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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executado MKAA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.525.515/0001-54; MARCELO KABBABE, inscrito no CPF/MF sob o nº 
173.706.468-58; bem como sua cônjuge, se casado for; ANTONIO DO FUNDO COSTA, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.273.278-70; GEORGETE JULIANA FOLTRAN COSTA, inscrito no CPF/MF sob o nº 065.659.758-50. 
O Dr. Cassio Pereira Brisola, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/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 DO BRASIL S/A em face de MKAA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - Processo 
nº 1008755-07.2016.8.26.0011 – Controle nº 1314/2016, 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 e § 3º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado 
e, será afixado em local de costume e publicado em jornal de grande circulação. 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 15/08/2022 às 11:00 h e 
se encerrará dia 18/08/2022 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 18/08/2022 às 11:01 h e se encerrará no dia 08/09/2022 às 11:00 h, onde serão aceitos lances com no mínimo 70% (setenta 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 70% (setenta 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. Eventuais débitos de condomínio pendentes e não pagos por meio desta ação judicial deverão ser suportados pelo arrematante. 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. OBS: Eventual valorização imobiliária superveniente, em laudos elaborados a mais de um ano, deverá de pronto ser incorporada no lanço. 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 45.673 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPECERICA DA SERRA/SP - IMÓVEL: Um terreno situado à Estrada 
de Jaceguava (EG-25) com a área de 1.573,00 metros quadrados, bairro da Lagoa Grande, em zona urbana, distrito e município de Embu-Guaçu, Comarca de Itapecerica da Serra, medindo 26,00 metros de frente para a citada 
estrada, localizado a uma distancia de mais ou menos 131,50 metros do eixo formado pela curva da esquina da citada estrada e o caminho existente nº 1, lado direito de quem deste último segue em direção ao terreno pela 
estrada, nos fundos mede 26,00 metros, por 60,50 metros da frente aos fundos de ambos os lados, confrontando de ambos os lados e nos fundos com a proprietária Guaçu Comercial e Imobiliária Ltda. Consta na Av.06 desta 
matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 1008758-59.2016.8.26.0011, em trâmite na 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP, requerido por BANCO DO BRASIL S.A. contra MKAA CONSTRUTORA E 
INCORPORAÇÕES LTDA EPP E OUTROS, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.07 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo 
nomeado depositário o executado. Consta na Av.08 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Trabalhista, Processo nº 1000657-41.2016.5.02.0079, em trâmite na 79ª Vara do Trabalho da Capital/SP, requerido 
por ANDRÉ VINICIUS FREITAS DA SILVA contra MARCELO KABBABE, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 22244.43.06.0052.00.000 (Conf.Av.03). Valor 
da Avaliação do Imóvel: R$ 103.104,38 (cento e três mil, cento e quatro reais e trinta e oito centavos) para agosto de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização 
monetária do TJ/SP. Débito desta ação as fls.574 no valor de R$ 2.806.668,47 (setembro/2021). São Paulo, 27 de junho de 2022. Eu, diretora/diretor, conferi.
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1ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada LILIAN LOPES DE ALMEIDA, inscrita do CPF/MF sob o nº 249.934.388-50; e do espólio de DONIZETE TADEU MANIERI, inscrito no CPF/MF sob o nº 938.643.708-
25; representado pelo herdeiro e FELIPE TADEU DE ALMEIDA MANIERI, inscrito no CPF/MF sob nº 335.853.768-43; dos herdeiros CARLOS HENRIQUE MANIERI; CARLA LOUSIE DE ALMEIDA MANIERI; dos 
promitentes vendedores JOSÉ ANTONIO MEDINA MALHADO, inscrito no CPF/MF sob o nº 212.200.938-15, e sua mulher ROSANGELA APARECIDA MENDES DA SILVA MALHADO, e da credora hipotecária CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL – CEF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04. A Dra. Fabiana Feher Recasens, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/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 Procedimento Sumário ajuizada por CONDOMÍNIO 
DO CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DOS PÁSSAROS em face de LILIAN LOPES DE ALMEIDA - Processo nº 0070158-75.2003.8.26.0002 (002.03.070158-0) - Controle nº 3963/2003, 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 Código de Processo Civil, 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. 
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 15/08/2022 às 14:00 h e se encerrará dia 18/08/2022 às 14:00 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 18/08/2022 às 14:01 h e se encerrará no dia 08/09/2022 às 14:00 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. 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 da ao Leiloeiro 
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 gestor ou 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: DIREITOS QUE A EXECUTADA POSSUI SOBRE O IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 83.921 DO 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE SÃO PAULO/SP: Apartamento nº 12, localizado no 1º andar, bloco “A-1” do Conjunto Residencial Parque dos Pássaros, situado na Avenida Engenheiro José Salles, nº 350, no 32º Subdistrito - Capela do Socorro, com a 
área útil de uso exclusivo de 72,97475000 m2, mais a área de 35,52361607 m2 das áreas e coisas comuns, inclusive uma vaga na garagem para a guarda de um automóvel de passeio, em lugar indeterminado, somando a área 
construída de 108,49836607 m2, cabendo-lhes a fração ideal de 0,00178571428 do todo do terreno. Consta no R.2 desta matrícula que o imóvel objeto desta matrícula foi dado em hipoteca à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 
CEF. Consta na Av.06 desta matrícula a penhora exequenda da parte ideal (50%) dos direitos do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Contribuinte nº 095.323.0010-4. Consta no site da 
Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 329,05 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 64,98 (30/06/2022). Valor da Avaliação da do Imóvel: R$ 330.000,00 (Trezentos 
e trinta mil reais) para maio de 2019, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP.  Consta às fls. 371 que DONIZETE TADEU MANIERI é falecido. Consta às fls. 
67 que o bem foi adquirido pelos executados através de instrumento particular ainda não registrado.  Débitos desta ação no valor de R$ 334.117,13 (abril/2022). São Paulo, 05 de julho de 2022.bEu, diretor/diretora, conferi.
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1ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados SUPORTE DE CURSOS EDUCACIONAL – EIRELI, inscrito no CPF/MF sob o nº 52.836.616/0001-09; e NIVALDO CÂNDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 587.710.428-49; bem como sua mulher MARIA JOSÉ RUA DE SOUZA E CANDIDO DE OLIVEIRA, inscrita no CPF/MF sob o nº 048.562.368-49; e da coproprietária NIVANIA DA SILVA CANDIDO DE 
OLIVEIRA, inscrita no CPF/MF sob o nº 882.104.218-91; e seu cônjuge, se casada for; e do interessado CONDOMINIO EDIFÍCIO GAIVOTAS VI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 62.302.948/0001-59. O Dr. Guilherme 
Silva e Souza, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/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 ITAÚ UNIBANCO S.A. em face de SUPORTE DE CURSOS EDUCACIONAL – EIRELI e outro - Processo nº 
1060376-65.2019.8.26.0002 – Controle nº 2719/2019, 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 16/08/2022 às 14:30  h e se encerrará dia 19/08/2022 às 14:30  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 19/08/2022 às 14:31  h e se encerrará no dia 09/09/2022 
às 14:30  h, onde serão aceitos lances com no mínimo 100% (cem 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 100% (cem 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 e 2º, 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 85.825 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GUARUJÁ/SP - IMÓVEL: Apartamento no 34, localizado no 3º andar do Edifício Gaivotas 
VI, sito à Rua Antonio Santos Branco no 291, no loteamento denominado Jardim Três Marias, nesta cidade, município e comarca de Guarujá-SP, contendo a área privativa de 80,85m2, área comum de 12,054598m2, área total 
construída de 92,904598m2, e a fração ideal de terreno de 5,3398% ou 32,0388m2 do todo. Fica vinculada a este apartamento a vaga de garagem nº 06, localizada no andar térreo do edifício. Consta na Av.04 desta matrícula 
a penhora exequenda do imóvel desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 3.0104.004.012. Consta no site da Prefeitura do Guarujá/SP que não há débitos tributários (05/07/2022). Valor da 
Avaliação do Imóvel: R$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais) para fevereiro de 2022, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito 
desta ação as fls.166 no valor de R$ 220.172,02 (julho/2021). São Paulo, 13 de julho de 2022. Eu, diretora/diretor, conferi.
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SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES EM TELEMARKETING E 
MARKETING DIRETO – SINITRATEL CNPJ11.816.355/0001-70

