
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1006684-19.2018.8.26.0704. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de
Cássia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SYLEIA CAVALHEIRO ASCHE PUERTA,
CPF 128.422.238-10, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação
e Cultura Sinec Ltda., objetivando a cobrança de R$ 23.679,67 (Agosto/2017), oriunda do inadimplemento dos
serviços educacionais prestados no ano letivo de 2014. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito
o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de março de 2022.                                             09 e 10.06

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1064146-03.2018.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana
Marilda Negrão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANA PAULA DE MELLO ARGOLO MUNIZ, CPF
951.083.945-00, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura
Ltda. S/C SINEC, objetivando a cobrança de R$ 2.002,11 (agosto/2017), oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais prestados no ano letivo de 2014. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de
5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 09 de maio de 2022.                                                                             09 e 10.06

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0001057-12.2022.8.26.0704. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de
Cássia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDREA CRISTINA RAYMUNDO
CHIMELLO, CPF 128.217.758-30, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida
por Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda. Encontrando-se a ré 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, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 3.567,41
(fevereiro/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 para que a executada, 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 13 de maio de 2022. 09 e 10.06

EDITAL DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE
THAINA BARBOSA RG nº 284253054-SSP/SP, CPF/MF nº 350.441.418-
95. JERSÉ RODRIGUES DA SILVA, Segundo Oficial de Registro de Imóveis
da Capital do Estado de São Paulo, FAZ SABER, a todos quantos o presente
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi prenotado sob nº 497.117,
em 31.01.2022, reapresentado em 24.05.2022, o Requerimento de 16 de
maio de 2022, feito pelo credor fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A.,  inscrito
no CNPJ/MF. sob nº 60.701.190/0001-04, objetivando a intimação pessoal
da fiduciante THAINA BARBOSA, RG nº 284253054-SSP/SP, CPF/MF nº
350.441.418-95, a qual se encontra em LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO,
conforme certificação desta Serventia, e, ante a previsão legal contida no
parágrafo 4º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97, FICA ELA INTIMADA
A COMPARECER neste Serviço Registral, situado na Rua Vitorino Carmilo,
576, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas,
pessoalmente ou por meio de seu representante legal, devidamente
identificado, a fim de efetuar o pagamento das prestações em atraso e
demais encargos contratuais, totalizando o débito até a data de 16/05/
2022, o valor de R$-37.595,18, decorrente do instrumento particular de 31
de maio de 2016, registrado sob o nº R.4 na Matrícula nº 129.502, referente
a UNIDADE AUTÔNOMA designada APARTAMENTO nº 31, localizado no 3º
(terceiro) pavimento da TORRE “B” do “CONDOMÍNIO PRAÇA POMPÉIA”,
situado na Rua Ribeiro de Barros, nº 385, no 19º Subdistrito – Perdizes, e
ao total acima serão acrescidas as custas, emolumentos e despesas com
as tentativas de intimação pessoal da fiduciante, como também as despesas
com publicação do presente Edital. Fica a FIDUCIANTE ciente de que, no dia
imediatamente posterior ao da última publicação do presente Edital, será
considerada como INTIMADA e terá o prazo de 15 (quinze) dias, a
contar do primeiro dia útil seguinte ao do aperfeiçoamento da
intimação, que se dará a partir da terceira publicação deste Edital, sendo
que, recaindo o termo final em sábado, domingo ou feriado, será prorrogado
até o primeiro dia útil subsequente, para satisfazer os referidos
pagamentos, em moeda corrente nacional ou por meio de cheque
administrativo em nome do credor fiduciário. ALERTA:- Decorrido o prazo
para purgação da mora, à credora fiduciária restará a faculdade
de solicitar a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUICIÁRIA,
conforme previsto no parágrafo 7º do artigo 26 do mesmo diploma
legal. Conforme Provimento CGJSP nº 21-2019, o credor solicitou a
publicação do edital em mídia eletrônica, desta forma, sendo publicado por
3 (três) dias consecutivos. São Paulo, 09 de junho de 2022. O OFICIAL.

