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ATERRA Bio SP S.A.
CNPJ/ME nº 42.152.906/0001-71 - NIRE 35.300.569.717

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30 de junho de 2022
1. Data, Horário e Local: No dia 30 do mês de junho de 2022, às 10h, na sede social da ATERRA 
Bio SP S.A., na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 
1485, 1º e 2º andares, Jardim Paulistano, CEP 01452-002 (“Companhia”). 2. Convocação e Pre-
sença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 124, parágrafo quarto, 
da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da totalidade das 
acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da 
Companhia. 3. Mesa: Sr. Eric Fonseca Hintze dos Santos, Presidente; e Sr. Robert Neil Resnick, 
Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a lavratura da presente ata de assembleia na 
forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo primeiro, da Lei das S.A.; (ii) a redução 
do capital social da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia; (iii) a aprovação, em decorrência das alterações supracitadas, da consolidação do 
texto do Estatuto Social da Companhia; e (iv) a autorização para que os administradores da Com-
panhia promovam todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas nesta 
assembleia. 5. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Após discussão das matérias constan-
tes da Ordem do Dia, as acionistas da Companhia aprovaram por unanimidade de votos e sem 
ressalvas: (i) a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no Artigo 130, 
parágrafo primeiro, da Lei das S.A.; (ii) a redução do capital social da Companhia, uma vez que os 
acionistas o consideram excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei das S.A., de R$ 30.635.050,00 
(trinta milhões, seiscentos e trinta e cinco mil e cinquenta reais), totalmente subscrito e integralizado 
em moeda corrente nacional, para R$ 15.014.558,99 (quinze milhões, quatorze mil, quinhentos e 
cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos), totalmente subscrito e integralizado em moeda 
corrente nacional, configurando uma redução, portanto, de R$ 15.620.491,01 (quinze milhões, seis-
centos e vinte mil, quatrocentos e noventa e um reais e um centavo). Em contraprestação à redução 
de capital ora aprovada, o valor total correspondente à redução do capital social da Companhia será 
restituído de forma proporcional aos Acionistas mediante entrega de recursos em moeda corrente 
nacional, em até 5 (cinco) dias úteis contados da presente data, sempre considerando o número 
de ações, nos termos do artigo 174 da Lei das S.A., por meio da distribuição descrita no Anexo 
I. Em razão da deliberação acima, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar 
com a seguinte redação: “Artigo 5º O capital social da Companhia é de R$ 15.014.558,99 (quinze 
milhões, quatorze mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos), dividido em 
30.644.550 (trinta milhões, seiscentas e quarenta e quatro mil, quinhentas e cinquenta) ações or-
dinárias nominativas e sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente 
nacional. A titularidade das ações será comprovada pela inscrição do nome de suas acionistas no 
“Livro de Registro de Ações Nominativas” da Companhia. Qualquer transferência de ações será 
feita por meio da assinatura do respectivo termo no “Livro de Transferência de Ações Nominati-
vas”. Parágrafo único. Cada ação ordinária corresponde a 1 (um) voto nas Assembleias Gerais 
da Companhia.” (iii) a aprovação, em decorrência das alterações supracitadas, da consolidação 
do texto do Estatuto Social, que passará a vigorar conforme Anexo II; e (iv) a autorização para 
que os administradores da Companhia promovam todos os atos necessários à implementação das 
deliberações aprovadas nesta assembleia. 6. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a 
tratar, foi oferecida palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram 
encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, 
reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelo Presidente, pelo Secretário 
e pelas acionistas presentes. Acionistas Presentes: (a) Amerra Agri Fund II, LP; (b) Amerra Agri 
Advantage Fund, LP; (c) AMERRA Agri Multi Strategy Fund, LP; e (d) Amerra Agri Opportunity Fund, 
LP. Certificamos que o presente instrumento é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de 
Atas de Assembleias Gerais da Companhia. São Paulo, 30 de junho de 2022. Mesa: Eric Fonseca 
Hintze dos Santos - Presidente; Robert Neil Resnick - Secretário. Acionistas: AMERRA AGRI 
FUND II, LP Por: Eric Fonseca Hintze dos Santos - Procurador; AMERRA AGRI ADVANTAGE 
FUND, LP Por: Eric Fonseca Hintze dos Santos - Procurador; AMERRA AGRI MULTI STRATEGY 
FUND, LP Por: Eric Fonseca Hintze dos Santos - Procurador AMERRA AGRI OPPORTUNITY 
FUND, LP Por: Eric Fonseca Hintze dos Santos - Procurador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES – SP
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO (Presencial) Nº. 032/2022 - OBJETO: contratação de Empresa de serviços especiali-
zados para a instalação de estruturas para a geração de energia solar (fotovoltaica) em fornecimento de materiais a 
serem utilizados nas estruturas as quais serão implementados no Centro de Alimentação da Educação Básica e Unidades 
Escolares de Ensino Fundamental (EMEF) e Ensino Infantil (EMEI). DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CRE-
DENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES 
PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 13 de julho de 2.022, às 09:30 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO 
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Chavantes, Secretaria de Administração, sala do Setor de 
Licitação, situada a Rua Dr. Altino Arantes, nº 464, Centro, na Cidade de Chavantes - SP, a partir das 09:30horas. EDITAL 
NA INTEGRA: à disposição dos interessados no setor de Licitação no endereço acima indicado, no horário das 08:00 às 
11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, ou através do site oficial  www.chavantes.sp.gov.br INFORMAÇÕES E ESCLARE-
CIMENTOS: Fone (14) 3342.9200 e e-mail: licitacao@chavantes.sp.gov.br. P. M. Chavantes (SP), 01 de julho (06) de 2.022. 
Nayane Cristina Ribeiro Da Silva- Pregoeira

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.