##ATO AVISO DE CONVOCAÇÃO
##ATO CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTAORDINÁRIA DE RATIFICAÇÃO DE 
FUNDAÇÃO

##TEX O Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores em Telemarketing e Marketing Direto - 
SINITRATEL, inscrito no CNPJ: 11.816.355/0001-70, com sede na Rua Antenor Clarindo, nº 319 
– Bairro Bela Vista – CEP 16.200-714 - Birigui Estado de São Paulo, neste ato representado 
por seu representante legal Presidente Sr. Marcos Cardoso, brasileiro, divorciado, portador 
do RG: 21.961.117-8 SSP/SP  e  CPF: 078.623.608-69, através do presente edital, convoca 
toda categoria  dos “trabalhadores em telemarketing ativo e receptivo”,  com base territorial nos 
municípios de Adamantina, Andradina, Araçatuba, Auriflama, Birigui, Bilac, Buritama, Cardoso, 
Dracena, Estrela d’Oeste, Fernandópolis, General Salgado, Guararapes, Ilha Solteira, Jales, Lins, 
Junqueirópolis, Lucélia, Marília, Mirandópolis, Mirassol, Monte aprazível, Nhandeara, Osvaldo 
Cruz, Pacaembu, Palmeiras d’Oeste, Penápolis, Pereira Barreto, Pompéia, Presidente Prudente, 
Promissão, Santa Fé do Sul, São José do Rio Preto, Sud Menucci, Tanabi, Tupã, Valparaiso e 
Votuporanga - SP, para Assembleia Geral Extraordinária de Ratificação da Fundação do Sindicato 
Intermunicipal dos Trabalhadores em Telemarketing e Marketing Direto – SINITRATEL, no dia 30 
de Agosto de 2022 ás 19:00 horas, por meio de vídeo conferência no aplicativo, através do link de 
acesso https://meet.google.com/gwy-zgus-zfq, para participação via celular, tablet, notebook ou 
computador com  a seguinte ordem do dia:
a) Ratificação da Fundação do Sindicato
b) Outros Assuntos de interesse da categoria

##DAT Birigui, 08 de agosto de 2022
##ASS Marcos Cardoso 
##CAR Presidente

4ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE BARUERI/SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. EDITAL DE PRAÇA 
JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE BA-
RUERI. Processo: nº 0016732-22.2018.8.26.0068. Requerida: SUMAIA MARIA PUGLISI - Terreno com área total de 
15.323,00m² em Santana de Parnaíba/SP. Estrada dos Romeiros, nº 100, Santana de Parnaíba/SP – Inscrição Cadastral 
nº 24343.61.47.0001.00.000. Descrição completa na Matrícula nº 64.782 do 01ª CRI de Barueri/SP. Lance mínimo na 1ª 
praça: R$ 8.660.487,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 5.196.292,20 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atuali-
zação). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 19/08/2022 às 13h40min, e termina em 22/08/2022 às 
13h40min; 2ª Praça começa em 22/08/2022 às 13h41min, e termina em 12/09/2022 às 13h40min. Fica a requerida 
SUMAIA MARIA PUGLISI, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como o credor tributário MUNICÍPIO DE 
SANTANA DE PARNAÍBA, credores FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
S/A e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pes-
soal. 