COMARCA DE SÃO PAULO -  FORO CENTRAL  - 45ª VARA CÍVEL  - Praça João
Mendes s/nº - 14º andar - salas nº 1418 / 1422 - Centro - CEP 01501-900 - São
Paulo-SP - E-mail: upj41a45@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo: 20 dias.
Proc. nº 1131023-82.2019.8.26.0100. A Dra. BRUNA CARRAFA BESSA LEVIS,
MMª Juíza de Direito da 45ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
do Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER a SEVERINO HIPÓLITO
DE MEDEIROS (CPF 883.095.768-20), que CATARINA RASSI JOÃO e/o lhe
movem ação de DESPEJO por FALTA de PAGAMENTO c/c COBRANÇA (corréu:
Eulino Maria da Conceição), relativamente ao imóvel situado na Pça. Mal.
Deodoro, 324, apto. 24, Sta. Cecília, cujo débito atinge R$ 4.500,78 (fev/2020).
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que,
no prazo de 15 dias,  a fluir após os 20 dias supra, PURGUE a MORA ou
CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados
e ciente de que no silêncio lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o
presente afixado e publicado na forma da lei.São Paulo, 30 de maio de 2022.

04  e  07/06

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL -  16ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 8º andar - salas nº 821 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: (11) 3538-
9389 -  upj16a20@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo de 20 dias -
Processo nº 0012814-69.2022.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 16ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. FELIPE POYARES
MIRANDA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RODRIGO BRAGA DIAS (CPF
326.233.698-01), atualmente em lugar incerto e não sabido, que pelo presente,
expedido nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por ICOMON
TECNOLOGIA LTDA., fica INTIMADO para, no prazo de 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, PAGAR o DÉBITO de R$4.550,06 (março/2022), a ser atualizado
e acrescido das cominações legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de MULTA de
10% e de HONORÁRIOS de 10% (art. 523, § 1º do CPC/2015), os quais incidirão
sobre o restante, caso pague parcialmente, prosseguindo-se o feito com a
penhora de bens e avaliação. Fica ciente também que não pagando, inicia-se o
prazo de 15 dias para IMPUGNAÇÃO, independentemente de penhora ou nova
intimação (art. 525 do CPC). Será o presente afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de maio de 2022.

03 e  04/06

2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - Praça João Mendes s/nº - sala 2207 -  Centro - CEP
01501-000 -  Fone: (11) 3538-9245 - São Paulo/sP - E-mail: sp2regpub@tjsp.jus.br - EDITAL
de CITAÇÃO expedido nos autos da ação de USUCAPIÃO, processo nº 0018323-93.2013.8.26.0100.
A MMª Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dra.VIVIAN LABRUNA CATAPANI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Sociedade Civil de Terrenos
Mangalot, pelo rep. legal, Sr. Antonio Carlos Queiroz Ferreira, réus ausentes, incertos, desconheci-
dos, eventuais interessados,bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que LAURIENE DE ASSIS
AGUIDA e MIGUEL GARCIA AGUIDA ajuizaram ação de USUCAPIÃO visando declaração de
domínio sobre imóvel situado na Rua Jose Ataliba Ortiz, 491, Vila Mangalot, Pirituba, São Paulo/SP,
CEP 05131-000, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-seo
presente edital para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS para CONTESTAREM no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR
ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
São Paulo, 24 de maio de 2022. Eu, a)  FredericoYabu Tamura, Escrevente Técnico Judiciário.

