Brasileiro, CPF 101.810.158-62, com endereço à Rua Piraju, 472, Vila Monte Belo, CEP 08577-
770, Itaquaquecetuba - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Agnaldo Gentelini 
Siqueira, alegando em síntese: obrigar o Requerido a efevar a transferência do veículo I/JAC 3 TURIN, RENAVAM 
00344634248, CHASSI LJ12FKR10C4296130, PLACAS EYQ 7258, COR PRETA, e, as dividas advindas deste(multas, IPVAs e 
CADIN) para seu nome, bem como, a condenação a danos materiais em face das multas, IPVAs E CADIN,no valor de R$ 
19.000,00, além dos danos morais, decorrentes de todo o transtorno psicológico sofrido. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS.        P-01e02/07 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007943-70.2018.8.26.0309 O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível, do 
Foro de Jundiaí, Estado de São Paulo, Dr. Dirceu Brisolla Geraldini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER à CÉLIA REGINA IGNÁCIO, RG 
15.894.105, CPF 030.016.918-32, e ANA LUCIA LOURENÇO, RG 20.007.522, CPF 119.210.968-61, que lhes foi proposta uma ação 
de Procedimento Comum Cível por parte de Cooperava Terra Paulista, alegando em síntese que as rés deixaram de cumprir os 
termos do "Instrumento Parcular de Termo de Adesão e Compromisso de Parcipação em Programa Habitacional – Residencial 
Porto Bello" e "Instrumento Parcular de Confissão de Dívida e Ocupação de Imóvel", firmados pelas partes, e diante do 
inadimplemento, requer a rescisão dos referidos instrumentos contratuais, com reintegração da posse do imóvel objeto destes, 
além da condenação das requeridas ao pagamento de indenização por perdas e danos. Encontrando-se as rés em lugar incerto e 
não sabido, foram determinadas as suas CITAÇÕES, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 
15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem contestação. Não sendo contestada a ação, as rés 
serão consideradas revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jundiaí, aos 08 de junho de 2022.   P-01e02/07 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO  - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 43ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 1035299-61.2013.8.26.0100. Executados: executado(s) DIEGO PEDRO WON KIM, CHUNG SOOK WON KIM. Apto nº 81, no 8º 
andar do Edifício Scala à Rua Albuquerque Lins, n° 1.006, no 11° Subdistrito - Santa Cecília/SP, com a área construída de 345,641m² e a área útil de 
277,540m². Rua Doutor Albuquerque Lins, nº1.006, São Paulo/SP - Contribuinte nº 020.078.02351. Descrição completa na Matrícula nº 69.546 do 2º CRI 
de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 3.163.305,25  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.897.983,15 (60%  do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 05/08/2022, às 13h40min, e termina em 10/08/2022, às 13h40min e; 2ª Praça começa 
em 10/08/2022, às 13h41min, e termina em 30/08/2022, às 13h40min. Ficam os executado(s) DIEGO PEDRO WON KIM, CHUNG SOOK WON KIM, 
bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SCALA, CONSTRUBASE PARTICIPAÇÕES LTDA, 
PARTICIPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, TAQUARI PARTICIPAÇÕES S/A, CEI SHOPPING CENTERS LTDA, 
METRUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, DELTA PARTICIPAÇÕES LTDA, BROTAS BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
TRIBÁSICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, TERRA ROXA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, NEXT 
CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA , AD SHOPPING - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING CENTERS LTDA, BROOKFIELD 
BRASIL SHOPPING CENTER LTDA, FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, GUATERA EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA, I.T.C. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 
PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, CLEONICE EUSTÁQUIA DE OLIVEIRA ZICHER, NAURIA SILVA FELICE, ANA PAULA SOARES, 
DAFNY CRISTINA FIGUEIREDO, LEANDRO RAFAEL RIBEIRO, THIAGO DIA CARVALHO, FRANCISCO ESTEVES CAVALHEIRO JUNIOR, 
CENTERLESTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, terceiro(a) interessado GUILHERME PEDRO WON, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, CH 
CAPITAL EIRELLI - EPP, QUEZIA MENDES DE AQUINO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 05/08/2019. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026805-71.2017.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Ronnie Herbert Barros Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espólio de Raimunda 
Batista, representada por sua legatária Patrícia Rodrigues Castro Leamonth Gray), CPF: 
164.201.838-47, RG: 7.968.696SSP/SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Condominio Edificio Vitória, CNPJ: 69.291.003/0001-28, objetivando em 
síntese o recebimento da quantia de R$ 6.774,13 (03/2017), representada pelo débito condominial 
da unidade nº 182 do Condomínio Exequente. 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 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague(m) o débito 
atualizado, acrescida(s) dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez 
por cento) sobre o valor atualizado do débito, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela 
metade, ou em 15 dias, embargue(m) ou reconheça(m) o crédito do(a)(s) exequente(s), 
comprovando-se o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo 
requerer que o pagamento seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 
juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora e avaliação de bens. Decorridos os 
prazos acima consignados, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular 
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS 