EDITAL DE 1º e 2º leilão do bem imóvel abaixo descrito e para INTIMAÇÃO das requeridas PW5 INCORPORAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO LTDA (CNPJ/MF nº 19.579711/0001-90), RESIDENCIAL LIFE TATUÍ SPE LTDA (CNPJ/MF. nº
13.320.018/0001-12); expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movida por RAFAEL ALBERTO MADIA
(CPF/MF nº 361.970.488-09), PROCESSO 0003365-38.2020.8.26.0624. A Doutora DANIELLE OLIVEIRA DE MENEZES
PINTO RAFFUL KANAWATY, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tatuí/SP, na forma da Lei, nos termos do
Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da
ARGO NETWORK LEILÕES, pelo Leiloeiro PHILLIPE SANTOS INIGUEZ OMELLA - JUCESP 960, através do site
www.argonetworkleiloes.com.br, devidamente homologado junto ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em condições que segue: BEM: IMOVÉL – Apartamento nº 211, localizado no 1º pavimento do bloco 02, do
Condomínio Residencial Life Tatuí, situado na Rua São Martinho, nº 100, neste Município de Tatuí(SP), com a área
útil de 49,47m2; área construída de 49,47m2; área comum de 14,37m2, e área total de 63,84m2, com fração ideal no
terreno de 1,2401%. Matricula 91.913 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tatuí/SP; Consta
conforme AV.1, registro da penhora exequenda; OBS: Referido apartamento possuí uma vaga de garagem descoberta.
AVALIADO EM R$205.000,00 em fevereiro/2020. DÉBITO EXEQUENDO – fls.143: R$353.149,10 – JAN./2022.
DATAS DOS LEILÕES - 1º leilão, que terá início no dia 18 de Julho de 2022, às 15:00 horas, encerrando-se no
dia 21 de Julho de 2022, às 15:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção,
encerrando no dia 10 de Agosto de 2022, às 15:00 horas. CONDIÇÕES DE VENDA – Será considerado arrematante
aquele que der lance igual ou superior que a avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a
60% do valor da avaliação (2º leilão). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas
escritas de arrematação parcelada, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30
meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a
apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC).  PAGAMENTO - O
preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., através
do site www.bb.com.br no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão,
cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO
– 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante
DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta do
Leiloeiro Oficial: PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA. DESISTÊNCIA DO LEILÃO ou ACORDO EXTRAJUDICIAL –
Caso haja desistência do leilão, ou acordo extrajudicial, antes do início do leilão, a parte devedora arcará com os custos
de edital e outros referentes à divulgação desde que devidamente comprovados pela empresa gestora. Caso isso ocorra
depois de iniciado o leilão, além dos custos, arcará a parte devedora com 5% (cinco por cento) sobre o valor do acordo,
ou, no caso de desistência, o mesmo percentual sobre o valor do débito atualizado. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO
ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o
produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do
CTN). Os débitos de natureza hipotecária seguirão o disposto no artigo 1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será extinto,
desde que o credor tenha sido devidamente notificado/cientificado. 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 pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta
de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art.
901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos 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. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a
ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e e-mail: phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse
www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando as requeridas, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra,
caso não sejam localizados para a intimação pessoal ou na pessoa de seus Advogados. Dos autos não consta recursos
ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel de propriedade de ELIVAL MOREIRA LIMA (RG.1.276.974, CPF nº 289.658.418-87) e de IVANILDA
MOREIRA LIMA (RG.12.904.124-5, CPF.084.880.978-59) e para intimação dos requeridos GILBERTO CANDIDO (RG nº 21.300.193, CPF.
179.272.768-24); ELIVAL MOREIRA LIMA (RG.1.276.974, CPF nº 289.658.418-87); A CO-PROPRIETÁRIA IVANILDA MOREIRA LIMA
(RG.12.904.124-5, CPF.084.880.978-59); seus cônjuges, se casados forem, A PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO –
SECRETÁRIA DE FINANÇAS; e demais interessados, expedido nos autos do incidente de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PROCESSO
0004888-09.1999.8.26.0564 Nº ORDEM 511/1999, movida por ANTONIO BATISTA DE SOUSA (CPF.246.409.178-21), representado
pela curadora NINFA DE SOUSA BATISTA LIMA (CPF 318.860.275-87). A Dra. Carolina Nabarro Munhoz Rossi, MMa. Juíza de Direito
da 1ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, na forma da lei, etc., nos termos dos artigos 879, inciso II, e. 881 do Código
de Processo Civil, observando-se os requisitos do Provimento 1625/2009. FAZ SABER levará a leilão o bem abaixo descrito, através do
portal de leilões on-line da Argo Network Leilões www.argonetworkleiloes.com.br, através do leiloeiro oficial PHILLIPE SANTOS
IÑIGUEZ OMELLA, JUCESP nº960, em condições que segue: BEM: IMÓVEL: O terreno designado como sendo o Lote 01, da quadra
nº 34 localizados à Rua 19, no “Parque Espacial”, Bairro dos Casa, medindo: 3,50 metros em curva, de frente para a referida Rua 19, e
17,12 metros em curva de concordância da Rua 19 e Rua 34, medindo do lado esquerdo de quem do imóvel olha para a Rua 20,00 metros,
onde faz frente para a Rua 34, e do outro lado, 28,00 metros, onde confronta com o lote nº 34, de propriedade de Mário Lopes Besteiro,
e nos fundos mede 15,00 metros, confrontando com o lote nº 02, de propriedade de Alberto Mena Ochoa, encerrando a área de 437,00
metros quadrados. Imóvel registrado sob nº 34.902 junto ao 2º C.R.I de São Bernardo do Campo/SP Cadastro Municipal
024.053.001.000. Obs.: Conforme laudo pericial no referido terreno há uma construção residencial do tipo “sobrado” de nº 120 da Rua
Sadaichi Takeshita, composto por: quatro dormitórios, sendo um suíte master, três salas, dois lavabos, copa/cozinha, banheiro, área de
serviço, dependência de empregada, quintal e garagem coberta para mais ou menos seis automóveis, com portão de ferro”. Consta conforme
Av. 1, que a Rua 19 é a atual Rua Sadaichi Takeshita; conforme Av.2, a Rua 34, é a atual Rua José Fernandes Marques. ONUS:. Consta
da referida matrícula, conforme R.5 (15/05/2008), alienação do imóvel, à Título de Partilha, à Ivanilda Moreira Lima; conforme Av.6 (20/
06/2014), a INEFICÁCIA da alienação objeto do R.5, nos termos da decisão proferida nos presentes autos; e conforme Av.7, registro da
penhora exequenda. Não consta nos autos recurso ou causa pendente de julgamento. DEPOSITÁRIO: Sr. Elival Moreira Lima.
AVALIAÇÃO OFICIAL: R$1.360.000,00 - Outubro/2021. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$1.460.218,38 - Maio/2022. DÉBITO EXEQUENDO:
R$8.233.974,57 - Maio/2022. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS: R$52.224,70 – até 10/06/2022. (não computados os valores de custas de cartório
e honorários advocatícios, em caso de protesto e/ou execução fiscal). DATAS DOS LEILÕES – 1º leilão, que terá início no dia 12 de
Julho de 2022, às 14:00 horas, encerrando-se no dia 15 de Julho de 2022, às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-
se-á sem interrupção, encerrando no dia 04 de Agosto de 2022, às 14:00 horas. Artigo 843 NCPC - Tratando-se de penhora de bem
indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. §
1º É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2º Não
será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou
ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. CONDIÇÕES DE VENDA – No
primeiro pregão, não serão admitidos lances inferiores ao valor da avaliação, devidamente atualizado até o mês da data designada para o
1º leilão. Não havendo lance superior à importância da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, o segundo leilão, que se estenderá por no
mínimo 20 (vinte) dias e se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital. No segundo pregão serão admitidos lances não inferiores
a 60% da avaliação devidamente atualizada até o mês da data designada para o 2º leilão. A atualização deverá ser pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça para os débitos judiciais comuns. PAGAMENTO – O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia
de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através do site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas do término do leilão. Em até 5 horas
após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do CPC). PAGAMENTO
À VISTA – Desde já, fica consignado que o arrematante deverá efetuar o pagamento de uma única vez, em até 24 horas após o término
do leilão. PAGAMENTO PARCELADO – Os interessados em adquirir o imóvel em prestações, deverão apresentar propostas, por escrito,
até o início do 1º leilão, ou do 2º leilão, se o caso, observado o disposto no artigo 895 do Código de Processo Civil, o que será avaliado pelo
juízo no momento oportuno, observando-se que a apresentação de propostas de pagamento parcelado não suspende o leilão (CPC, § 6º
do art. 895). Fica claro, ainda, que, se o credor optar pela não adjudicação (art. 876 CPC), participará das hastas públicas e pregões, na
forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito. Deverá depositar o valor
excedente, no mesmo prazo. Contudo, deverá o credor pagar o valor da comissão do gestor, que não será considerada despesa processual
para fins de ressarcimento pelo executado. Nos moldes do art. 20 do Prov. 1625/2009, o auto de arrematação somente será assinado pelo