03  e  04/06

��������������	�
����������������������������������	����	
	��	���������������������������������� ��������!�
"�������!#�� ��$��%�!����&�'�������(�� �!#��$#���������&����� ���)*���� �+�������,�������������������	�
��
"��-�.�����/0����$��-���$$�����000/123"45/0//6/70003��8�9�		�:��;8�9� ���������� ��5<�=�����>%��?� �
(����-�������� �� "�$������?����� �� ��$#�������?���8�9����=���-���-��$�	�-��-�����$��=��-�?� ��� @����� �
���� (�.�$�+�-��8�9�)A�,-���+�$�����,�	�$?���(� 1B3667/66"47?� '��� ����� � �������C���?� �&�� � �� ���
������  �� �!#��	����C���?� �D��;� �� ���� (�� �!#�� $#�� �����?� ���� � ��������� ����  �� �����@>���� E��%���� � �
���C�����  ��$#�������� "� �E�F$�?� ���%�����"��� ������ � �� �&�����%�?� ���������� �"��� �>����� �&�����%�� D� ������  �
'�������  ��-G�3273B?16� 8��%��H���  �� /0/39������ �� �� �&����� �� ��� ������ ������ �?� @���  �@��� �� �� ������!#�����
� ����?������'������32� ���?��� @����� ���/0� ���������?��@����������������?���H������ �� ���� I����� �������� ��30J?
����������  �� K����L����� � %����>����� @�&� ��� ��� 30J��� �&�� �!#��  ����� � ��  �� ���K���� �� �%����!#�� (���� �
������ �&����� �� � %���� ��  �� '��?� ���������� �� �� ���;�� ���%����� ��� ���� 2/1�  ������ ������ ���������� %�����L���?
������"��� �� ���;��  �� 32� 8'���;�9�  ���� ����� '��?� �� ���� ����������  �� ���K���� ��� ��%�� ������!#�?� ���������?� ���
��C�����������?������������!#��$��L������������� ����?������&�����?��@�&� ������H���� �����@����� �����������	��$
�� ��������� ���������� � �� ��$#�������?�����01� ��:��K�� ��/0//�������������������������������������06���0B�F�07�F�/0//

��������������	�
����������������������������
�����	����	
	��	���������������������������������� ��������!�
"�������!#�� ��$��%�!����&�'�������$���� � ��+���@�������$#����������&����� ��� :��M�� ��� ��,�����#����%���
����������������������	�
���"��-�.�����/0����$��-���$$�����00026B0"30/0/06/70005��8�9�		�:��;8�9
 ����������  �� 3<� =�����>%��?�  �� (����-�������� �=� "� ����?� ���� ��  �� $#�� �����?� ��8�9� �E����)������+���)�
(��+��)�-?���� @����� �����?�����(�;�$�H�����:�$N���E�-���,E�	�-��$�O=����8��(�0224BB326"409���:�$N
,E�	�-��$���-�$����O=����8��(�0/746B/76"159?�'������������� ���!#�� ������� ������������?��������@���
 �� ������������  �� ������!�?� �D��;� �� ���� $���� � ��+���@������� $#��������?� ����� ��"��� �� ���K���� ��H��� ��
'�������� H��'��� ��� D� �����������  ��-G� 3007?30?�-G� 360?6/?�-G� 67?57� ��-G� /5?55� ����� �� ��� �&����� ��� ��
������ ������ �?� @���  �@��� ���� ����	�
��� �����K��������� ����?� �����'������02� ���?��� @����� ��C�����/0� ���������?
�@���!��� �������!#�?������ %���I����� ��'����������� �������#���� �� ������H��� � �����L����%���� ��������K���?
�� ���� ���������� ����%������� ��������8����625?�P�/�������������9?�������������L���@������������������������������
$��L� �� ��������� � ����� ��H���� ����� @����� �� ���������	��$��� ���� ����� �������� �� � �� ��$#�������?� ���� 10
 ������� ��/0//������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������06���0B�F�07�F�/0//