DIARIO DE SÃO PAULO – 30/06 E 01/07 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 
(DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0067132-41.2005.8.26.0506. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de Ribeirão Preto, Estado 
de São Paulo, Dr(a). REGINALDO SIQUEIRA, na forma da Lei, etc.  
FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) GAS BRASILIANO DISTRI- 
BUIDORA S/A move uma Manutenção de Posse-Possessória contra CECILIA XAVIER 
LATARO E VALDEMAR LATARO, objetivando a posse de área declarada de utilidade pública 
pelo para implantação de rede de distribuição de gás natural, conforme Decreto Estadual nº 
51.796, datado de 09.05.07 - Uma faixa de terras com largura aproximada de 10,00m e extensão 
média de 793,08m, com uma área total de 7.930,85m2, localizada junto a faixa de domínio do 
DER na Rod. SP/255 que liga Ribeirão Preto a Araraquara no trecho do município de Ribeirão 
Preto/SP pertencente ao imóvel rural denominado Estância Nossa Senhora Aparecida, referente 
à matrícula nº 47.957, junto ao 2º Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto-SP no livro 
02, fls. 01. 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 Ribeirão Preto, aos 09 de dezembro de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1013190-85.2015.8.26.0196 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro de Franca, Estado de São Paulo, Dr(a). 
LAURA MANIGLIA PUCCINELLI DINIZ, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) VERNO LAURO KIRSCH, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de Democrata 
Calçados e Artefatos de Couro Ltda, alegando a cobrança de 
R$ 652.532,76 (julho/2015) referente às Notas Fiscais nº 
00000369; 00000370; 000000379; 000000388; 000000389; 
000000390; 000000391; 000000407; 000000408; 000000521; 
000000522; 000000523; 000000524; 000000525; 000000526; 
000000527; 000000571; 000000572; 000000573; 000000574; 
000000575; 000000576; 000000577. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 20 dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, efetue o 
pagamento da quantia especificada acima e efetue o 
pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% 
do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Assim não 
ocorrendo, 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 Franca, aos 09 de junho de 2022. 
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7ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO/SP 
Edital de 1ª e 2ª Praças - PARTE IDEAL (50%) de bem imóvel e para intimação do(s) requerido(s) PEDRO BOTELHO 
DE DEUS (CPF: 990.278.798-34), coproprietário(a) JOSÉ FERNANDO MATIAS NEVES (CPF: 151.552.568-60), seu 
cônjuge KATIA REGINA DA SILVA NEVES (CPF: 127.369.098-28), terceiro(a) interessado SUELI DE CAMARGO AN-
TUNES (CPF: 029.097.879-31), bem como de seu(s) cônjuge(s), se casados forem; e demais interessados, expedido na 
Ação Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 1050667-69.2020.8.26.0002, em trâmite na 7ª VARA CÍVEL 
DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO/SP, requerida por JOAQUIM MARTINHO FILHO (CPF: 479.491.048-
72). O(A) Dr(a). Alexandre Bucci, MM. Juiz(a) de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, FAZ 
SABER que levará a praça o bem abaixo descrito, por meio de leilão eletrônico conduzido pela leiloeira oficial Dora Plat, 
matriculada na JUSCEP sob nº 744 na plataforma eletrônica (www.zukerman.com.br), nas condições seguintes: 1 - 
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL -  PARTE IDEAL (50%) - Um terreno situado às Ruas Fortaleza e Ceará, constituído pelo lote 
3 da quadra 10 do Jardim Santa Julia, em zona urbana, distrito, município e Comarca de Itapecerica da Serra, medindo 
19,00 metros de frente para a Rua Fortaleza, 12,50 metros em curva para a confluência da Rua Fortaleza com a Rua Ce-
ará, 6,00 metros de frente para a Rua Ceará, do lado direito de quem da Rua Ceará olha para o imóvel, mede de frente 
aos fundos 24,00 metros, onde confronta com o lote 2, do lado esquerdo, de quem da Rua Fortaleza, olha para o imóvel 
mede da frente aos fundos 15,50 metros, onde confronta com o lote 4, fechando nos fundos em zero, terreno esse de 
formato irregular, encerrando uma área total de 367,00 metros quadrados. Imóvel cadastrado sob os nºs 
002.2351.0154.0208.0100.1, 002.2351.0154.0208.0100.2 e 002.2351.0154.0208.0100.3. Matrícula nº 48.950 do 01ª CRI 
de Itapecerica da Serra/SP. BENFEITORIAS: Conforme Fls. 41 houve modificação do nome da Rua Ceará para Rua 
Igarapé e Rua Fortaleza para Rua Castanhal. As edificações se encontram nas Ruas Castanhal e Igarapé (terreno de es-
quina) com a área total de 367,50m², sendo uma edificação para a Rua Castanhal e duas com frente para a Rua Igara-
pé (correspondentes a parte ideal penhorada pertencente ao executado). Conforme Fls. 58 há uma edificação sob 
o nº 440 na Rua Igarapé, onde observa-se que na parte térrea funciona uma Igreja Evangélica e na parte superior uma 
residência composta de 2(dois) dormitórios; Sala; Banheiro; Cozinha e Área de Serviço. Conforme Fls. 43 há uma edifi-
cação sob o n° 412 da Rua Igarapé, é composta por partes "inferior e superior", sendo que a PARTE INFERIOR é 
utilizada como Sacolão e Padaria e a PARTE SUPERIOR é utilizada como RESIDÊNCIA, composta por dois dormitó-
rios, banheiro, sala, cozinha e área de serviço, mais um pequeno espaço para servir bebidas para clientes; Conforme 
Fls. 67 Constatou-se que, efetivamente, o imóvel objeto da presente Avaliação (somente a parte do executado 
penhorada), localiza-se na Rua: Igarapé, 412 e 440, bairro Jardim Santa Júlia - CEP 06867-450, município de Itapeceri-
ca da Serra - Estado de São Paulo. Todas as folhas mencionadas encontram-se disponíveis para consulta nos au-
tos do processo n° 1001991-34.2021.8.26.0268 perante o juízo 2ª Vara Cível da Comarca de Itapecerica da Serra - 
SP (precatória para avaliação do bem indo a leilão). ÔNUS: Constam da referida matrícula nº 48950, conforme R.01 
(01/02/1985), Imóvel foi vendido a RITA ELOY, CPF. 074.752.798-983 e MANOEL PEREIRA DA SILVA, CPF. 
565.526.458-72. R.03 (05/10/1993), RITA SALOY vendeu metade ideal (50%) a JOSÉ FERNANDO MATIAS NE-
VES. Av.04 (04/11/1998), O imóvel retro está matriculado sob os nºs 002.2351.0154.0208.0100.1, 
002.2351.0154.0208.0100.2 e 002.2351.0154.0208.0100.3. R.05 (04/11/1998), MANOEL PEREIRA DA SILVA, vendeu a 
metade ideal do imóvel 50% a LUCIANO CARDOSO CAMPOS e NAIR LINO DA COSTA. R.06 (04/11/1998), LUCIANO 
CARDOSO CAMPOS e NAIR LINO DA COSTA, venderam a metade ideal do imóvel 50% a PEDRO BOTELHO DE 
DEUS. Av.08 (31/03/2021), Penhora exequenda 50% nos autos principais desta execução Processo n° 1050667-
69.2020.8.26.0002 da ação de Execução Civil em trâmite na 7º Oficio Cível, Foro Regional de Santo Amaro, Comarca 
desta Capital - SP. OBS¹: Eventuais arrematantes serão responsáveis pela regularização da matrícula perante o 
Cartório de Registro de Imóveis competente. OBS²: O presente imóvel possui a área total de 367,50m², contudo, 
será leiloada apenas a parte ideal penhorada equivalente a 183,75m² pertencente ao executado PEDRO BOTELHO 
DE DEUS. OBS³: Penhora no rosto dos autos referente ao processo nº 0007271-04.2017.8.26.0604 da 3ª Vara Cível 
do Foro de Sumaré/SP, conforme Fls. 265 - AUTOS. VISITAÇÃO: Não há visitação. 2 - AVALIAÇÃO TOTAL DO 
IMÓVEL - R$ 385.476,80 (JUNHO/2022 - Conforme Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do 
TJSP), que será(ão) atualizada a época da alienação.  3 - DÉBITO EXEQUENDO - R$ 59.344,70 (outubro/2021 - Con-
forme Fls. 401 - AUTOS). 4 - DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 05/08/2022 às 14h40min, e termina 
em 10/08/2022 às 14h40min; 2ª Praça começa em 10/08/2022 às 14h41min, e termina em 30/08/2022 às 
14h40min. 5 - CONDIÇÕES DE VENDA - Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor 
de avaliação (1ª Praça) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação (2ª Praça). O inte-
ressado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta por 
valor não inferior ao da avaliação; (i) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 50% do va-
lor de avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. 6 - PAGAMEN-
TO - O preço do(s) bem(ens) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de guia de depósito judicial do Banco 
do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da re-
alização da praça. Em até 5 horas após o encerramento da praça, cada arrematante receberá e-mail com instruções para 
depósito (Art. 884, IV do CPC). Não sendo realizado o depósito da oferta no prazo estipulado e/ou o pagamento de sua 
comissão, o leiloeiro comunicará o fato ao MM. Juiz responsável, informando os lances imediatamente anteriores, para 
que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo da aplicação de sanção prevista no art. 897 do novo CPC, ao 
arrematante remisso. Além disso, arcará o arrematante remisso, com todos os ônus e implicações, decorrentes de sua 
omissão, inclusive, para a obtenção de novos documentos e ressarcimento das despesas, para a realização da praça.  O 
inadimplemento, autoriza o exequente, a pedir a resolução da arrematação ou promover em face do arrematante, a exe-
cução do valor devido, devendo ambos os pedidos, serem formulados nos autos da execução, em que se deu a arrema-
tação. (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). 7 - DO INADIMPLEMENTO - Em caso de falta de pagamento ou desistência imotiva-
da do arrematante/proponente a qualquer momento, será cobrada multa moratória no valor de 5% (cinco por cento) da 
arrematação em favor da leiloeira, sem prejuízo a demais sanções aplicadas pelo MM. Juízo da causa, bem como poderá 
ainda a Leiloeira emitir título de crédito, para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de paga-
mento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32, além da inclusão do ar-
rematante nos serviços de proteção ao crédito. 8 - COMISSÃO DO LEILOEIRO - O arrematante deverá efetuar o paga-
mento do preço do bem arrematado, bem como da comissão do(a) leiloeiro(a) Dora Plat CPF:070.809.068-06 - Leiloeira 
Oficial - JUCESP 744 (fixada em 5% - cinco por cento, do valor da arrematação) no prazo de 24 horas após o encerra-
mento da Praça através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável. Cabe ao Juízo responsável a expedi-
ção de guia de levantamento da comissão devida ao leiloeiro(a). A comissão do leiloeiro(a) será depositada nos autos e 
as guias de levantamento expedidas em seu favor serão arquivadas em classificador próprio, conforme determinação do 
parágrafo único do artigo 267 do Provimento CSM 2152/2014, publicado no DJE em 11/02/2014. A comissão do leiloeiro, 
não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se, a arrematação for desfeita por determinação judicial, 
ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas.  9 - DO CANCELAMEN-
TO/SUSPENSÃO DA PRAÇA APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL - Caso a(s) praça(s) seja(m) cancela-
da(s)/suspensa(s) após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes ou pagamento da dívi-
da, será devido o reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro, que serão pagas pela parte requerida ou àquele que 
der causa ao cancelamento. 10 - DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPTU/ITR foro 
e laudêmio, quando for o caso e demais taxas e impostos até a data da praça serão pagos com o produto da venda, me-
diante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, parágrafo único do CTN). O bem será 
alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de 
área de responsabilidade do arrematante, que será responsável por eventual regularização que se faça necessária. Os 
atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências se-
rão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, "caput", § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC). Os valores de avaliação e débi-
tos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. 
Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. 11 - DA FRAUDE - Aquele que, tentar fraudar a arrema-
tação, além da reparação do dano na esfera cível - arts. 186 e 927 do Código Civil, ficará sujeito às penalidades do artigo 
358 do Código Penal: Art. 358 - Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorren-
te ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena - detenção, de 2 (dois) 
meses a 1 (um) ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. 12 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS -
 Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou pela central de atendimento no telefone 3003-0677 
e/ou e-mail: contato@zukerman.com.br.  Para participar acesse www.zukerman.com.br. 13 - DA PARTICIPAÇÃO NO 
LEILÃO - Os interessados deverão se cadastrar no site zukerman.com.br e se habilitar, acessando a página deste leilão, 
para participação on-line, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do horário previsto, para o término do 1º ou do 
2º Leilão, observadas a condições estabelecidas neste edital. Aquele que se habilitar para a 1ª, estará automaticamente 
habilitado para a 2ª Praça. Ficam o(s) requerido(s) PEDRO BOTELHO DE DEUS, coproprietário(a) JOSÉ FERNANDO 
MATIAS NEVES, seu cônjuge KATIA REGINA DA SILVA NEVES terceiro(a) interessado SUELI DE CAMARGO ANTU-
NES; e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação 
pessoal. Dos autos não constam recursos ou causas pendentes de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixa-
do e publicado na forma da lei. São Paulo, 27 de junho de 2022. 