 
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

13ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL/SP 
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. EDITAL DE PRAÇA 
JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 13ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMAR-
CA DA CAPITAL. Processo: nº 1075054-87.2016.8.26.0100. Executados: requerido(s) LEO PEREIRA GUIMARÃES - 
ME, LEO PEREIRA GUIMARÃES - AUTOMÓVEL MARCA/MODELO RENAULT/MASTER 8M3 25DCI ANO FABRICA-
ÇÃO/MODELO 2008. Rua Catumbi, nº 1.139, São Paulo/SP, CEP: 03021-000. Lance mínimo no 1º leilão: R$ 64.327,00 
- Lance mínimo no 2º leilão: R$ 32.163,50 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS LEI-
LÕES - 1º Leilão começa em 09/09/2022 às 13h40min, e termina em 13/09/2022 às 13h40min; 2º Leilão começa em 
13/09/2022 às 13h41min, e termina em 03/10/2022 às 13h40min. Ficam o(s) requerido(s) LEO PEREIRA GUIMARÃES 
- ME, LEO PEREIRA GUIMARÃES, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMA-
DOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. 

 
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE AZUL PAULISTA-SP
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO MODALIDADE : PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 009/2022 PROCESSO DE COMPRAS Nº 107/2022 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM Objeto: Registro de Preços 
para eventual aquisição de recargas de botijão de gás (GLP) P-13 e cilindro de gás (GLP) P-45, com entrega par-
celada, de  acordo com as nossas necessidades, a serem utilizados no preparo e aquecimento de alimentos da 
merenda escolar na cozinha piloto, escolas e creches; e preparo de café e chá aos funcionários de diversos setores 
da Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista-SP, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações 
técnicas e quantidades contidas no Anexo I – Termo de Referência. Data da abertura dos envelopes documentação 
e proposta: 17/08/2022, às 09h00min. O edital completo será fornecido gratuitamente no site oficial do município 
http://www.monteazulpaulista.sp.gov.br ou na Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista - SP, no departamento 
de licitações à Praça Rio Branco n.º 86, Centro, no horário comercial, maiores informações no telefone (17) 3361-
9501. Marcelo Otaviano Dos Santos – Prefeito.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0014448-
23.2010.8.26.0100 (Usuc. 290). A Dra. Renata Pinto Lima Zanetta, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos,
do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Leonildo
Alcalá e s/m Josefina Barbosa Alcalá, Agel Empreendimentos S.A., Imobiliária Irefran S/A, Luiz Fernando Ferreira Gelpi,
Marco Aurélio Ferreira Gelpi, Nestor Lunar Delli Sozio, Francisco Battista Giobbi, Amabile Agosta de Toledo, Marylland
Aparecida de Toledo Teixeira e s/m Francisco Teixeira Filho, Alaor de Toledo e s/m Maria de Fátima Toledo, Marlei Elizabet
Toledo, Marlene Lurdes de Toledo, Antônio de Toledo e s/m Aparecida Paludetto de Toledo, Ercias Manoel Rodrigues e
s/m Tereza Sampaio Rodrigues, CHS Comercial Ltda, na pessoa de seu responsável: José Ivanilson Gonçalves de Souza,
Fábio Marcelo Fabis e Marlene Lurdes de Toledo, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Adelaide Inácio Cardoso e Jose Marques Cardoso
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Nazário Pagano, nº 359,
parte dos lotes 2 e 3, quadra K, Jardim Monjolo, Nossa Senhora do Ó, com área de 416,92m², contribuinte nº 104.072.0016-
8, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o
feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1058097-09.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MSV COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ 12.939.373/0001-01, NOVO ESTILO COMÉRCIO
DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA - ME, CNPJ 11.367.416/0001-69 e ANDRE ROCHA DE SOUZA, Brasileiro,
Casado, Supervisor de Vendas, RG 26.724.284-0, CPF 225.822.418-73, que lhes foi proposta uma Ação de
Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga, Reparação de Danos Morais e Materiais por parte de Sibila
França Calefi, figurando como corréus Apra Montagem de Móveis Ltda – Me, Rute Mirian dos Santos e Unicasa Indústria
de Móveis, alegando ter contratado junto à empresa “M.S.V. Comércio de Móveis Planejados Ltda Me – Grupo Realize”,
a compra de móveis para sua residência, no valor de R$35.000,00, ficando acordado que a entrega dos produtos se
daria em outubro de 2016; todavia, após diversas tratativas, foram entregues apenas parte dos móveis e que lhe foi
prometido um depurador de ar como brinde, porém, nunca foi entregue. Assim, pleiteou a condenação das rés na
restituição do valor de R$35.000,00, bem como ao pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral, o pagamento
de 50% do valor pago à título de multa contratual e a devolução em dobro do valor pago em relação aos móveis não
entregues - R$5.902,30; além dos ônus sucumbenciais. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de quinze dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os réus
serão considerados 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 São Paulo, aos 26 de julho de 2022.

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1091665-

42.2021.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 10ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central

Cível, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Nimer Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem

possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Procedimento Comum Cível movida por Robson
Luis Maraia, RG n° 41.751.031-7, CPF/MF n° 330.175.888-66 e Nathan Saul Goldblatt, passaporte

britânico de nº 720036392, CPF/MF nº 716.978.781-48, por meio da qual os requerentes indicados

intentam alterar o regime de bens do casamento para o da separação total de bens. O presente edital