��������������
����������������������������������	����	
	��	�����������������������&���!#�� ���>������&���D� ������ "
����������+���L������&�'�������+�����+�� �����$F���&����� ���,HQ���������� ���� ��������� �����������H���L������� ���
��������������������
���"��-�.�����/0����$��-���$$�����30004B2"B//03B6/70033��8�9�		�:��;8�9� ���������� �
3<�=�����>%��?� ��(����-��������R��"����K�����?����� �� ��$#�������?���8�9����������������+������?����@����� �����?�����(�.�$�+�-
�8�9�,+S�����-��-���-������	�-�����	����$��	�+���O-��$�����?����:�0357B754F0003"/0������,���-�T:�
��+�-�
O?���(�/24345526"24?������� ���!��U��%��� ��+���� �����(���������?�2/0?�:�� �������������?�����03523"000?�$#�������
"�$�?�'����K��@�����������������!#�� ���&���!#�� ���>������&���D� ���������������� ��+�����+�� �����$F����������� �"�������M��
�����������������������#����H� ��?�@��� �������� ��������������
V�$?�����������?����������������������� ���!#�����������������
'��?�������;�� ��01�8��I�9� ����W����?����������� >%� �����%����� ��-G�/1425?B1?�'��� �%��L�����������;� ����M��� ���� ���@���%�
���������?�������� �� ���K����L������ %����>����� ���������&�'��������H���� ������30J�8 �;����������9���H�����%�����������;� �
 �� MH���?����@������� � �� ��������������8�9��&����� �8�9��@�����������������������;���������������� �?����K����L����
� %����>��������#���� �;� ������������ ��8����6/4?�P�3�?� �����9�(����� %���� ��'����� ��L��������������H������U��&���!#�
������;�� ��32�8'���;�9� ����������������;���������H�����?������K���� ������M ���� �8�9��&�'��������������%�� ���� ��C����
 ��10J�8����������������9� ��%���������&���!#�?�������� �� ����������� ��K����L����� ��� %��� �?��� ��L��8�9��&����� �8�9�%����"
��� �� ���������������B37���PP?� �������� �@��� ������������?�������"��"#�����������&�����%��?������������ ������B37?�P�5�?� �
�������#������������ ��'���'���� ���������������������L��� ���������������B37?�P�2�?� ����������!#�������������������
�����������W�������� ������� ���������H������8����B37?�P�7�?� �����9�$��L������������� ����?������&�����?��@�&� ������H���� ����
@����� �����������	��$��� ��������� ���������� � �� ��$#�������?�����31� ������� ��/0//���������������������06���0B�F�07�F�/0//

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1030000-02.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski 
Simoni, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROSANGELA APARECIDA CARDOSO DE FREITAS, Brasileira, Casada, 
Empresária, RG 38371977-X, CPF 703.147.219-91, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Madefolha 
Comercio de Revestimentos Ltda Epp, alegando em síntese: o recebimento de R$ 11.400,00 (outubro/2019), acrescidos 
de juros e correção monetária, referente ao débito dos cheques de nºs 000098, 000099 e 00010, no valor de R$ 3,800,00 

20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa  
(Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se 

 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de março de 2022.                    B 08 e 09/06

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1028028-
20.2020.8.26.0564. A Dra Patricia Svartman Poyares Ribeiro, Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de São
Bernardo do Campo - SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ESPOLIO DE HELENICE GUEGES, VICENTE PAULO
BARBARO, OSCAR MARCELO BARBARO, e TIAGO SCHUSBER BARBARO, confrontantes João Bento de Carvalho e
sua esposa CHARLOTTE LINA ALEXANDRA BENTO DE CARVALHO, Gabriel Navarro e sua Mulher Dalva de Almeida
Navarro, GLACIMARIA ROCCO CHO e seu marido CHUNG HAN CHO, e ALVARO DE AZEVEDO MARQUES aos réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/
ou sucessores, que ELVECIO FERREIRA DE OLIVEIRA, ROSICLEIA BARBARO DE OLIVEIRA, SALVADOR DA CUNHA
FILHO e VANUCIA CIDRINE DA CUNHA ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre imóvel
uma “uma Gleba de terras localizada na Estrada do Capivari, Bairro Riacho Grande, Município e Comarca de São
Bernardo do Campo, que assim se descreve: caracteriza e confronta começa no marco “A”, que esta localizado a margem
da referida Estrada do Capivari, no ponto comum a divisa com Eletropaulo Eletricidade de São Paulo S/A, neste ponto
segue em reta 60,46 metros, com azimute de 248º30’43" até o marco B, neste ponto deflete a esquerda e segue em
reta 89,62 metros, com azimute de 242º30’00" até o marco “C”, neste ponto deflete a esquerda e segue em reta 69,29
metros, com azimute de 190º54’56" até o marco “D”, neste ponto deflete a esquerda e segue em reta 55,44 metros,
com azimute de 177º26’31" até o marco “E”; neste ponto deflete a esquerda e segue em reta 21,23 metros, com azimute
de 169º14’37" até o marco “F” neste ponto deflete a direita e segue em reta 27,30 metros, com azimute de 176º06’13"
até o marco “G”, neste ponto deflete a direita e segue em reta 29,64 metros, com azimute de 209º11’07", até o marco
“H” neste ponto deflete a esquerda e segue em reta 53,69 metros, com azimute de 202º08’57", até o marco “I”,
confrontando com o marco “A” até o marco “I”, com a Estrada do Capivari, neste ponto deflete a direita e segue em
reta 193,90 metros, com azimute de 319º58’32" até o marco Q2, confrontando a esquerda com remanescente do imóvel
de propriedade de Gabriel Navarro e outros, neste ponto deflete a direita e segue em reta 336,81 metros, com azimute
de 47º18’33" até o marco R ( marco da Eletropaulo Eletricidade de São Paulo S/A, confrontando com João Bento de
Carvalho, e finalmente neste ponto deflete a direita e segue em reta 84,44 metros, com azimute de 141º37’40" até o
marco “A” onde teve inicio a presente descrição, confrontando com Eletropaulo Eletricidade de São Paulo S/A, encerrando
uma área de 32.430,60 metros, quadrados”, 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, 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 Bernardo do Campo, aos 12 de abril de 2022. 08 e 09/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 1007333-45.2021.8.26.0003 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara. Estado de São 
Paulo, Dr(a). MICHELLE FABIOLA DITTERT PUPULIM. na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Issei 
Sushi Restaurante Ltda Me, CPF/CNPJ 21820574000186, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Banco Santander (Brasil) S/A, com o seguinte objeto: 
Cobrança do débito no valor de RS 151.114,37 ante a transferência de crédito para a Conta 
corrente de n° 13.003497-5. 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, 

NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de maio de 2022.                                      B 09 e 10/06

IMARIBO S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF: 76.486.463/0001-77

NIRE: 4130001199-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Srs. Acionistas da Imaribo S/A - Indústria e Comércio,
para  se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária/AGE a ser realizada às
09h00, do dia 30/06/2022, na sede social da Companhia, localizada na Rua Alfred
Nobel, 635, CIC, Curitiba/PR, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias:
Em AGE:
(i) Aprovação do Protocolo de Intenções de Incorporação da Iguaçu, celulose e papel
s.a pela Companhia;  (ii) Nomeação de Empresa Especializada para elaboração do
laudo de avaliação da companhia Incorporada; (iii) Aprovação da Incorporação da
Iguaçu, celulose e papel s.a pela Companhia; (iv) Nova redação do capital social da
Companhia; (v) Consolidação do estatuto Social da Companhia; (vi) Outros Assuntos.
                                       Curitiba, 08 de junho de 2022.
                                            Diretor Superintendente
                                              Paulo Roberto Pizani
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1097999-68.2016.8.26.0100 O MM. 
Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a VITOR TEIXEIRA BARBOSA, inscrito no CPF nº 267.431.908-96, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por EDSON MESQUITA, CPF nº 003.117.768-92, objetivando o recebimento de R$ 226.230,03 
(08/2016) decorrente de contrato particular de compra e venda de quotas sociais das empresas Faqtor Empreendimentos e 
Participações LtdaCNPJ 07.701.248/0001-29, Laripemi Decorações e Instalações Ltda-CNPJ 54.604.780/0001-08, Imperial 
Empreendimentos e Participações Ltda- CNPJ 60.862.927/0001-62. Encontrando-se o Executado em local ignorado ou incerto, 
foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, a fluir dos 20 
dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou no prazo de 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(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, bem como INTIMADO da restrição de transferência imposta sobre os veículos 
I/FORD FUSION placa EEM9964 e VW/ PASSAT LS placa CLS2594, por meio do sistema RenaJud. 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 Paulo, aos 25 de Março de 2022.  [09,10] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS. PROCESSO Nº 0000981-67.2021.8.26. 0010. O MM.
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Antonio da
Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RICARDO NICOLAS ZEIN, CPF 046.078.108-19, que lhe foi
proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Ltda
S/C SINEC. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO
por EDITAL, para querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias e/ou se manifestar acerca do
bloqueio (da quantia de R$ 3.038,80, fl. 34/36) efetuado pelo sistema Sisbajud (CPC, art. 854, § 3º). 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 abril de 2022. 09 e 10.06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002054-85.2016.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER que nos autos da ação de execução, movidos por Edifício Panorama do Morumbi, foi deferida 
intimação por edital dos executados Eduardo Fernandes Guerreiro CPF 908.052.080-20 e Enrique Lopez Carasa Hernandez 
CPF 233.446.618-25, que se encontram em lugar ignorado, da penhora que recaiu sobre os direitos que possuem do apto 91, 
Edifício Panorama do Morumbi, à rua F-Sete 226, vila Suzana, Butantã, com direto a 3 vagas na garagem comum, direito a 1 
doa 18 maleiros e 1 dos 18 compartimentos na adega, situados no subsolo, contribuinte 171.037.0191.0, martrícula 43.654, 18º 
CRI/SP. Passando a fluir do 20 dias supra o prazo de 15 dias para 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 27 de setembro de 2021.             [09,10] 
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São Paulo volta a obrigar uso de
máscaras contra covid-19