 
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLÂNDIA
  AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2022 e PROCESSO N° 080/2022 Torna público Objeto: tipo menor 
preço unitário do item, para o Registro de Preço de empresa especializada no fornecimento de peças e acessórios e na 
prestação de serviços de auto elétrica, para manutenção preventiva e corretiva da frota da Prefeitura Municipal de Riolândia, 
com entrega parcelada pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas e quantidades contidas no Anexo 
I – Termo de Referência. O recebimento e abertura dos envelopes será às 08:30 horas do dia 13 de julho de 2022, na Praça 
Antônio Levino, nº 470, Riolândia/SP, onde poderá ser retirado o edital completo e serão fornecidas maiores informações, nos 
dias úteis, das 07:30 ás 11:00 e das 13:00 ás 16:30 horas, pelo telefone (17) 3801-9020 –Riolândia/SP, 29/06/2022. Antônio 
Carlos Santana da Silva – Prefeito. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0018005-95.2022.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando José Cúnico, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a RENATO DE ARAUJO FERREIRA, CPF 943.514.229-04, que por este Juízo, tramita
de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Desentupidora Aquarella Ltda, para receber a quantia
de R$ 13.795,26 (Abril/2022). Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias,
a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das importâncias de direito e demais cominações
legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida (art. 523, § 1º do CPC),
iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente
impugnação nos próprios autos (art. 525 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 junho de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0018777-58.2022.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Thania Pereira Teixeira De Carvalho Cardin, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a LOCVEL TRANSPORTES LTDA EPP, CNPJ 04.685.398/0001-06, que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Ecourbis Ambiental 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
receber a quantia de R$317.726,90 (Maio/2022). Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que
em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das importâncias de direito e demais cominações
legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida (art. 523, § 1º do CPC),
iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação
nos próprios autos (art. 525 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 21 de junho de 2022.