é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC, para conhecimento de terceiros da alteração do

regime de bens. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0005883-53.2009.8.26.0020 O MM. Juiz 
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr. LE-
ONARDO MANSO VICENTIN, na forma da Lei, etc. FAZ SABER às corrés Patricia de Agostini, CPF 
267.120.478-70 e Sheila de Agostini Xavier, CPF 273.848.478-69 que, Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, lhes ajuizou ação de Procedimento Comum, 
objetivando a Rescisão de Contrato Cumulada com Reintegração de Posse do imóvel situado à Rua 
Angelo da Silva, NR: 481, B:02, AP:61, Conjunto Habitacional SP (Jaraguá A11), São Paulo-SP, CEP 
02996-140, alegando que os réus descumpriram o contrato entabulado entre as partes, caracterizando 
inadimplência financeira e ocupação irregular do imóvel. A autora requereu a rescisão do contrato e a 
consequente reintegração de posse. Estando as corrés supramencionadas em local ignorado, foi defe-
rida a CITAÇÃO por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, contestem o fei-
to, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. Em caso de revelia, será nomeado cu-
rador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de julho de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011144-33.2008.8.26.0020 O MM. Juiz de 
Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr. RODRIGO 
DE OLIVEIRA CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao corréu WILLIAM FAFAEL DE OLIVEIRA, 
CPF 249.851.038-96, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de COM-
PANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DE SÃO PAULO - CDHU, objetivando a 
Rescisão de Contrato Cumulada com Reintegração de Posse do imóvel situado à Rua Ilha da Juventude, 
NR: 1147, P:25, AP:43A, Jaraguá, Conjunto Habitacional Vila Brasilândia, São PauloSP, CEP 02820-000, 
alegando que os réus descumpriram o contrato entabulado entre aspartes, caracterizando inadimplência 
financeira e ocupação irregular do imóvel. A autora requereu a rescisão do contrato e a consequente rein-
tegração de Posse. 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 de-
curso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será conside-
rado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e pu-
blicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de julho de 2022. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1010672-97.2017.8.26.0020 O MM. 
Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr. 
José Roberto Leme Alves de Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RONALDO DE SOUZA 
SANTOS, CPF 132.186.868-57 e GLAUCIA ALVES XAVIER DE SOUZA, CPF 253.150.208-43, que, 
nos autos de Cumprimento de sentença, requerido por Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, nos termos do art. 513, §2º, IV do CPC, INTIMADOS ficam 
para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, efetuem o pagamento da importância de R$ 
24.576,40, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários ad-
vocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Ficam cientes, ainda que, nos termos do art. 525 do 
CPC, decorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que os 
corréus, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, sua im-
pugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 19 de julho de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1102502-93.2020.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio 
da Costa Leite, na forma da Lei, etc. Faz saber a Emerson Souza Belingieri, CPF 408.818.228-11 
que, Orcov Administração e Participações Ltda, lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudici-
al, para cobrança de R$ 2.809,60 (outubro/2020), referente Contrato de Locação do apto.nº 16 à 
Rua Ribeirão Branco, 485, Vila Bertioga, Capital-SP. Estando o executado em local ignorado, foi 
deferida sua citação por edital, para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 dias, caso em 
que os honorários serão reduzidos pela metade; sem pagamento proceda-se imediata penhora e 
avaliação de bens; com ou sem penhora, intime-se do prazo legal de 15 dias para oposição de em-
bargos; no mesmo prazo, reconhecendo seu débito, o devedor poderá depositar 30% do montante 
do principal e acessórios e requerer pagamento do restante em 6 parcelas mensais com juros e 
correção monetária. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passa-
do nesta cidade de São Paulo, aos 01 de agosto de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1037858-26.2015.8.26.0001. Classe: Assunto: 
Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. 
Executado: Wagner Lopes dos Reis. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1037858-26.2015.8.26.0001. 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 Wagner Lopes dos Reis (CPF: 187.975.058-97), que Banco Bradesco S/A lhe 
ajuizou Ação de Execução da quantia de R$ 88.559,63 (05/2016), representada pela Cédula de 
Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, 
para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios. Caso o executado efetue o pagamento no prazo acima 
assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, OU em 15 dias, embargue 
OU reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em 
execução, acrescidas de custas, honorários de advogado, o executado poderá requerer 
autorização do Juízo para pagar o restante do débito em até 6 parcelas mensais corrigidas e 
acrescidas de juros. Não efetuado o pagamento procederá a penhora e avaliação de tantos bens 
quantos bastem para a satisfação da dívida, ficando advertido que será nomeado curador especial 
em caso de revelia nos termos da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de julho de 2022. 

DIARIO DE SÃO PAULO – 03 E 04/08/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Extrato de Homologação e Adjudicação

Processo 89/2022

Tomada de Preços 10/22
Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma do 
Ginásio de Esportes Curiango. Considerando a regularidade do 
procedimento, hei por bem, com base no inc. VI, do art. 43, da 
Lei Federal nº 8.666/93, Homologar e Adjudicar o item do objeto 
licitado, a empresa: A. R. DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA. Andra-
dina, 03 de agosto de 2022. 

Ernesto Antonio da Silva Junior
Secretário de Governo, Assuntos Parlamentares 

e Institucionais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 
Extrato de Contrato

Processo 89/2022

Tomada de Preços 10/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma do 
Ginásio de Esportes Curiango. Contratante: Prefeitura do Muni-
cípio de Andradina. Do Prazo de Execução: de 90 (noventa) dias 
sem interrupção, contados a partir da “ORDEM DE SERVIÇO”. Do
Pagamento: 10 (dez) dias após a apresentação do respectivo 
documento fiscal. Contratado: A. R. DA SILVA CONSTRUÇÕES 
LTDA. Valor do Contrato: R$ 361.453,91 (trezentos e sessenta 
e um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e um 
centavos). Data do Contrato: 03 de agosto de 2022. 