Juízo após a efetiva comprovação do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão. COMISSÃO DO LEILOEIRO – Fixada
em 5% sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço, conforme disposto no Provimento CSM 1625/2009, com as
alterações dadas pelo Provimento CSM 2319/15. DESISTÊNCIA DO LEILÃO ou ACORDO EXTRAJUDICIAL – Caso haja desistência
do leilão, ou acordo extrajudicial, antes do início do leilão, a parte devedora arcará com os custos de edital e outros referentes à divulgação
desde que devidamente comprovados pela empresa gestora. Caso isso ocorra depois de iniciado o leilão, além dos custos, arcará a parte
devedora com 5% (cinco por cento) sobre o valor do acordo, ou, no caso de desistência, o mesmo percentual sobre o valor do débito
atualizado. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos até a data do leilão
serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único
do CTN). Os débitos de natureza hipotecária seguirão o disposto no artigo 1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será extinto, desde que o credor
tenha sido devidamente notificado/cientificado. 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 pela eventual regularização que
se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências
serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC). Os valores de avaliação e débitos serão
atualizados até a data do efetivo leilão. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a
aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação,
ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e e-mail: phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br.
Ficando os requeridos GILBERTO CANDIDO; ELIVAL MOREIRA LIMA; A CO-PROPRIETÁRIA IVANILDA MOREIRA LIMA; seus
cônjuges, se casados forem, A PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – SECRETÁRIA DE FINANÇAS; e demais interessados,
INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE 1º e 2º leilão dos bens móveis abaixo descritos e para INTIMAÇÃO do executado LUIZ CARLOS CYRINEU
JÚNIOR (CPF/MF nº 228.750.918-67), o terceiro interessado Sr. Luiz Carlos Cyrineu (CPF.891.269.398-00); expedido
nos autos da ação de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, movida por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CYRINEU, PROCESSO
0012238-42.2011.8.26.0624. A Doutora DANIELLE OLIVEIRA DE MENEZES PINTO RAFFUL KANAWATY, Juíza de
Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de Tatuí/SP, na forma da Lei, nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC,
FAZ SABER que levará a leilão os bens abaixo descritos, através do portal de leilões on-line da ARGO NETWORK
LEILÕES, pelo Leiloeiro PHILLIPE SANTOS INIGUEZ OMELLA - JUCESP 960, através do site
www.argonetworkleiloes.com.br, devidamente homologado junto ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em condições que segue: BENS: a)  Caminhão MERCEDES BENZ/L 1620 – ano/mod. 2005/2006, cor azul, placa
MQO8174, 03 eixos, 2 portas, a diesel, de propriedade de Luiz Carlos Cyrineu; avaliado de acordo com a tabela FIPE
de junho/2021 em R$110.000,00; ÔNUS: IPVA no valor de R$ 1.431,60; consta bloqueio judicial de transferência de
propriedade;  b) Caminhão MERCEDES BENZ/L 1313, ano/mod. 1986/1986, cor amarela, placa BYA6135, de propri-
edade de Luiz Carlos Cyrineu; MULTAS MUNICIPAIS: R$130,10; avaliado de acordo com a tabela FIPE de junho/
2021 em R$38.000,00; ÔNUS: consta bloqueio judicial de transferência de propriedade. Localização dos bens: Rua
Virginia Bompani Salvestrini, 245, “Ceasa de Sorocaba”, Jd. Guarujá, CEP:18050-614; Depositário: Luiz Carlos
Cyrineu (CPF.891.269.398-00); DÉBITO EXEQUENDO: R$91.717,10 – Fevereiro/2022. DATAS DOS LEILÕES - 1º
leilão, que terá início no dia 19 de Julho de 2022, às 15:00 horas, encerrando-se no dia 22 de Julho de 2022,
às 15:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 12 de
Agosto de 2022, às 15:00 horas. CONDIÇÕES DE VENDA – Será considerado arrematante aquele que der lance igual
ou superior que a avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 60% do valor da avaliação
(2º leilão). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção
mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa
(Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC).  PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá ser
depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., através do site www.bb.com.br no prazo de até
24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail
com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor
da arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro,
no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta do Leiloeiro Oficial: PHILLIPE SANTOS
IÑIGUEZ OMELLA. DESISTÊNCIA DO LEILÃO ou ACORDO EXTRAJUDICIAL – Caso haja desistência do leilão, ou
acordo extrajudicial, antes do início do leilão, a parte devedora arcará com os custos de edital e outros referentes à
divulgação desde que devidamente comprovados pela empresa gestora. Caso isso ocorra depois de iniciado o leilão, além
dos custos, arcará a parte devedora com 5% (cinco por cento) sobre o valor do acordo, ou, no caso de desistência, o
mesmo percentual sobre o valor do débito atualizado. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Eventuais
débitos de IPVA e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da venda, mediante
apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no
estado de conservação em que se encontram. Correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais relativas
à desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados (carta de arrematação, registro, reintegra-
ção de posse e demais providências, nos termos dos Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de
avaliação e débitos serão atualizados até a data do efetivo leilão. Em caso de inadimplemento, tal informação será
encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS:
Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e e-mail:
phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando o executado LUIZ
CARLOS CYRINEU JÚNIOR, o terceiro interessado Sr. Luiz Carlos Cyrineu (CPF.891.269.398-00); e demais interessa-
dos, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal ou na pessoa de seus
Advogados. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL de 1º e 2º leilão do bem móvel abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do devedor TRANSPORTE RODOVIÁRIO DN
LTDA ME (CNPJ. nº 06.279.603/0001-50), e demais interessados, expedido nos autos do incidente de Cumprimento
de Sentença, movida por SINOTRUK BRASIL COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA (CNPJ. nº 12.684.310/0001-51), e
ROBERTO RAMOS MATOS (CPF. nº 895.301.875-72), PROCESSO nº 0029019-81.2018.8.26.0564. A Doutora Carolina
Nabarro Munhoz Rossi, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, na forma da Lei,
nos termos dos artigos 879, inciso II, e 881, do CPC, observando-se os requisitos do Provimento 1625/2009. FAZ SABER
que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões
(www.argonetworkleiloes.com.br), em condições que segue: BEM: “Caminhão Mercedes Benz/LS 1938, ano/mod.
1999/1999, Placa: KPT7249, Renavam: 00723408980, Chassi: 9BM696090XB198849, COMBUSTIVEL Diesel. Localização:
A penhora foi efetuada através do sistema eletrônico Renajud, não havendo nos autos informações acerca do local e do
estado em que se encontra o veículo. Depositário: O Possuidor. ONUS: MULTAS/LICENCIAMENTO: R$465,67 até 17/
05/2022; Restrição Judiciária: Bloq. Renajud – Transferência e Licenciamento; Restrição financeira: Veículo com Reserva
de Domínio, com Restrição Administrativa e a penhora exequenda. Não consta nos autos recurso pendente de julgamento.
Obs.: Há penhora no rosto dos autos referente a Débito Trabalhista: Processo 1001044-76.2013.5.02.0462 – Requerente:
Roberto Ramos Matos: R$64.244,50 Até 01/02/2022 (sub-rogado nos direitos de Sinotruk). Há penhora no rosto dos
autos referente aos autos do Cumprimento de sentença nº 0003625-04.2020.8.26.0564 no valor de R$ 2.458,39 até
agosto/2021. AVALIAÇÃO OFICIAL tabela FIPE: R$ 73.255,00– Março/2021. AVALIAÇÃO ATUALIZADA tabela
FIPE: R$101.844,00 – Maio/2022. DÉBITO EXEQUENDO: R$280.808,29 até Maio/2022. DATAS DOS LEILÕES - 1º
leilão, que terá início no dia 12 de Julho de 2022, às 14:00 horas, encerrando-se no dia 15 de Julho de 2022, às
14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 05 de Agosto
de 2022, às 14:00 horas. CONDIÇÕES DE VENDA – Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou maior
que a avaliação, devidamente atualizado até o mês da data designada para o 1º leilão; ou aquele que der lance de valor
igual ou, visto tratar-se o bem de veículo automotor, não inferior a 60% do valor da avaliação devidamente atualizado
até o mês da data designada para o 2º leilão. O valor da avaliação será tomado por base a Tabela Fipe. PAGAMENTO
- O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através
do site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão,
cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do CPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO
– 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço, conforme disposto no Provimento
CSM 1625/2009, com as alterações dadas pelo Provimento CSM 2319/15 e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 24 horas após o término do leilão na conta a ser informada pelo Leiloeiro Oficial
PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA. DESISTÊNCIA DO LEILÃO ou ACORDO EXTRAJUDICIAL – Caso haja desistência
do leilão, ou acordo extrajudicial, antes do início do leilão, a parte devedora arcará com os custos de edital e outros
referentes à divulgação desde que devidamente comprovados pela empresa gestora. Caso isso ocorra depois de iniciado
o leilão, além dos custos, arcará a parte devedora com 5% (cinco por cento) sobre o valor do acordo, ou, no caso de