DECISÃO – EDITAL - Processo nº: 1051345-47.2021.8.26.0100 - Classe – Assunto: Tutela Cautelar Antecedente
– Liminar - Requerente: Takara & Cia Ltda. Requerido: Pontual Center Distribuição e Logistica de Produtos
de Higiene e Limpeza Ltda. e outro. Vistos. Este Juízo FAZ SABER a Pontual Center Distribuição e Logistica
de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda., domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação
Cautelar Antecedente de Sustação de Protesto com Pedido de Liminar por Takara & Cia Ltda, alegando em
síntese que foi surpreendida, com o aviso emitido pelo 9º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo,
o qual noticia o protesto, por falta de pagamento, da duplicata 000903249, entretanto, o título não deixou de
ser pago, já que a mercadoria constante da nota fiscal nº 000.903.249, jamais foi recebida pela Requerente.
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 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente contestação, sob pena de revelia. 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. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1079726-70.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Airton Pinheiro de Castro, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a EMERSON BULHÕES DE OLIVEIRA (CPF. 132.826.778-47), que CORSI RENTAL LTDA
ME lhe ajuizou uma ação MONITÓRIA, objetivando o recebimento da quantia de R$3.099,89 – Julho/2018, a ser
atualizada, referente a locação da plataforma Tesoura – Modelo GS4047, tendo o requerido deixado de honrar
com o pagamento da locação. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias,
a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios
equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 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 edital, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de junho de 2022.

 ERRATA 
33ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL 

ERRATA - EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PUBLICADO na edição do dia 11/06/2022, no jornal “Diário de São Paulo”. EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO ANA LUCIA. 
EXECUTADOS: RAFIC JAMIL FADLALLA - DALAL GHATTAS FADLALLA. AÇÃO DE EXECUÇÃO: Cobrança de Condomínio. PROCESSO Nº 1098414-46.2019.8.26.0100. O Dr. 
SERGIO DA COSTA LEITE, Juiz de Direito da 33ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, na forma da lei, etc. Faz Saber, em ERRATA ao edital de Leilão Eletrônico 
expedido nos autos do processo acima mencionado, que onde LEU-SE: Constam Débitos de IPTU no valor de R$ 26.737,00 até 30/05/2022 e dívida ativa no valor de R$ 152.803,00, 
totalizando R$ 179.540,00 até 30/05/2022; LEIA-SE: Constam Débitos de IPTU no valor de R$ 267,37 até 30/05/2022 e dívida ativa no valor de R$ 1.528,03, totalizando R$ 
1.795,40 até 30/05/2022. Será a presente ERRATA, afixada e publicada na forma da lei, prevalecendo todos os demais termos do edital publicado naquela data. SP, 10/06/2022. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0001176-36.2022.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível,
do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) INDALICIO
PAULO DA SILVA, Brasileiro, Autônomo, RG 38.278.119-4, CPF 692.133.055-91, que por este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento
de sentença, movida por Desenco Empreendimentos Ltda, objetivando o cumprimento da sentença proferida nos autos principais de n°
1002052-13.2018.8.26.0004, em que julgou procedente a ação, condenando o réu ao pagamento da dívida, na importância de R$ 26.056,18,
com correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP e juros de mora de 1% ao mês, desde o ajuizamento da ação bem como ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação. Encontrando-se o executado 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 55.029,96 (Fev/2022) , 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.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008561-44.2022.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). José Carlos de França Carvalho
Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALTAMIRANDO BENTO DA SILVA (RG. nº 3.068.702-SP, CPF. nº
037.982.248-20), e sua mulher ISOLINA AMORIM DA SILVA (RG. nº 8688515-SP, CPF. nº 052.267,478-02), que
MARCEL WILKE CARUSO, e LUISA GUIMARAES ZANHAR requereram o CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, para
receber a quantia de R$17.595,34 (Maio/2022). Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para
que em 15 dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito, atualizado e acrescido das importâncias de direito e demais
cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida (art. 523,
§ 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresentem impugnação nos próprios autos (art. 525 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 junho de 2022.

JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DE GUARULHOS/SP JUIZA DE DIREITO - ANA CAROLINA MIRANDA DE
OLIVEIRA. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020179-13.2021.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DERLY PEREIRA DA SILVA (RG nº 12.550.204, CPF/MF. nº 016.151.178-30), que
a PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S.A PROGUARU lhe ajuizou uma ação de PROCEDIMENTO
COMUM, objetivando a condenação do réu a ressarcir o autor a quantia de R$950,00, a ser atualizada a data do efetivo
pagamento, referente os danos caudados pela colisão do veículo do réu no veículo do autor. Estando o réu em lugar
ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias, conteste a ação, sob pena de confissão e revelia,
bem como a condenação nas cominações pedidas. No caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente
edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
Pregão Eletrônico nº 101/2022

Objeto: Aquisição de óxido nitroso Data e hora limite para creden-
ciamento no sitio da Caixa até: 14/07/2022 às 08h30 Data e hora 
limite para recebimento das propostas até: 14/07/2022 às 09h Iní-
cio da disputa da etapa de lances: 14/07/2022 às 10h30 Obtenção 
do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais 
ou www.licitacoes.caixa.gov.br. Paulínia, 30 de junho de 2022.