QUINTA-FEIRA, 9 DE JUNHO DE 2022 Nacional PÁGINA 5

Jornal O DIA SP

Instituições públicas no esta-
do de São Paulo voltaram a exigir
o uso de máscaras nos ambientes
internos de suas dependências
para evitar a disseminação e con-
tágio da covid-19.

Entre os órgãos que voltaram
a obrigar o uso do artefato estão
o Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo (TJ-SP), o Tribunal
Regional Federal (TRF) da 3º Re-
gião, o Ministério Público do Es-
tado de São Paulo (MP-SP), o Tri-
bunal Regional Eleitoral de São
Paulo (TRE-SP) e a Câmara dos
Vereadores de São Paulo.

E, entre as instituições públi-
cas de ensino, a Universidade de
São Paulo (USP), a Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp),
a Universidade Estadual Paulis-
ta (Unesp) e a Universidade Fe-

deral de São Paulo (Unifesp) tam-
bém mantiveram o uso obrigató-
rio das máscaras nos ambientes
internos dos campi ou em aglo-
merações.

“Em razão do aumento do
número de casos de covid-19, o
TRE-SP editou a Portaria 151/

2022, que determina o uso obri-
gatório de máscara nas depen-
dências da secretaria, dos cartó-
rios eleitorais e postos de aten-
dimento, como forma de preven-
ção ao contágio da doença”, diz
texto de comunicado do TRE-SP,
divulgado esta semana.

Uso obrigatório
Na Câmara Municipal de São

Paulo, o uso é obrigatório para
servidores e vereadores. Para os
visitantes, o uso do artefato só é
exigido quando as galerias ou
auditórios estiverem com lotação
superior a 50%.

No estado de São Paulo, a
capital paulista tem tido destaque
no avanço da contaminação das
pessoas por covid-19. Em 20 de
maio, a taxa de ocupação de lei-
tos de Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) na cidade, devido à
covid-19, estava em 27%. Há dez
dias (30 de maio), esse número
subiu para 51%. Segundo o Bo-
letim Diário da prefeitura de São
Paulo, a ocupação de UTIs na
quarta-feira (8) está em 75%.
(Agencia Brasil)

Ministro diz na Câmara que compras
de Viagra tiveram prescrição médica

O ministro da Defesa, Paulo
Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-
plicou na quarta-feira (8) a com-
pra pelas Forças Armadas de 35
mil comprimidos de citrato de
sildenafila, princípio ativo do
Viagra, um dos principais medi-
camentos para disfunção erétil
do mercado. O ministro partici-
pou de uma audiência pública
realizada pelas comissões de
Fiscalização Financeira e Con-
trole e Seguridade Social e Fa-
mília da Câmara dos Deputados
após aprovação de convocação.

O ministro também defendeu
a compra de cerca de 60 próte-
ses de penianas pelo Exército
em 2021. De acordo com No-

gueira, as compras foram feitas
após prescrição médica.