desistência, o mesmo percentual sobre o valor do débito atualizado. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE -
Eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da venda, mediante
apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa. 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 pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta
de arrematação, registro, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901,
“caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC). Os valores de avaliação e débitos 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. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou
ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e e-mail: phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse
www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando o devedor TRANSPORTE RODOVIÁRIO DN LTDA ME e demais interessados,
INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal ou na pessoa de seus
Advogados. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
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EDITAL DE 1º e 2º leilão dos DIREITOS AQUISITIVOS sobre o bem imóvel abaixo descrito e para INTIMAÇÃO da
executada REGIÃO EDIÇÕES & SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME (CNPJ. nº 02.053.599/0001-57); o executado e
devedor fiduciário ADRIANO BARBOSA DOS SANTOS (CPF. nº 577.537.258-15), casado com EUNICE KIROKO DOS
SANTOS (CPF. nº 045.170.218-23), e demais interessados, expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
requerida pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAÍ, PARANAPANEMA, AVARÉ - SICOOB
CREDICERIPA (CNPJ. nº 00.966.246/0001-12), PROCESSO 1004525-57.2015.8.26.0624/01. A Doutora DANIELLE
OLIVEIRA DE MENEZES PINTO RAFFUL KANAWATY, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tatuí/SP, na forma
da Lei, nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal
de leilões on-line da ARGO NETWORK LEILÕES, pelo Leiloeiro PHILLIPE SANTOS INIGUEZ OMELLA - JUCESP 960,
através do site www.argonetworkleiloes.com.br, devidamente homologado junto ao Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, em condições que segue: BEM – Imóvel: OS DIREITOS AQUISITIVOS sobre um lote de terreno
e suas respectivas benfeitorias sob nº 08 da quadra 22 com frente para a Rua Pedro de Souza, Bairro Jardim Gramado,
nesta cidade de Tatuí, com a área de 1.000,00 metros quadrados, medindo 20m de frente, igual medida nos fundos,
por 51m da frente aos fundos, pelos dois lados, confrontando-se com os lotes nºs 06, 10 e 07, objeto da matrícula nº
15.743, no CRI de Tatuí/SP; Cadastro na Prefeitura Local sob nº 06.01.853.0484; Consta conforme R.16, que o
imóvel foi alienado fiduciariamente em favor da COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAÍ,
PARANAPANEMA, AVARÉ - SICOOB CREDICERIPA; e conforme AV.19, registro da penhora exequenda; AVALIAÇÃO:
R$160.000,00 - Outubro/2021; DÉBITO EXEQUENDO – fls.182/183: R$274.879,95 - Setembro/2020; DATAS DOS
LEILÕES – 1º leilão, que terá início no dia 11 de Julho de 2022, às 15:00 horas, encerrando-se no dia 14 de Julho
de 2022, às 15:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia
03 de Agosto de 2022, às 15:00 horas. CONDIÇÕES DE VENDA – Será considerado arrematante aquele que der lance
igual ou superior que a avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 60% do valor da avaliação
(2º leilão). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada,
necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo
índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891,
Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC). PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá ser depositado
através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., através do site www.bb.com.br no prazo de até 24 horas
da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com
instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da
arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo
de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta do Leiloeiro Oficial: PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ
OMELLA. DESISTÊNCIA DO LEILÃO ou ACORDO EXTRAJUDICIAL – Caso haja desistência do leilão, ou acordo
extrajudicial, antes do início do leilão, a parte devedora arcará com os custos de edital e outros referentes à divulgação
desde que devidamente comprovados pela empresa gestora. Caso isso ocorra depois de iniciado o leilão, além dos custos,
arcará a parte devedora com 5% (cinco por cento) sobre o valor do acordo, ou, no caso de desistência, o mesmo
percentual sobre o valor do débito atualizado. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de
IPTU/ITR e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação
de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos de natureza hipotecária
seguirão o disposto no artigo 1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será extinto, desde que o credor tenha sido devidamente
notificado/cientificado. 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 pela eventual
regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI,
imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art.
903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos 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. DÚVIDAS E
ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11) 2338-
0211 e e-mail: phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando a
executada REGIÃO EDIÇÕES & SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME (CNPJ. nº 60.710.134/0001-28); o executado e
devedor fiduciário ADRIANO BARBOSA DOS SANTOS (CPF. nº 577.537.258-15), casado com EUNICE KIROKO DOS
SANTOS (CPF. nº 045.170.218-23), e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados
para a intimação pessoal ou na pessoa de seus Advogados. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de
julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1093832-42.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Lívia Martins Trindade Prado, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MOISES ALEJANDRO LOAYZA SANCHEZ, Peruano, RG Y014560-Y, CPF
135.262.898-83, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Armando Ascenção
Froz, objetivando a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 7.282,76 (Março/2019), referente a
02 notas promissórias, inadimplidas, que deverá ser acrescidos de juros, correção monetária, despesas judiciais
e honorários advocatícios à base de 10%. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15
dias, a fluir os 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de confissão e revelia. No caso de revelia, será nomeado
curador especial (artigo 257, IV, CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000120-33.2017.8.26.0001 A MMª. Juíza de 
Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Simone de Figueiredo Rocha 
Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RESTAURANTE E LANCHONETE O REI DA PRAÇA LTDA., 
CNPJ 07.856.316/0001-29, que lhe foi proposta uma Ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
BANCO DO BRASIL S/A, também em face de Mariana Doll Asevedo e Francisco Asevedo Silva Júnior, objeti-
vando o recebimento da quantia de R$ 215.906,94 (31/12/2016), referente Cédula de Crédito Bancário nº 
305.203.811, de 22/01/2016. Estando a coexecutada em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado acrescido de custas e despesas processuais, quando 
então a verba honoraria poderá ser reduzida pela metade, ou em 15 dias embargue ou reconheça o crédito da 
exequente, comprovando o depósito de 30 % do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo re-
querer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a 
fluir após os 20 dias supra. Não sendo apresentada defesa, a coexecutada será considerada revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de Junho de 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. 1ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. 
Processo: nº 0058031-68.2004.8.26.0100. Requerida: MARIA ANDREIA GODOY – DIREITOS DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR SOBRE o 
Apartamento n° 12, Rua Nestor Pestana, 237. Rua Nestor Pestana, nº237, São Paulo/SP - Contribuinte nº 00601315881. Descrição completa na 
Matrícula nº 81.709 do 5º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 499.353,80 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 249.676,90 (50% do valor de 
avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 12/09/2022 às 10h50min, e termina em 15/09/2022 às 10h50min; 2ª 
Praça começa em 15/09/2022 às 10h51min, e termina em 05/10/2022 às 10h50min. Fica a requerida MARIA ANDREIA GODOY, bem como seu 
cônjuge, se casado(a)(s) for(em), compromissário(a) vendedor(a) C.B.H - COMPANHIA BRASILEIRA DE HABITAÇÃO e demais interessados,
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 19/03/2009.
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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 DISTRIBUIDORA 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 30 DIAS. PROCESSO Nº 0025635-59.2019.8.26.0602. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Pedro Luiz Alves de 
Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUCIANO DE JESUS MACHADO, Brasileiro, Casado, Comerciante, 
CPF 262.417.988-71, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte 
de MILTON FERRAZ DE MORAES JUNIOR, alegando em síntese que o requerido é Sócio e Administrador da empresa 
Sorocaba Serviços de Saúde Eireli, assim o autor postula o requerimento da presente desconsideração da personalidade 
jurídica, com a finalidade de incluir o referido sócio no polo passivo da ação de execução de títulos extrajudicial sob o nº 
1002996-30.2019.8.26.0602. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente contestação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Sorocaba, aos 14 de junho de 2022. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2022