Ednilson Cazellato
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAPIAÇU 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL)
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados 
a realização do Pregão Presencial nº 094/2022; Processo nº 
0147/2022. TIPO: Menor preço global. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO 
DO EVENTO DENOMINADO “53ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO
DE GUAPIAÇU”, NO RECINTO DE EXPOSIÇÕES, BEM COMO 
“QUEIMA DO ALHO”, QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 
01/02/03/04 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ESPECIFICA-
ÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. DATA, HORÁRIO 
E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 13 de julho de 2022, às 13:30 
horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍ-
VEL: a partir de 01/julho/2022, das 09:00 horas às 17:00 horas, 
no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito 
à Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu/SP, 
Cep: 15.110-000, ou no sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. 
DATA: 30/06/2022.

PREGOEIRO
Leandro Mariano da Silva
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022 - ABERTURA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS, Estado 
de São Paulo, torna público que realizará a abertura de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ROTINAS 
ADMINISTRATIVAS DOS SETORES DA PREFEITURA – Recebimento da Proposta Eletrônica: até 
19 de julho de 2022, às 09h00min – Abertura da Sessão: 19 de julho de 2022, às 09h30min. Licitação 
Mista. Valor do Edital: R$ 120,22 (Cento e Vinte Reais e Vinte e Dois Centavos). Valor Máximo para 
contratação: R$ 243.848,34 (Duzentos e Quarenta e Três Mil Oitocentos e Quarenta e Oito Reais 
e Trinta e Quatro Centavos). Os interessados poderão baixar o edital completo no site: www.lins.
sp.gov.br e estarão dispensados do recolhimento da taxa de expediente mencionada acima. Maiores 
informações: Comissão Permanente de Licitação - Fone: (14) 3533-4280 ou e-mail: licitacao@lins.
sp.gov.br. Lins/SP, 30 de junho de 2022. Ailton Pereira Torres – Secretário Municipal dos Negócios 
Administrativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIÚVA
Aviso de Licitação Órgão Licitante: Município de Taiuva; Modalidade: Tomada de Preços no 03/2022; Objeto: 
Contratação de empresa de engenharia, mediante empreitada por preço global, para reforma dos banheiros da 
Praça Nove de Julho. Data da Sessão Pública: 19/07/2022, às 13h; Local: na sede da Prefeitura, na Rua 21 de 
Abril, no 334. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3246-1207 ou pelo e-mail licitacao@
taiuva.sp.gov.br. O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos no site www.taiuva.sp.gov.br ou no 
Setor de Licitações, através de gravação em disco removível (pendrive) fornecido pelo interessado. Taiuva, 29 
de junho de 2022.  Leandro José Jesus Baptista-Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
Tomada de Preços nº 05/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de 
projetos para construção do novo prédio da Guarda Civil Munici-
pal de Paulínia Data: até o dia 19/07/2022 - Horário: até às 09h im-
preterivelmente. Abertura dos envelopes nº 01 - “Documentação”:
Data: 19/07/2022 Horário: 10h Disponibilidade do Edital: Gra-
tuitamente no sítio www.paulinia.sp.gov.br. Caso a(s) licitante(s) 
porventura não tenham acesso à Internet, a pasta completa terá 
como prazo para retirada e pagamento da seguinte forma: Início: 
dia 01/07/2022 - Término: dia 18/07/2022 - Horário: das 08h às 
17h Valor da pasta: R$ 67,93 Local: Divisão de Licitações – En-
dereço: Avenida Prefeito José Lozano Araújo nº 1.551 – Bairro 
Parque Brasil 500 - Paulínia-SP. Paulínia, 30 de junho de 2022.

Ednilson Cazellato
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Aviso de Abertura de Licitação

Processo 81/2022

Pregão Eletrônico 51/2022
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de medicamentos. 
TIPO: Menor preço por item. Recebimento das Propostas: até 
às 08 horas e 30 minutos do dia 14/07/2022; Abertura e Julga-
mento das Propostas: 08 horas e 30 minutos às 09 horas do dia 
14/07/2022 e Início da Sessão: 09 horas do dia 14/07/2022. O 
Edital poderá ser obtido junto aos sítios do BLL (www.bll.org.br) 
ou PMA (www.andradina.sp.gov.br) e na forma impressa - taxa 
no valor de R$ 0,80 por folha. Informações: Prefeitura - Rua Dr. 
Orensy Rodrigues da Silva n°341, fone/fax (18) 3702-1029, de 
2° a 6° feira, das 8h30 às 16h30. Andradina, 30 de junho de 
2022. 

Ernesto Antonio da Silva Junior
Secretário de Governo, Assuntos Parlamentares 

e Institucionais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
TOMADA DE PREÇOS Nº: 06/2022

Edital de Licitação nº 118/2022
OBJETO: Contratação de serviços profissionais técnicos especia-
lizados de consultoria e assessoria na área gestão da assistência 
social, consultoria em gestão orçamentária cofinanciada (recursos 
federal e estadual), assessoria administrativa em gestão do suas 
em observância ao direito público direta aos gestores da secre-
taria municipal de assistência social e cidadania, implantação de 
protocolos, fluxos definidos e padronização dos serviços e proje-
tos sócio assistenciais de proteção social básica, média e especial 
(PSB/PSM/PSE), inclusive os controles e ações governamentais 
envolvendo o terceiro setor (termo de referência, termos de co-
laboração e termo de fomento), capacitação dos atores do suas, 
rede sócio assistencial, dos conselhos de direitos e atualização 
da legislação das políticas públicas de assistência social e fundos 
específicos do município de Paulínia PRAZO MÁXIMO PARA 
ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES Nº 01-“DOCU-
MENTAÇÃO”, Nº 02 - PROPOSTA TÉCNICA E Nº 03-“ PRO-
POSTA COMERCIAL” Data: até o dia 03/08/2022 - Horário: até 
às 09h impreterivelmente. Abertura dos envelopes nº 01 - “Do-
cumentação”: Data: 03/08/2022 - Horário: 10h Disponibilidade 
do Edital: Gratuitamente no sítio: www.paulinia.sp.gov.br. Caso 
a(s) licitante(s) porventura não tenham acesso a Internet a pasta 
completa terá como prazo para retirada e pagamento da seguinte 
forma: Início: dia 01/07/2022 - Término: dia - 02/08/2022 - Ho-
rário: das 08h às 17h - Valor da pasta: R$ 48,83 Local: Divisão 
de Licitações – Endereço: Avenida Prefeito José Lozano Araújo 
nº 1.551 – Bairro Parque Brasil 500 - Paulínia-SP. Paulínia, 30 de 
junho de 2022.