Ernesto Antonio da Silva Junior
Secretário de Governo, Assuntos Parlamentares 

e Institucionais
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022 - ABERTURA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS, Estado 
de São Paulo, torna público que realizará a abertura de licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DE SALA 
MAKER COM EQUIPAMENTOS, PLATAFORMA E MATERIAL DIDÁTICO CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA – Recebimento da Proposta e Abertura da Sessão: 18 de agosto de 2022, às 
09h00min. Licitação não diferenciada. Valor do Edital: R$ 120,22 (Cento e Vinte Reais e Vinte e 
Dois Centavos). Valor Máximo para contratação: R$ 1.890.000,00 (Um Milhão Oitocentos e Noventa 
Mil Reais). 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: Co-
missão Permanente de Licitação - Fone: (14) 3533-4280 ou e-mail: licitacao@lins.sp.gov.br. Lins/SP, 
03 de agosto de 2022 Ailton Pereira Torres – Secretário Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 08/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓR-
CIO DE EMPRESAS PARA REVITALIZAÇÃO DO PARQUE 
ECOLÓGICO ARMANDO MULLER PRAZO MÁXIMO PARA 
ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES Nº 01-“DOCU-
MENTAÇÃO” E Nº 02-“ PROPOSTA DE PREÇOS” Data: até o 
dia 05/09/2022 - Horário: até às 09h impreterivelmente. Abertura 
dos envelopes nº 01 - “Documentação”: Data: 05/09/2022 - Horá-
rio: 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 04/08/2022 - Término: 
dia - 02/09/2022 - Horário: das 08h às 17h - Valor da pasta: R$ 
336,51 Local: Divisão de Licitações – Endereço: Avenida Prefeito 
José Lozano Araújo nº 1.551 – Bairro Parque Brasil 500 - Paulí-
nia-SP.Paulínia, 03 de agosto de 2022.

Ednilson Cazellato
Prefeito Municipal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 41ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA 
CAPITAL/SP.ERRATA - ADITAMENTO AO EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PUBLICADO NO JORNAL DIARIO DE 
SÃO PAULO. REQUERENTE: MARCO DELUIGGI REQUERIDOS: IRMÃOS AMATO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTROS. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.  PROCESSO n° 0000326-
87.2019.8.26.0100. FAZ SABER, em aditamento ao edital de Leilão Eletrônico expedido nos autos do processo acima 
mencionado e publicado no Jornal DIARIO DE SÃO PAULO, na data 20/07/2022, que por um equívoco constou: Nome da 
Executada: onde consta Vicenza Amato Miranda, deve constar Vincenza Amato Miranda; Em relação ao Executado 
Angelo Rafaele Amato: não se trata de Espólio, Assim, onde consta “ESPÓLIO DE ANGELO RAFAELE AMATO” deve 
constar tão somente “ANGELO RAFAELE AMATO”; Em relação ao Executado Espólio de Tullio Amato: Onde consta 
“ESPÓLIO DE TÚLIO AMATO (Sem qualificação)”, deve constar “ESPÓLIO DE TULLIO AMATO (CPF nº 111.862.088-
72)”; No item “1 –DESCRIÇÃO DO IMÓVEL”, onde consta “Av. 10 (31/04/2017), Ajuizamento da ação exequenda”, deve 
constar “Av. 10 (31/07/2017), Ajuizamento da ação exequenda” (fls. 757); e por fim onde consta “Dos autos não constam 
recursos ou causas pendentes de julgamento”, deve constar que há recurso pendente de julgamento em relação à R. 
Decisão de fls. 659 que homologou o Laudo Pericial de Avaliação. Agravo de Instrumento nº 2041244-06.2022.8.26.0000. 
Será o presente ADITAMENTO, afixada e publicada na forma da lei, prevalecendo todos os demais termos do edital 
publicado naquela data.  São Paulo, 02/08/2022. 

 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA 
COMARCA DE COTIA. Processo: nº 0001098-25.2018.8.26.0152. Executados: requerido(s) IRAI SOUTO, ROSÂNGELA 
BARBOSA SOUTO - Imóvel em condomínio c/área construída de 310m² (aproximada) e c/área de terreno de 1.250,00m² 
em Cópia. Rua Duarte da Costa, nº 1.455, Cotia/SP - Contribuinte nº 23233.41.16.1352.00000-1. Descrição completa na 
Matrícula nº 53.899 do 1ª CRI de Cotia/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 2.748.910,25 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
1.649.346,15 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
23/09/2022 às 14h30min, e termina em 26/09/2022 às 14h30min; 2ª Praça começa em 26/09/2022 às 14h31min, e 
termina em 17/10/2022 às 14h30min.Ficam os requeridos IRAI SOUTO, ROSÂNGELA BARBOSA SOUTO, bem como 
seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores SERGIO NIVIADONSKI e demais interessados, INTIMADOS 
das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 
12/01/2021.. 

 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO DA 
COMARCA DE MOGI DAS CRUZES. Processo: nº 1006844-98.2021.8.26.0361. Executado: SIDNEI LUIZ MONTEIRO 
MOSCO - DIREITOS DO FIDUCIANTE - Apto. c/área privativa de 47,85m2 em Mogi das Cruzes. Rua Antonio Ruiz Veiga, 
nº 100, Mogi das Cruzes/SP - Contribuinte nº 11.026.014.1. Descrição completa na Matrícula nº 79.274 do 1ª CRI de Mogi 
das Cruzes/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 252.681,97 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 126.340,98 (50% do valor de 
avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 23/09/2022 às 14h10min, e termina 
em 26/09/2022 às 14h10min; 2ª Praça começa em 26/09/2022 às 14h11min, e termina em 17/10/2022 às 
14h10min.Fica o executado SIDNEI LUIZ MONTEIRO MOSCO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), 
credor(a) fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 06/07/2021. 