Edital de Licitação nº 116/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FECHADA DE 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – EFPC PRAZO PARA 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PRO-
POSTA Data: de 01/07/2022 até o dia 02/08/2022 às 17h. Abertu-
ra: 03/08/2022, às 09h. Disponibilidade do Edital: Gratuitamente 
no sítio: www.paulinia.sp.gov.br/editais Paulínia, 30 de junho de 
2022.

EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  AVARÉ  
AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 084/22 – PROCESSO Nº. 166/22 ABERTO PARA TO-
DOS OS TIPOS DE EMPRESA Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de 
materiais de supermercado para o Corpo de Bombeiros de Avaré Recebimento das 
Propostas: 05 de julho de 2.022 das 08 horas até 15 de julho de 2.022 às 08 horas 
Abertura das Propostas: 15 de julho de 2.022 às 08h10min Início da Sessão de Dispu-
ta de Lances: 15 de julho de 2.022 às 10h30min Informações: Dep. Licitação – Praça 
Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.
com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de junho de 2.022 – Érica Marin 
Henrique – Pregoeira. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2022 – PROCESSO Nº 148/2022
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI Objeto: Contratação de empresa para desmonta-
gem do Farol do Camping. Data de Encerramento: 15 de julho de 2.022 das 09h30min 
às 10 horas, Dep. Licitação. Data de abertura: 15 de julho de 2.022 às 10 horas. Infor-
mações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 –
Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 29 de
junho de 2.022 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 – PROCESSO Nº 149/2022
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI Objeto: Contratação de empresa para serviços de 
02 (dois) terapeutas ocupacionais para o Caps II e Residência Terapêutica e Centro 
de Reabilitação. Data de Encerramento: 18 de julho de 2.022 das 09h30min às 10 ho-
ras, Dep. Licitação. Data de abertura: 18 de julho de 2.022 às 10 horas. Informações: 
Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 
229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 29 de junho 
de 2.022 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
EDITAL RETIFICAÇÃO/NOVA DATA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 07/2022
Edital de Licitação nº 99/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRU-
ÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR 
ANIMAL - DPBEA PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA E 
PROTOCOLO DOS ENVELOPES Nº 01-“DOCUMENTAÇÃO”
E Nº 02-“ PROPOSTA DE PREÇOS” Data: até o dia 03/08/2022 - 
Horário: até às 09h impreterivelmente. Abertura dos envelopes nº 
01 - “Documentação”: Data: 03/08/2022 - Horário: 10h Disponibi-
lidade 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 se-
guinte forma: Início: dia 04/07/2022 - Término: dia - 02/08/2022 - 
Horário: das 08h às 17h - Valor da pasta: R$ 100,00 Local: Divisão 
de Licitações – Endereço: Avenida Prefeito José Lozano Araújo 
nº 1.551 – Bairro Parque Brasil 500 - Paulínia-SP. Paulínia, 01 de 
julho de 2022.