“O medicamento menciona-
do está previsto nos protocolos
clínicos e diretrizes terapêuticas
da Conitec, Comissão Nacional
de Incorporação de Tecnologi-
as no Sistema Único de Saúde,
do SUS ,Sistema Único de Saú-
de para o tratamento de hiper-
tensão arterial pulmonar e da
esclerose sistêmica. É um medi-
camento incorporado no SUS e
previsto na lista de medicamen-
tos essenciais, a Rename ,Rela-
ção Nacional de Medicamentos
Essenciais”, disse o ministro.

Segundo Nogueira, a aqui-
sição das próteses também foi

feita sob prescrição médica no
atendimento a pacientes acome-
tidos de patologias que reque-
rem esse tipo de tratamento.

Logo após o caso vir a tona,
no início de abril, o Tribunal de
Contas da União (TCU) abriu
uma representação para apurar
a compra dos produtos. Entre
os pontos investigados pela
corte de contas estão a possi-
bilidade de superfaturamento
de 143% na compra do Viagra.

Aos deputados, o ministro
disse que está há dois meses à
frente do ministério e se com-
prometeu a enviar posteriormen-
te informações solicitadas pe-
los parlamentares. Ele também

disse que a pasta não tem inge-
rência sobre as aquisições dos
laboratórios das diferentes For-
ças Armadas.

“O ministério não tem a ges-
tão da aquisição dos laborató-
rios das Forças. A gestão e o
controle é de cada Força”, dis-
se. “Atesto que todas as aqui-
sições das Forças Armadas são
regidas pela lisura, transparên-
cia, eficiência administrativa, le-
galidade e correção. Eventuais
casos discrepantes, quando
identificados, são amplamente
investigados e coibidos, seja
pelo controle interno, seja pelo
controle externo”. (Agencia
Brasil)

Exposição sobre migração vai
até domingo no Museu da

Língua Portuguesa
A exposição Sonhei em

Português!, que traz a migra-
ção como um processo atra-
vessado pelo idioma, vai até o
próximo domingo (12), no Mu-
seu da Língua Portuguesa. A
mostra, que traz peças audio-
visuais, objetos e instalações
foi construída, em grande par-
te, a partir dos relatos de 13
migrantes de outros países
que vivem na cidade de São
Paulo.

O universo de dificuldades
e desafios envolvidos na mi-
gração aparecem já na instala-
ção Travessia, de Leandro
Lima. No trabalho feito espe-
cialmente para a exposição, o
esqueleto de um barco é impul-
sionado por remos luminosos
no escuro da galeria. Na obra,
se misturam as referências da
tecnologia contemporânea
com a antiga ação dos deslo-
camentos humanos.

O impacto das tecnologias
presentes na vida dos migran-
tes é lembrado de forma mais
explícita na instalação da sala
seguinte, formada por telefo-
nes celulares antigos e novos
pendurados. Uma referência às
necessidades das pessoas que
vão para outros países de con-
tinuar em contato com as famí-
lias, amigos e círculos de afe-
tos do lugar de origem.

O aprendizado da língua
aparece como ponto importan-

te em diversos relatos. A boli-
viana Jobana conta que vê o
aprendizado do idioma por um
processo em que passam ne-
cessariamente os afetos. “De
alguma forma quando você
aprende uma língua você tam-
bém ama”, reflete. Por isso,
depois de alguns anos no país,
ela disse que só passou a real-
mente dominar o idioma quan-
do se apegou a cidade. “Co-
mecei a me apaixonar por esse
lugar. Eu amo São Paulo”, ad-
mite.

Show
Na quarta-feira (8), o Gru-

po Libertat se apresentou no
saguão da Estação da Luz, no
mesmo prédio do museu, com
um repertório de canções tra-
dicionais da Bolívia, Peru,
Equador, Paraguai, Venezuela
e Colômbia. O grupo trouxe
ainda depoimentos de imigran-
tes latinos que vivem na capi-
tal paulista em algumas das
línguas faladas na América do
Sul, como espanhol, quechua
e aimará.

Essa foi a segunda apre-
sentação a partir da Platafor-
ma Conexões, em que o mu-
seu selecionou oito artistas
em começo de carreira de di-
versas linguagens para com-
por a programação da institui-
ção até dezembro com o tema
Travessias pela Cidade.
(Agencia Brasil)
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Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 50F7-FC09-86E9-1E14.
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