Ednilson Cazzelato
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
Pregão Eletrônico nº 101/2022

Objeto: Aquisição de óxido nitroso Data e hora limite para creden-
ciamento no sitio da Caixa até: 14/07/2022 às 08h30 Data e hora 
limite para recebimento das propostas até: 14/07/2022 às 09h Iní-
cio da disputa da etapa de lances: 14/07/2022 às 10h30 Obtenção 
do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais 
ou www.licitacoes.caixa.gov.br. Paulínia, 30 de junho de 2022.

Ednilson Cazellato
Prefeito Municipal

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1006161-14.2014.8.26.0068. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exequente: HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo. Executado: Daniela Vensighem da Silva - ME e outro. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1006161-14.2014.8.26.0068. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do
Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Raul de Aguiar Ribeiro Filho,Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Barueri/
SP, FAZ SABER a(o) DANIELA VENSIGHEM DA SILVA - ME, CNPJ 07.442.384/0001-41, com endereço à Rua Aurora, 125, Santa
Efigenia, CEP 01209-001, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de HSBC
Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, alegando em síntese: Ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 153.836,09 (maio
de 2014), representada pelo Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças
n° 0409-08662-00. Estando as executadas em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 30 dias supra,
paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou
reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1%
(um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre as quantias bloqueadas judicialmente de
R$ 280,48, R$ 1,88, R$ 3,71 e R$ 215,06. 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 Barueri, aos 22 de
junho de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 1012321-21.2015.8.26.0068. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário. Exequente: Banco Safra S/A. Executado: Marcelo Batista Pereira e outro.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1012321-21.2015.8.26.0068. A MM. Juíza de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dra. DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCELO BATISTA PEREIRA, Brasileiro, RG 21896707, CPF 124.125.818-00, que lhe
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Safra S/A, alegando em síntese que
procedeu a penhora sobre a quantia bloqueada judicialmente no valor de R$ 7.745,91. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 30
dias supra, ofereça impugnação, na ausência dos quais prosseguirá o feito. Será o presente edital, por extrato,
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 20 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0002191-62.2020.8.26.0084. Classe: Assunto: Incidente de Desconsideração
de Personalidade Jurídica - Duplicata. Requerente: Diferragens Representaçoes e Comercio Ltda. Requerido: Fabio
Ferreira da Silva e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002191-62.2020.8.26.0084. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara, do Foro Regional de Vila Mimosa, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Ovalle da Silva Souza,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VALDIR BUENO DE OLIVEIRA, Brasileiro, Solteiro, Comerciante, RG 4352864, CPF
391.602.979-72, com endereço à Rua Bertioga, 1268, Parque Novo Mundo, CEP 13467-570, Americana - SP e FABIO
FERREIRA DA SILVA, Brasileiro, Solteiro, Comerciante, RG 8440493, CPF 404.521.028-80, com endereço à Rua Ari
Meireles, 85, Vila Santa Catarina, CEP 13466-310, Americana - SP, que lhe foi proposto o Incidente de Desconsideração
de Personalidade Jurídica por parte de Diferragens Representaçoes e Comercio Ltda, sendo deferida a citação por edital,
para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, manifestem-se sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
da empresa Ouro Verde do Brasil Construtora Ltda (CNPJ. 12.793.594/0001-14), requerendo as provas cabíveis. Estando
os requeridos em lugar ignorado, expede-se edital, o qual será afixado e publicado na forma da lei. 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 Campinas, aos 24 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0005514-48.2021.8.26.0114. Classe: Assunto: Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica - Compra e Venda. Requerente: Pst Eletrônica Ltda. Requerido: Emmanuel Coelho Peixoto. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005514-48.2021.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Barrea, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EMMANUEL COELHO PEIXOTO,
Brasileiro, CPF 317.756.668-24, com endereço à Rua Ataulfo Alves, 209, antigo 12, Veloso, CEP 06144-190, Osasco - SP, que lhe
foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de Pst Eletrônica Ltda, alegando em
síntese: Que embora em pesquisa renajud constou que a ré Sym Brasil Logística Integrada Ltda – ME possui a propriedade de três
veículos, em sua declaração de imposto de renda a ré não declarou a propriedade de nenhum desses veículos e além disso também
não entregou sua declaração nos ultimos 5 anos, sendo considerada pela Receita Federal do Brasil como inapta, sendo assim, infere-
se que quem circula com esses bens causando confusão patrimonial é o sócio da empresa ré, além do mais há a suposição de que
a empresa foi encerrada de forma irregular. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Campinas, aos 01 de junho de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 0018568-76.2020.8.26.0224. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença
- Direitos / Deveres do Condômino. Exequente: Condomínio Residencial Portal do Bom Clima. Executado: Marcelo
Nunes da Costa. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0018568-76.2020.8.26.0224. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo Felicio Scaff, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCELO NUNES DA COSTA, Brasileiro, Separado judicialmente, Autônomo, RG
21788205, CPF 109.856.538-09, que foi realizado nestes autos a penhora sobre o apartamento n° 11, localizado
no pavimento térreo do bloco A-3, Edifício Porto Seguro, integrante do empreendimento denominado Conjunto
Residencial Portal Bom Clima, situado à Rua dos Japoneses, n° 500, bairro do Macedo, perímetro urbano Guarulhos/
SP, objeto da matrícula n° 112.084 junto ao 2° CRI de Guarulhos/SP , bem como apresentadas as avaliações pelo
exequente, para querendo requerer a substituição do bem penhorado no prazo de dez Dias, nos termos do artigo
847 do Código de Processo Civil. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
INTIMAÇÂO, por EDITAL, para que, no prazo de 10 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
requeira a substituição do bem penhorado. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 24 de maio de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0002007-68.2022.8.26.0268. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Fornecimento de Energia Elétrica. Exequente: Eletropaulo Metropolitana Elericidade de São Paulo S.A.
Executado: Madeireira Aguia Dourada Ltda. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002007-
68.2022.8.26.0268. A MM. Juiza de Direito da 1ª Vara, do Foro de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, Dra. DÉBORA
CUSTÓDIO SANTOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MADEIREIRA AGUIA DOURADA LTDA, CNPJ 02.281.270/0001-43, com
endereço à Rua Oswaldo Barbosa Guimarães, 62, Centro, CEP 06950-000, Juquitiba - SP que por este Juízo, tramita de uma ação
de Cumprimento de sentença, movida por Eletropaulo Metropolitana Elericidade de São Paulo 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 R$ 17.500,59, 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 Itapecerica da Serra, aos 27 de junho de 2022.