Ednilson Cazellato
Prefeito Municipal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 21ª VARA CÍVEL DO FORO 
CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 1014174-61.2018.8.26.0100. Executado: EDIVALDO GONZAGA - 
Apto. c/ área privativa de 52,829m² no Bom Retiro. Rua Solon, nº 767, São Paulo/SP - Contribuinte nº 019.072.0066-5. 
Descrição completa na Matrícula nº 123.750 do 8º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 273.577,38 - 
Lance mínimo na 2ª praça: R$ 191.504,16 (70% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª 
Praça começa em 22/07/2022 às 11h30min, e termina em 27/07/2022 às 11h30min; 2ª Praça começa em 27/07/2022 às 
11h31min, e termina em 17/08/2022 às 11h30min. Fica o executado EDIVALDO GONZAGA, bem como seu cônjuge, se 
casado(a)(s) for(em), coproprietária ADRIANA HENRIQUES GONZAGA e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 
25/07/2019. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

PROCESSO LICITATÓRIO 17/2022

PREGÃO ELETRÔNICO 10/2022
OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de gêneros alimen-
tícios para uso na Merenda Escolar. CONTRATANTE: PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA. CONTRATADO: NUTRICIONALE 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Constitui objeto deste Termo 
Aditivo o realinhamento de preços unitário do item 08 do lote 14 
(MILHOEM CONSERVA ( 170 GR DRENADO), para R$ 2,18 (dois 
reais e dezoito centavos), item 3 do lote 14 (ERVILHA EM CON-
SERVA), para R$ 9,24 (nove reais e vinte e quatro centavos). As 
demais cláusulas e condições do contrato permanecem inaltera-
das. DATA: 25 de junho de 2022. 