 
 

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

Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTA ISABEL/
SP. Processo: nº 0000353-94.2022.8.26.0543. Executados: JANAINA AGUIAR CARVALHO, UNILTON MORAES DE CARVALHO,
ARMITA DOS SANTOS AGUIAR (ou ARMITA DOS SANTOS AGUIAR CARVALHO). Terreno com a área total de 376,00 m² e
Benfeitorias (Casa), com a área edificada de 95,10 m², situado na Rua Lauro Moreno Cabrera, 214, Jardim Eldorado, Santa Isabel/
SP.  Contribuinte nº 541324127062300000. Descrição completa na Matrícula nº 30.233 do CRI de Santa Isabel/SP. Lance mínimo
na 1ª praça: R$ 479.769,40 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 239.884,70 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 09/09/2022 às 15h30min, e termina em 12/09/2022 às 15h30min; 2ª Praça começa
em 12/09/2022 às 15h31min, e termina em 03/10/2022 às 15h30min. Ficam os executados JANAINA AGUIAR CARVALHO,
seu cônjuge, se casada for, UNILTON MORAES DE CARVALHO, seu cônjuge e coexecutada ARMITA DOS SANTOS AGUIAR (ou
ARMITA DOS SANTOS AGUIAR CARVALHO), bem como de JOSÉ CARLOS BORGES e demais interessados, INTIMADOS das
designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 23/04/2020.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1040649-12.2018.8.26.0114. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Prestação de Serviços. Exeqüente: Ibe Business Education de São Paulo Ltda e outro. Executado: Joao Bertoni Neto Mei. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1040649-12.2018.8.26.0114. A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro
de Campinas, Estado de São Paulo, Dra. ELIANE CASSIA DA CRUZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOAO BERTONI NETO
MEI, CNPJ 12.681.274/0001-72, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Ibe Business
Education de São Paulo Ltda e outro, alegando em síntese: inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais,
referente ao curso de Pós-Graduação em Administração de Empresas, ministrado na cidade de Campinas/SP. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da dívida no valor de R$
4.743,83, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, ou apresente embargos. Caso o executado efetue o
pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art.827, § 1º, do CPC). No prazo
de 15 dias para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor
em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá o executado valer-se do disposto no art. 916 e §§, do
CPC. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, nos termos do art. 916, § 4º, do CPC. O não pagamento de qualquer
das parcelas acarretará o disposto no art. 916, § 5º, do CPC. A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor
embargos (art. 916, § 6º, do CPC). Não havendo embargos ou pagamento no prazo acima, o réu será considerado revel e presumir-
se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, 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 19 de julho de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0015794-39.2021.8.26.0224. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Contratos Bancários. Exequente: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO. Executado: STEPHANNIE
SILVA MARTINS. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0015794-39.2021.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). LARISSA BONI VALIERIS, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) STEPHANNIE SILVA MARTINS, Brasileira, Solteira, Empresária, RG 42.519.492-9, CPF 412.331.878-99, com endereço
à Rua Acopiara, 938, 49, Vila Nova Cumbica, CEP 07230-050, Guarulhos - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de sentença, movida por HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO. 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$ 217.632,45 (julho/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 Guarulhos, aos 21 de julho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1007780-26.2021.8.26.0361. Classe: Assunto: Monitória - Prestação de Serviços.
Requerente: Associação de Desenvolvimento Educacional Csm. Requerido: Delis Wilton Fernandes Maciel e outro. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007780-26.2021.8.26.0361. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, Dr(a). Domingos Parra Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Delis Wilton Fernandes
Maciel (CPF. 317.715.118-00), que Associação de Desenvolvimento Educacional CSM lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança
da quantia de R$ 18.196,57 (março de 2021), decorrente do contrato de prestação de serviço educacional. Estando o requerido
em lugar ignorado, foi deferida a citação por 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 CPC), ou ofereça
embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mogi das Cruzes, aos 12 de julho
de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006925-33.2022.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Luís Fernando Cardinale Opdebeeck, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) CAMILA FREIRE DE LIMA CORREGIO, Brasileira, CPF 395.141.898-25, com endereço à Rua Onze de Junho, 39, Casa
Branca, CEP 09015-520, Santo André - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por SÃO
CAETANO DO SUL - UNIV. MUN. DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS. 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 fl uirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 6.440,07, 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, afi xado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santo André, aos 18 de julho de 2022.