          Para maiores informações:  3003 0677       |       www.ZUKERMAN.com.br       | ZUKERMAN

Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO/SP. Processo: nº 1018597-30.2018.8.26.0564. Executados: ALEXANDRE DUTRA, MARCIA CRISTINA
ROMERO DUTRA (ou MARCIA CRISTINA ROMERO). DIREITOS DO FIDUCIANTE que recaem sobre o Apartamento nº 112
(composto de 03 dormitórios, sendo 01 suíte e vaga dupla sob o nºs 101/102), localizado no 11º pavimento do empreendimento
imobiliário denominado Edifício Code Santa Terezinha, situado na Rua Tiradentes, nº 614, São Bernardo do Campo/SP - Contribuinte
nº 001.123.020.000 e 001.123.021.000 (área maior). Descrição completa na Matrícula nº 143.744 do 1ª CRI de São Bernardo
do Campo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 559.486,40 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 279.743,20 (50% do valor de avaliação)
(sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 19/08/2022 às 11h20min, e termina em 23/08/2022 às
11h20min; 2ª Praça começa em 23/08/2022 às 11h21min, e termina em 13/09/2022 às 11h20min. Ficam os executados
ALEXANDRE DUTRA, MARCIA CRISTINA ROMERO DUTRA (ou MARCIA CRISTINA ROMERO), seus cônjuges, se casados forem,
bem como do credor fiduciário BANCO BRADESCO S/A e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja
(m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 09/10/2020.
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Edital de Citação e Intimação. Prazo 30 dias. Processo n° 0037649-09.2011.8.26.0068. A Dra. Daniela Nudeliman Guiguet Leal,
Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barueri/SP, Faz Saber a Salum e Proença Gráfica e Editora Ltda (CNPJ. 00.017.132/
0001-26) e Maria Inês Duwe (CPF. 858.531.008-15), que HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo lhes ajuizou ação de Execução,
objetivando a quantia de R$ 518.586,06 (outubro de 2011), representada pelo Instrumento Particular de Confissão, Composição
de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças nº 0503-04346-58. Estando as executadas em lugar ignorado, expede-se edital,
para que em 03 dias, a fluir dos 30 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela
metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da
execução, inclusive custas e honorários, podendo requererem que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido
sobre: Parte ideal correspondente a 1/24 avos dos prédios, de comércio e residência, localizados na Avenida Conceição Samartino,
nºs 27, 29, 33 e 45, no município de Jandira/SP, e seu respectivo terreno, imóvel esse localizado na esquina formada pela Avenida
Conceição Samartino e o prolongamento da Rua Willian Wadell, objeto da matrícula nº 69.010 do CRI de Barueri/SP. Outrossim,
ficam os coproprietários do imóvel, Srs. Ricardo Luiz Salum, Roselene Salum Apolinário e Sandro Salum Apolinário, intimados da referida
constrição. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Barueri, aos 05 de setembro de 2016.

                       JORNAL ‘ VALOR ECONÔMICO ”
01 e 03 / 11 / 2016

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1003247-59.2020.8.26.0005. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Indeniza-
ção por Dano Material. Requerente: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Requerido: Felipe Bertolani Biondani Castillo.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003247-59.2020.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) FELIPE BERTOLANI BIONDANI CASTILLO, Brasileiro, CPF 469.040.288-40, com endereço à Rua Cubatao,
408, Vila Mariana, CEP 04013-001, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais, alegando em síntese: Cobrança do valor de R$ 10.034,26, referente ao conserto do veiculo
marca modelo Peugeot 207 Hatch X-line , devido a acidente ocorrido em 23/09/2017. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0004381-73.2022.8.26.0004. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença -
Prestação de Serviços. Exeqüente: R.I.R. Consultoria Contábil LTDA - EPP. Executado: Eder Maximiano. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0004381-73.2022.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível,
do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER que EDER MAXIMIANO, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 41.196.727-7, CPF 325.255.078-43, com endereço
à Avenida Pedro Roschel Gottsfritz, 174, Terceira Divisão de Interlagos, CEP 04809-160, São Paulo – SP, que o mandado
monitório, expedido nos autos da ação Monitória, ajuizada por R.I.R. CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA EPP, converteu-
se em mandado executivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$ 29.962,01 (maio de 2022). Estando
o executado em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir dos 30 dias supra, efetue
o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e
expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto
no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente, afixado e publicado na forma
da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de junho de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0013946-07.2021.8.26.0001. Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Contratos Bancários. Exequente: Itaú Unibanco S.A. Executado: Fabiula Alves
Costa. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013946-07.2021.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Crespo Dias, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FABIULA ALVES COSTA, CPF 394.417.738-08, que por este Juízo, tramita de uma ação
de Cumprimento de sentença, movida por Itaú Unibanco 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 R$ 207.352,63
(setembro/2021), 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 24 de Fevereiro de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0027116-96.2019.8.26.0007. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Serviços Hospitalares. Exequente: Esho Empresa de Serviços Hospitalares S/A - Hospital Vitória.
Executado: Daniel Marcelo Franco Pimenta. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0027116-96.2019.8.26.0007.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DANIEL MARCELO FRANCO PIMENTA, Brasileiro, Casado, Empresário, RG 173203899, CPF
090.252.168-38, com endereço à Rua Lenize Mazzei, S/Nº, Vila Nova Mazzei, CEP 02316-030, São Paulo - SP que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Esho Empresa de Serviços Hospitalares S/A - Hospital Vitória.
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$ 26.372,80 (outubro de 2019) , 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 20 de junho de 2022.