ERNESTO ANTONIO DA SILVA JUNIOR 
Secretário de Governo, Assuntos Parlamentares 

e Institucionais

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 050/2022 - SUSPENSÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS, Esta-
do de São Paulo, torna público aos interessados que o processo licitatório na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL 
ELÉTRICO PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS, foi SUSPENSO, 
SINE DIE, para alterações no Edital. Lins/SP, 01 de julho de 2022 Ailton Pereira Torres – Secretário 
Municipal dos Negócios Administrativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2022

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/CONSORCIO DE 
EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A IMPLANTAÇÃO 
DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO VOLTADO A 
ANALISE DE TRAFEGO VEICULAR, FISCALIZAÇÃO, OPE-
RAÇÃO E MONITORAMENTO DE TRANSITO, FLUXO DE 
VEICULOS E SEGURANÇA PUBLICA”. Data da realização da 
sessão de processamento do Pregão Presencial: Dia 14/07/2022 às 
09h – Obtenção do Edital: disponível gratuitamente através do sí-
tio www.paulinia.sp.gov.br/editais. Paulínia, 01 de julho de 2022.

EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1113685-61.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA MARINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) PATRICIA ARAUJO SOUZA, Brasileira, Solteira, Comerciante, RG 23.879.192-09, CPF 24840193860, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condomínio Edifício Gardênia, para cobrança da 
quantia de R$17.185,15 (24/11/2020), provenientes das despesas condominiais dos meses de maio a dezembro/2019, 
janeiro a março/2020 e julho a novembro/2020, referente o apto. nº. 12, integrante do condomínio autor, situado a Rua 
Maranjai, nº. 380, Vila Monumento,São Paulo – SP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por 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 da exequente, comprovando 
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja 
feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de 
penhora de bens e sua avaliação. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de junho de 2022. 

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: 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 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 4031315-73.2013.8.26.0114. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S.A. Executado: ANDRÉA RODRIGUES LIMA. EDITAL DE CITAÇÃO
E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4031315-73.2013.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do
Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao ANDRÉA
RODRIGUES LIMA, RG 29.257.032-6, CPF 260.747.998-30, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial
por parte de Banco Bradesco S.A., referente a Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 20.000,00, cujo pagamento foi inadimplido
pela ré . Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,para que, no prazo de
03 (três) dias, pague a dívida no valor de R$ 34.364,33 (valor em 29/11/2013), devidamente atualizada, ou, em 15 dias, embargue
a execução, podendo, ainda, reconhecer o débito com o depósito de 30% do valor e requerer o parcelamento em 06 vezes,
acrescido de custas e honorários de advogado, arbitrados em 10%, prazos estes a fluir após o decurso do prazo do presente edital,
sob pena de penhora, ficando advertido que no caso de revelia será nomeado curador especial. Fica também a ré INTIMADA do
BLOQUEIO de valores realizado pelo Sistema BACENJUD (R$ 2.445,16), conforme extrato em fls. 152/153 dos autos, bem como
do prazo de 05 (cinco) dias úteis para impugnação, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 21 de junho 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 INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. QUANTO À PENHORA SOBRE VALORES – SISBAJUD. Processo Digital nº: 1001719-
69.2017.8.26.0142. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S.A.
Executado: Rogério de Oliveira. EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. O MM. Juiz de Direito da Vara Única, do Foro
de Colina, Estado de São Paulo, Dr. FABIANO MOTA CARDOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que virem ou tomarem
conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO do EXECUTADO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, CPF 141.190.818-00, expedido com
prazo de 30 dias, que, por este Juízo, processa-se a Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários que lhes move Banco
Bradesco S.A.. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA
PENHORA realizada sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema SISBAJUD, por intermédio do qual fica intimado de seu inteiro teor
para, se o caso, oferecer IMPUGNAÇÃO, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Colina, aos 13 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1001746-46.2022.8.26.0152. Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária.
Requerente: Rodrigo Gonçalves Pires. 1ª Vara Cível1ª Vara Cível. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos
da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1001746-46.2022.8.26.0152. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Cotia,
Estado de São Paulo, Dr(a). RENATA MEIRELLES PEDRENO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Rodrigo Gonçalves Pires ajuizou ação de
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, visando o domínio do imóvel designado como Lote 33 da quadra "C", do loteamento denominado
Granja Carolina, Gleba I, Secção "A", situado no Município e Comarca de Cotia, Estado de São Paulo, na Avenida Joaquim Barreto
nº 450 – Lote 33 – Quadra C – Loteamento Granja Carolina – Gleba I – Secção “A”, tem início em um vértice denominado
arbitrariamente “A”, vértice este divisório entre o referido imóvel e o imóvel da Avenida Joaquim Barreto – Lote 01, distante do
alinhamento predial da Rua São Paulo das Missões: 93,01 metros. Do vértice “A”, segue no alinhamento da Avenida Joaquim Barreto
por uma distância de 9,96 metros e azimute 232º50’39” até o vértice “B”; do vértice “B”, vértice este divisório entre o referido imóvel
e o imóvel da Avenida Joaquim Barreto – Lote 32, formando ângulo interno de 79°55’57”, deflete à direita e segue por uma distância
de 26,00 metros e azimute 332°54’42” até o vértice “C”, confrontando com o imóvel da Avenida Joaquim Barreto – Lote 32; do vértice
“C”, formando ângulo interno de 102º22’10”, deflete à direita e segue por uma distância de 2,67 metros e azimute 50°32’32” até
o vértice “D”; do vértice “D”, formando ângulo interno de 179°54’03”, segue por uma distância de 11,10 metros e azimute 50°38’30”
até o vértice “E”; do vértice “E”, formando ângulo interno de 178°35’42”, segue por uma distância de 8,15 metros e azimute
52°02’48” até o vértice “F”, totalizando entre os vértices “C” e “F” a distância de 21,92 metros, confrontando com os imóveis: 1) Rua
Aratiba – Lote 13 e 2) Rua Miraguai – Lote 12 - A e Lote 12 - B; do vértice “F”, formando ângulo interno de 56°53’23”, deflete à
direita e segue por uma distância de 21,84 metros e azimute 175º09’25” até o vértice “G”; do vértice “G”, formando ângulo interno
de 180º33’36”, segue por uma distância de 9,16 metros no azimute 174º35’49” até o vértice “A”, totalizando entre os vértices “F”
e “A” a distância de 31,00 metros, confrontando com o imóvel da Avenida Joaquim Barreto – Lote 34. No vértice “A”, forma ângulo
interno de 121°45’10”, sendo o vértice “A”, inicial desta descrição, encerrando a área total de 410,22 m2, devidamente matriculado
no Cartório de Registro de Imóveis de Cotia sob a transcrição nº 6.849, inscrição imobiliária: 23161.43.22.0499.00.000, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias do presente edital apresente defesa. 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 Cotia, aos 20 de maio.