6ª Vara Cível. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014617-71.2019.8.26.0554. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Bianca Ruffolo Chojniak,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JAYNE VIEIRA DE FIGUEIREDO, Brasileira, CPF 416.613.358-61, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de SÃO CAETANO DO SUL - UNIV. MUN. DE SÃO
CAETANO DO SUL - USCS, alegando em síntese ser credora do valor de R$ 5.506,91 (junho/2019) decorrente da
inadimplência da requerida em relação ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes.
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 Santo André, aos 22 de julho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1016251-04.2021.8.26.0564. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Cobrança de Aluguéis - Sem despejo. Exequente: CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SÃO BERNARDO PLAZA SHOPPING.
Executado: Alessandra Santarelli de Souza e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016251-
04.2021.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. Gustavo
Dall'Olio, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RODRIGO SANTARELLI DE SOUZA (CPF - 498.134.818-54 /RG - 56.612.959-0), que
Consórcio Empreendedor do São Bernardo Plaza Shopping lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 85.712,18
(julho de 2021), representada pelo Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras Avenças de Loja de Uso Comercial do
São Bernardo Plaza Shopping Shopping, objetivando a locação da loja de uso comercial SSB03006, localizada no 3º piso. Estando
o coexecutado 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 edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo
do Campo, aos 06 de julho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1000735-43.2018.8.26.0565. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Prestação de Serviços. Exequente: SÃO CAETANO DO SUL - UNIV. MUN. DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS. Executado: André
Luis Marsola. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000735-43.2018.8.26.0565. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dr(a). Érika Ricci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a André
Luis Marsola (CPF. 155.737.008-71), que Universidade Municipal de São Caetano do Sul lhe ajuizou ação de Execução, objetivando
a quantia de R$ 9.408,46 (março de 2022), representada pelo contrato de prestação de serviço de educação e ensino. Estando
o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião
em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito
em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens
e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Caetano
do Sul, aos 01 de agosto de 2022.
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Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 42ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA
CAPITAL/SP. Processo: nº 1081785-65.2017.8.26.0100. Executados: JONNY KANIAK, ÊNIO FERNANDES KANIAK, POLO
OPERADORES PORTUÁRIOS LTDA. LOTE 001 - Apartamento sob nº 62 (composto de 02 dormitórios, sendo 01 suíte e vaga de
garagem para 02 veículos), com a área construída privativa de 99,72 m², localizado no 5º andar ou 7º pavimento e ático do Edifício
Trento, situado na Alameda Prudente de Moraes, nº 672, Curitiba/PR - Contribuinte nº 11.026.010.011.4. Descrição completa na
Matrícula nº 26.338 do 1ª CRI de Curitiba/PR. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 450.361,50 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 225.180,75
(50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 - Garagem nº 20, com a área construída privativa de 10,00 m², do
Subsolo ou 1º Pavimento do Edifício Tiffany, situado na Avenida Sete de Setembro, nº 4.079, Curitiba/PR - Contribuinte nº
21.049.006.000. Descrição completa na Matrícula nº 32.144 do 6º CRI de Curitiba/PR. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 31.254,00
- Lance mínimo na 2ª praça: R$ 15.627,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 003 - Garagem nº 24, com
a área construída privativa de 10,00 m², do Subsolo ou 1º Pavimento do Edifício Tiffany, situado na Avenida Sete de Setembro, nº
4.079, Curitiba/PR - Contribuinte nº 21.049.006.000. Descrição completa na Matrícula nº 32.145 do 6º CRI de Curitiba/PR. Lance
mínimo na 1ª praça: R$ 31.254,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 15.627,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 02/09/2022 às 13h20min, e termina em 05/09/2022 às 13h20min; 2ª Praça
começa em 05/09/2022 às 13h21min, e termina em 27/09/2022 às 13h20min. Ficam os executados JONNY KANIAK, seu
cônjuge MARIA DA GLÓRIA FERNANDES KANIAK, ÊNIO FERNANDES KANIAK, seu cônjuge, se casado for, POLO OPERADORES
PORTUÁRIOS LTDA., na pessoa de seu representante legal, bem como o credor BANCO SANTANDER (BRASIL) 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 23/01/2019.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1060843-12.2017.8.26.0100. Classe: Assunto: Monitória - Prestação de Serviços.
Requerente: Brandili Têxtil Ltda. Requerido: Mallky Confecções Ltda Epp. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1060843-12.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Raquel Machado Carleial de Andrade, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Mallky Confecções Ltda Epp (CNPJ. 03.783.220/0001-
27), que Brandili Textil Ltda lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 313.423,80 (maio de 2017), decorrente
das notas fiscais n°s 750052, 745997, 746010, 746011, 750056, 752290 e 764671. Estando a requerida em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de custas processuais),
acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena
de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial
e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC. Será o presente, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1011201-35.2018.8.26.0068. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Fornecimento
de Energia Elétrica. Requerente: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. Requerido: Sandra Cristina Donadon
Berne. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011201-35.2018.8.26.0068. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Bittencourt Couto da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) SANDRA CRISTINA DONADON BERNE, Brasileira, CPF 162.598.938-50, com endereço à Rua Copacabana, 415, apto 64B,
Santa Teresinha, CEP 02461-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., objetivando a quantia de R$ 22.333,12 (julho de 2018), decorrente da
relação de fornecimento de energia elétrica (instalação 2143623 e número 0137858). Estando a requerida em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como
verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida 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 Barueri, aos 27 de julho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0003211-66.2022.8.26.0004. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Compra e
Venda. Exequente: Leopardo Sp Veículos Ltda. Executado: Carlos Eduardo Tripoloni. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0003211-66.2022.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de
São Paulo, Dr(a). Débora Thaís de Melo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CARLOS EDUARDO TRIPOLONI, Brasileiro, RG
293699061, CPF 292.134.948-58, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de Leopardo Sp Veículos
Ltda, foi julgado procedente o processo de Procedimento Comum, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 2.098,40
(março 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 02 de agosto de 2022.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0021296-06.2022.8.26.0100. Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Fornecimento de Energia Elétrica. Exequente: Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A. Executado: Comércio e Serviços Complexo 2002 Ltda. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0021296-06.2022.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Rogério Márcio Teixeira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) COMÉRCIO
E SERVIÇOS COMPLEXO 2002 LTDA, CNPJ 01.636.035/0001-84, que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de sentença, movida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade 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$ 292.926,43 (maio de 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de julho de 2022.