          Para maiores informações:  3003 0677       |       www.ZUKERMAN.com.br       | ZUKERMAN

Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 25ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA
CAPITAL/SP. Processo: nº 0048072-82.2018.8.26.0100. Executado: ARARI PINTO DE OLIVEIRA FILHO.  LOTE 001 - Lote de
terreno número 34 da quadra 24, do loteamento denominado Jardim do Lago - Continuação, situado na Rua Domingas Meloni
dos Santos, 130, Campinas/SP. Contribuinte nº 055.002.798. Descrição completa na Matrícula nº 102.116 do 3º CRI de Campinas/
SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 473.224,84 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 414.071,74 (87,50% do valor de avaliação) (sujeitos
à atualização).  LOTE 002 - Lote de terreno número 70 da quadra 51, do loteamento denominado Jardim do Lago – Continuação,
situado na Rua Tenente Antônio Barbosa, s/n, Campinas/SP. Contribuinte nº 055.003.420. Descrição completa na Matrícula nº
102.145 do 3º CRI de Campinas/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 90.310,09 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 79.021,33 (87,50%
do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).  LOTE 003 - Lote de terreno número 71 da quadra 51, do loteamento denominado
Jardim do Lago - Continuação, situado na Rua Tenente Antônio Barbosa, s/n, Campinas/SP.  Contribuinte nº 055.003.421.
Descrição completa na Matrícula nº 102.146 do 3º CRI de Campinas/SP.  Lance mínimo na 1ª praça: R$ 96.330,77 - Lance mínimo
na 2ª praça: R$ 84.289,42 (87,50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em
25/07/2022 às 11h30min, e termina em 28/07/2022 às 11h30min; 2ª Praça começa em 28/07/2022 às 11h31min, e termina
em 19/08/2022 às 11h30min. Fica o executado ARARI PINTO DE OLIVEIRA FILHO, seu cônjuge e coproprietária MARLEI JULIETA
CIOCCARI PINTO DE OLIVEIRA, bem como a credora COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE INSUMOS HOLAMBRA, e demais
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da
Penhora realizada em 06/05/2020.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1004676-67.2020.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários. Exequente: BANCO BRADESCO S/A. Executado: Mercosul Foods Ltda e outro.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004676-67.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc.
Faz Saber a Mercosul Foods Ltda (CNPJ. 27.604.062/0001-69), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de
Execução, objetivando a quantia de R$ 263.183,86 (janeiro de 2020), representada pela Cédula de Crédito Bancário
Empréstimo – Capital de Giro Aval, sob o nº 011.674.031. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital,
para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será
reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de
30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito
em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora
de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 28 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007900-52.2021.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Diego Ferreira Mendes, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) COMERCIO DE ALIMENTOS ELION LTDA, CNPJ 05740533000395, com endereço à
Avenida Fagundes Filho, 252, Cjto. 97, Vila Monte Alegre, CEP 04304-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Casa de Carnes e Rotisserie Marilane Ltda., para que seja
declarada a inexistência de débito decorrentes das Notas Fiscais 46168, emitida em 31/05/2021, no valor de R$
1.660,26 e 46617 emitida em 01/06/2021, no valor de R$ 2.423,88 e para o pagamento de R$ 15.000,00 a título
de danos morais. Estando a requerida em lugar incerto e não sabido, foi deferida a 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 no prazo legal, será considerado revel e presumirse-ão
verdadeiras as alegações de fato alegados pela autora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1020890-36.2020.8.26.0003. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Anulação.
Requerente: Gysscoding System Comercio Importacao Exportação e Representação de Máquinas Ltda - EPP. Requerido: Ênio
Bianco Advogados. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020890-36.2020.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Pitelli da Guia, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) ÊNIO BIANCO ADVOGADOS, CNPJ 02452823000183, com endereço à Rua Marconi, 30, cj 80, Republica,
CEP 01047-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Gysscoding System
Comercio Importacao Exportação e Representação de Máquinas Ltda- EPP, com o seguinte objeto: Anulação do Contrato de
Prestação de Serviços Jurídicos firmado em 29/02/2012. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 20 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1104063-55.2020.8.26.0100. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Telefonia. Requerente: America Net LTDA. Requerido: E.s. Fibra - Tecnologia e Telecomunicações Eireli.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1104063-55.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) E.S. FIBRA - TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, CNPJ 30.195.970/0001-
50, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança, sob Procedimento Comum Cível por parte de America Net LTDA,
objetivando a quantia de R$ 17.502,90 (janeiro de 2021), decorrente do Contrato de Prestação de Serviços de
Telefonia, para plano de E1 LIVRE e 0800. 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 20 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de junho de 2022.

6ª Vara Cível Central. 6º Ofício Cível Central. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1105632-
38.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Fabio Coimbra Junqueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANTONIO CARLOS MEDINA, CPF nº 075.040538-48,
que lhe foi proposta uma Execução de Título Extrajudicial por parte de Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A,
também em face de Ajna Multimídia Office, objetivando a cobrança da quantia de R$ 86.377,00 (janeiro de 2014)
oriunda da cédula de crédito Bancário de n. 9581/12, que não foi honrado. Estando a parte executada em lugar
ignorado, foi deferida sua CITAÇÃO por EDITAL para que, em 03 dias, PAGUE o débito atualizado, podendo, no prazo
de 15 dias, OPOR EMBARGOS, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente, poderão comprovar
o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requererem o parcelamento em até seis parcelas mensais
corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir os 20 supra, ficando advertidas de que no caso de revelia será
nomeado curador especial. Fica ainda o executado INTIMADO do bloqueio de R$ 29,22 (fls. 182), via SIBAJUD e do
prazo de 15 dias para IMPUGNAÇÃO. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

Edital de Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo n° 1116556-06.2016.8.26.0100. A Dr. Carlos Eduardo Borges Fantacini,
Juiz de Direito da 26ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Gia Participações Ltda (CNPJ. 05.007.900/0001-84),
que Condomínio Solar Paulista lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 494.150,09 (janeiro de 2022),
representada pelas despesas e contribuições condominiais correspondentes ao apartamento 03, localizado no 3º andar, do Edifício
Solar Paulista, situado na Rua Melo Alves, nº 6 3, conforme R.7 da Matrícula 16.190, do 13º Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo/SP. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob
pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre: a) a quantia bloqueada judicialmente de R$ 2.723,85; e b) unidade
autônoma - loja n° 04, que recebeu o n° 1.672 da Avenida Brigadeiro Faria Lima, localizada no pavimento térreo, do setor composto
de lojas e sobrelojas, denominado Vitrine da Iguatemy, do condomínio Edifício Palácio das Américas e Vitrine da Iguatemy, nesta
capital, no 20 º Subdistrito (Jardim América), objeto da matrícula n° 14.389 junto ao 13° CRI de Imóveis de São Paulo/SP. 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 20 de junho de 2022.
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