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.
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Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE IBIÚNA/SP.
Processo: nº 1000491-28.2018.8.26.0238. Executados: MENDES E SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA., INÊS GODINHO
DA SILVA OLIVEIRA. DIREITOS DO FIDUCIANTE que recaem sobre 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO: FIAT/STRADA
ADVENTURE CD, ANO/MODELO: 2013/2013, PLACA: FBW-6799; COR: CINZA, RENAVAM: 00509040454; CHASSI:
9BD27844PD7628472; COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA, situado na Estrada Municipal Bairro dos Godinhos, s/n, Godinhos,
Piedade/SP.  Lance mínimo no 1º leilão: R$ 54.502,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 32.701,20 (60% do valor de avaliação) (sujeitos
à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 26/07/2022 às 11h20min, e termina em 29/07/2022 às 11h20min;
2º Leilão começa em 29/07/2022 às 11h21min, e termina em 18/08/2022 às 11h20min. Ficam os executados MENDES E SILVA
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA., na pessoa de seu representante legal; INÊS GODINHO DA SILVA OLIVEIRA, bem como o
credor ESTADO DE SÃO PAULO (SECRETARIA DA FAZENDA) e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso
não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 25/10/2019 e retificada em 11/01/2022.

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. 29ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA
CAPITAL/SP. Processo: nº 0073403-32.2019.8.26.0100. Executados: IO PAGO SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA., RODGER
LUÍS SALVATIERRA. DIREITOS DO FIDUCIANTE que recaem sobre o 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO: GM/MERIVA JOY,
ANO/MODELO: 2011/2012, PLACA: EZD-7309, COR: CINZA, CHASSI: 9BGXL75X0CC172744; RENAVAM: 00397542909;
COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA, localizado na Avenida Rio Reno, 110, Parque dos Lagos, Águas de Santa Bárbara/SP. Lance
mínimo no leilão: R$ 15.141,50 (sujeitos à atualização). DATA DO LEILÃO - começa em 09/08/2022 às 13h00min, e termina
em 29/08/2022 às 13h00min.  Fica os executados IO PAGO SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA., na pessoa de seu representante
legal; RODGER LUÍS SALVATIERRA, o credor fiduciário BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., bem como o
credor ESTADO DE SÃO PAULO (SECRETARIA DA FAZENDA) e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso
não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 06/12/2021.

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

Leilões

EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
DO FORO REGIONAL DE JABAQUARA/SP. Processo: nº 1007102-28.2015.8.26.0003. Executado: VALDEMIR ARAÚJO FRANCO.
LOTE 001 - 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO: I/VW BEETLE, ANO/MODELO: 2007/2008, PLACA: KFZ-6699; COR: VERMELHA,
RENAVAM: 00951594257; CHASSI: 3VWDH21C78M511015; COMBUSTÍVEL: GASOLINA, localizado em Avenida Sinésio Guimarães,
nº 934, João Pessoa/PB. Lance mínimo na 1ª Leilão/Praça: R$ 31.880,00 - Lance mínimo na 2ª Leilão/Praça: R$ 19.128,00 (60%
do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 - Casebre nº 415, de taipa e telhas, situado na Rua Professor Eliseu Maul,
nº 415, João Pessoa/PB - Contribuinte nº 005991 (Conforme fls. 152 dos autos). Descrição completa na Matrícula nº 26.842 do 6º
Serviço Notarial e 2ª Registral do Cartório Eunápio Torres da Comarca de João Pessoa/PB.  Lance mínimo na 1ª Leilão/Praça: R$
328.059,47 - Lance mínimo na 2ª Leilão/Praça: R$ 196.835,69 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS
LEILÕES/PRAÇAS – 1º Leilão/Praça começa em 29/07/2022 às 13h40min, e termina em 03/08/2022 às 13h40min; 2º Leilão/
Praça começa em 03/08/2022 às 13h40min, e termina em 23/08/2022 às 13h40min. Fica o executado VALDEMIR ARAÚJO
FRANCO, seu cônjuge, se casado for, bem como os credores ESTADO DA PARAÍBA (FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL), PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s)
para a intimação pessoal, bem como das Penhoras realizadas em 11/02/2021 (veículo) e 21/03/2018 (imóvel).

3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Capital/SP. Processo 1117954-12.2021.8.26.0100 - Curatela - Nomeação -
M.M.M.M. - Posto isso, acolho o pedido para decretar a INTERDIÇÃO de TEREZA CAROLINA MANTELLI, RG 220789332, CPF
18122741819, com endereço à Redencao, 362, Apto 31, Chacara Tatuape, CEP 03060-010, São Paulo - SP, nascida em 16/10/
1970, filha de Domingos Mantelli e Terezinha Maia Mantelli, portadora de retardo mental leve (F70, CID10) associado a transtorno
afetivo bipolar (F31, CID10), afetando os atos da vida civil relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nomeando-
lhe curadora MARIA MÔNICA MANTELLI MARTINEZ, Advogada, RG 22.078.924-1, CPF 181.227.388-69, Nascido/Nascida 09/
09/1972, PRAÇA ANTÔNIO PRADO 5 º ANDAR - CONJUNTO 5, 33, CENTRO, CEP 01010-010, São Paulo - SP.
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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: 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.
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