Luis Felipe Ferrari Bedendi

Juiz de Direito

EDITAL. Processo Digital nº: 1006538-05.2022.8.26.0003. Classe: Assunto: Protesto - Ato / Negócio Jurídico. Requerente: Márcia
Regina Assunção. Requerido: Biscayne Participações Ltda. e outros. EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1006538-05.2022.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIS FELIPE FERRARI BEDENDI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos
quantos o presente edital virem, conhecimento tiverem e interessar possa, que Márcia Regina Assunção, ajuizou Ação de Protesto
Contra Alienação de Bens em face de Biscayne Participações Ltda (CNPJ. 21.618.441/0001-21), C.H.F. One Participações Ltda
(CNPJ. 12.222.798/0001-03) e CHF Participações e Empreendimentos Ltda (CNPJ. 09.382.333/0001-05), objetivando a proteção
dos bens deixados por seu falecido marido nos autos do processo de inventário em trâmite perante a 10ª Vara da Família e das
Sucessos desse Foro Central da Comarca de São Paulo sob o número 1122455- 14.2018.8.26.0100, em que a autora é
inventariante compromissada, onde no entanto, há divergência em relação à administração dos bens, sobretudo quanto às quotas
das empresas pertencentes ao espólio, e nesse contexto tem sido vendidos imóveis pertencentes a tais empresas, mediante simples
comunicação no inventário sempre depois de firmados os respectivos contratos de compra e venda, colocando em risco assim o direito
da Autora, que, repita-se, é herdeira das quotas dessas empresas, e dependendo do desfecho da ação de reconhecimento e
dissolução de união estável que tramita perante a 8ª Vara da Família e das Sucessões desse Foro Central da Comarca de São Paulo
sob o número 1078796-81.2020.8.26.0100, pode passar a ser meeira de parte desse patrimônio. Assim, para prevenir
responsabilidades, prover a conservação e ressalva de seus direitos, e para que terceiros não venham alegar ignorância dos fatos
ou invocar boa - fé, foi deferida a expedição do presente edital, o qual será, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de julho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000707-77.2018.8.26.0338 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, 
do Foro de Mairiporã, Estado de São Paulo, Dr(a). Crisano Cesar Ceolin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SOUTE IMÓVEIS 
LTDA-ME, CNPJ nº 10.310.025/0001-45 e WS INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ nº 27.868.647/0001-96, que 
lhes foi proposta Ação Rescisória por parte de DJAIR GOMES DA SILVA, objevando a rescisão do Contrato de Compra e Venda 
entre as partes, excluindo-se a incidência de multa contratual e condenando as Rés na devolução do valor total pago pelos 
Autores na quana de R$ 44.896,45, condenando também, em perdas e danos no valor de R$13.468,93 equivalente a 30% 
sobre o total dos valores pagos, bem como em multa que ester. Juízo deverá espular, face à omissão contratual. Estando os 
réus em lugar ignorado, expede-se edital para que contestem e requeiram provas cabíveis em 15 dias úteis após o prazo do 
presente edital. Não sendo contestada a ação, implicará revelia e presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos narrados pelo 
autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando adverdo 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 
Mairiporã, aos 19 de julho de 2022.     P-04e05/08 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005303-18.2021.8.26.0268 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara, do Foro de 
Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a). DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SACHIE OMORI 
TANIGUCHI, Japonesa, Solteira, Empresária, RGW554410-A, CPF 69776881815, com endereço à Alameda Eduardo Prado, 358, Casa 2, 
Campos Eliseos, CEP 01218-012, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível - ADJUDICAÇÃO 
COMPULSÓRIA por parte de Aurélio Leite da Silva, objevando a outorga definiva da escritura, sendo o autor já legímo possuidor do 
imóvel de matrícula14.583, do CRI de Itapecerica da Serra, sendo um terreno situado em zona rural, Sío São Pedro, sito no bairro do 
Ribeirão Grande em Paulo de Sá, distrito e município de Juquiba, com área de 146.791,90m². 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 Itapecerica da Serra, aos 29 de julho de 2022.    P-04e05/08 

5ª Vara Cível - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1031012-
90.2021.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Artur Pessôa De Melo 
Morais, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges 
e/ou sucessores, que Nova Sistema Administradora de Bens Ltda. ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o 
imóvel localizado na Rua Luiz Rodrigues de Freitas, nº 555/599 (Lote s/nº da Quadra s/nº) - Porto da Igreja - CEP 07034-050 - 
Guarulhos/SP, com cadastro imobiliário sob o nº 112.23.88.1352.00.000, com área total de 4.861,86 m2, integrante de área maior 
transcrita no 1º R.I. sob nº 20.783, 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 20 dias. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 13 de julho de 2022.   P-04e05/08 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1036803-11.2019.8.26.0224 À MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro de 
Guarulhos, Estado de São Paulo, Dra. Beatriz de Souza Cabezas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LAPLOG TRANSPORTES LOGISTICA 
EIRELI, CNPJ nº 31.149.026/0001-20, que fora requerida sua decretação de FALÊNCIA por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 
MÚTUO DOS MÉDICOS, DE MAIS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA DE SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE GUARULHOS E REGIÃO, 
esta credora da ré da quan�a de R$ 42.798,14 referente a Cédula de Crédito Bancário nº 0057/2018, e ante o inadimplemento obje�va o 
pagamento no prazo de 10 dias, nos termos do art. 98, § único, da Lei n° 11.101/05, oferecendo, caso repute necessário, a defesa que 
�ver, sob pena de ser-lhe decretada a FALÊNCIA para todos os efeitos legais. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital para que na 
formado art. 98, § único, da Lei 11.101/05, o devedor no prazo da contestação, deposite o valor correspondente ao total do crédito, 
acrescido de correção monetária, juros e honorários advoca�cios, hipótese em que a falência não será decretada. Não sendo contestada 
a ação, implicará revelia e presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando 
adver�do de que 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 Guarulhos, aos 27 de julho de 2022.    P-04e05/08 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1040289-31.2019.8.26.0506 A MMa. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de 
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Dra. Loredana Henck Cano de Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CONSTRUTORA SIMIONI 
VIESTI LTDA., CNPJ 49.154.396/0001-10, com endereço à Rua Conselheiro Brotero, 1086, sala 61 e 71, Santa Cecilia, CEP 01232-908, São 
Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Aug Marmores e Granitos Ltda Me, alegando em síntese: o autor 
obje�va o recebimento de R$ 9.227,43 (Nov/19)decorrente do inadimplemento das duplicatas nº 1968, 1969 e 1983. Encontrando-se a 
ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de quinze dias, que fluirá após o prazo da 
publicação do presente edital, efetue o pagamento no valor de R$ 9.227,43, devidamente atualizado e efetue o pagamento de 
honorários advoca�cios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos monitórios, nos termos do ar�go701 do CPC. 
ADVERTÊNCIAS: 1- A ré será isenta do pagamento de custas processuais se efetuar o pagamento no prazo supramencionado. 2 – Caso 
não haja pagamento ou oposição de embargos, cons�tuir-se-á de pleno direito o �tulo execu�vo judicial, independentemente de 
qualquer formalidade. Não havendo pagamento do débito ou apresentação de Embargos, a ré será considerada revel, caso em que será 
nomeado Curador Especial O Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Ribeirão Preto, aos 25 de março de 2022.     P-04/08 
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