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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Borborema, Estado de São Paulo, Dr(a). LEONARDO ISSA HALAH,
na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) DYEILE APARECIDA SANTOS DA SILVA, filha de Nelson da Silva e Rosemeire Lourenço dos Santos,
Brasileira, Faxineira, com endereço à Rua Jacauna, 988, Vila
Aeroporto, CEP 13054-107, Campinas - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível- GUARDA,
por parte de Leandro Soares, alegando em síntese: Que as partes conviveram em união estável e da referida união advieram
quatro filhos, dentre eles dois menores L.M.da S.S. e M.H.da S.S, e que há 13 anos não vivem mais sob o mesmo teto, sendo
que todas as crianças sempre moraram com a requerida, E há aproximadamente duas semanas, a requerida entrou em contato
telefônico com o autor e simplesmente avisou qu os filhos estavam já
no ônibus, a caminho de sua residência, desde então, as crianças passaram a morar com o genitor, motivo pelo qual
ingressa com a presente ação para consolidar a guarda de fato dos menores. Encontrando-se a requerida 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, a requerida
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. O prazo do presente edital é de 20 dias. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Borborema, aos
21 de fevereiro de 2019.

GUARULHOS

9ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DE GUARULHOS/SP
JUIZA DE DIREITO- ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BENS MÓVEIS ARRECADADOS E AVALIADOS NOS AUTOS DA FALÊNCIA
DE TECMATIZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA, PROCESSO Nº. 0013798-21.2012.8.26.0224. ORDEM Nº. 458/2012 A Dra. Ana
Carolina Miranda de Oliveira, juíza de direito da 09ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da lei, faz saber, que
atendendo ao que lhe foi requerido pelo síndico da falência de TECMATIZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA, o leiloeiro oficial Sr.
Sérgio Villa Nova de Freitas, matriculado na Jucesp sob nº. 316, devidamente autorizado por este r. juízo, levará em Leilão
Judicial, por meio ELETRÔNICO, os bens móveis abaixo descritos, no estado em que se encontram, com lances eletrônicos
através do site: www.freitasleiloeiro.com.br, a partir do dia 15 de Março de 2019, às 15:45 horas e com encerramento no dia
25 de Março de 2019, a partir das 15:45 horas. LOTE ÚNICO: 01-geladeira Consul branca, 280L; 01-estufa para secagem
marca Quimis; 01-PH metro marca Quimis; 01-agitador magnético marca Quimis; 01-Ph metro, cor laranja marca Quimis; 01agitador magnético marca Fisaton, cor preta; 01-bancada com 18 portas de aço; 01-agitador magnético, marca Fisaton, cor
preta, com série nº. 329615; 01-bomba de vácuo de laboratório, marca Quimis, 1/3 HP cor bege; 02-mantas aquecedoras;
03-mantas aquecedoras, marca Quimis 01-arquivo branco com quatro gavetas; 02-mesas para escritório na cor cinza com
duas gavetas; 01-arquivo em fórmica cinza com quatro gavetas; 02-cadeiras giratórias; 01-arquivo em fórmica cinza com duas
portas (armário); 02-armários em aço, cor branca, com cinco portas cada um; 02-estantes em aço cinza, com cinco prateleiras;
01-bebedor para galão de 20 L, marca Begel, 01-armário de fórmica cinza com 02 portas de um metro de altura; 01-mesa
de fórmica para escritório, com três gavetas; 01-mesa de fórmica para escritório, cinza com duas gavetas; 04-cadeiras com
estofamento cor cinza de tecido; 03-armários em fórmica cinza de duas portas; 01-arquivo cinza com quatro gavetas; 01-monitor
marca Semp, da câmara de segurança; 01-ar condicionado, marca Spring, de parede , cor branca; 01-monitor marca Flatron
LG; 01-impressora marca Epson, LX 300, matricial; 03-aparelhos telefônicos, cor preta; 01-teclado, cor preta, marca britg; 03armários de escritório, com 0,80 de altura, em fórmica cinza; 02-mesas fórmica cinza, com duas gavetas; 01-mesa redonda
cinza; 01-mesa pequena sem gaveta; 01-cadeira de diretor, cinza, giratória; 02-cadeiras giratórias cinza; 01-monitor Samsung
Syrc máster , cor branca; 01-monitor marca Flaton LG LISNS; 01-teclado para PC, cor preta sem identificação; 01-roteador
D-Link; 01-ar condicionado marca Springer, cor branca de parede; 03-armários de aço cinza , com quatro gavetas cada; 03armários de porta de fórmica cinza; 01-mesa em L, cor cinza, com três gavetas; 01-mesa redonda escritório; 01-cadeira diretor,
cor cinza; 03-cadeiras cinzas; 01- CPU Star Computer; 01-aquecedor, marca de Longmi portátil; 01-ar condicionado de parede
marca Springer; 01-chuveiro lava olhos; 01-reator vitrificado, cor azul, novo, capacidade 5.000L; 03-reatores vitrificados, cor
alumínio, capacidade 5.000 L; 01- condensador; 01-reator completo; 01-tanque vittrificado de 800 litros; 01-reator de aço inox
de 5.000 litros, com condensador; 01-empilhadeira marca Komatsu, para 1.750 k, a gás; 01-balança eletrônica para 2000 kilos;
01 balança eletrônica para 3000 kilos; 01-bomba de diafragma de polietileno; 01-bomba centrifuga de polietileno; 01-bomba de
diafragma de polietileno marca pro; 01-caldeira com capacidade de 800 kilos, por hora , marca ECPL, completa; 01-bomba de
vácuo, marca WEG, cor azul; 01- bomba de vácuo, marca WEG, com motor, cor azul; 01-tanque de 8.000L; 03-motores bomba, l
cor azul, sem identificação; 01-torre de resfriamento, marca hidrotérmica; 01-bomba, cor azul; 04-botijões de gás Copegaz, 13k;
01-tanque de aço inox 30.000 L; 01-caixa de fibra de 20.000 L; 01-bomba de descarregamento com acionamento automático;
01-bomba centrífuga para água; 01-caixa de fibra para 10.000 L; 01-maçarico; 01-bomba cor azul; 01-balança, marca Filizola,
para 300K; 01-sistema de motor redutor; 01-misturador de pó, em aço inox; 04-barras com uma polegada, cor verde; 11-valvulas
com cerâmica; 01-motor sem identificação, cor cinza; 24-Conteiner’s IBC; 01-lote de 200 paletes; 01-válvula de saída para
reator vitrificado sem uso; 02-embulos válvulas sem uso; 01-carrinho de extrator; 01-quebrador vitrificado; 08-peças vitrificadas;
01-agitador vitrificado novo; 01-extintor de parede Guaruchama; 28-bombas containers; 02- tanques de 1.000L em aço inox;
01-extintor parede 10L Guaruchama. AVALIAÇÃO DO LOTE ÚNICO (03/2017): R$ 219.628,00. (Duzentos e dezenove mil,
seiscentos e vinte e oito reais). Os bens encontram-se depositados na Rua Rosa Mafey, nº. 620, bairro Bonsucesso, Guarulhos/
SP e serão vendidos no estado em que se encontram. Somente serão aceitos lances para pagamento à vista, a partir de 60%
(Sessenta por cento) do valor de avaliação. Os lances terão incremento mínimo de R$ 2.000,00. (Dois mil reais). O Pagamento
da arrematação deverá ser efetivado em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir do encerramento do leilão, através
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de guia de depósito judicial no Banco do Brasil a favor do juízo da 09ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP. A comissão
do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) da arrematação, não está incluída no valor do lance e deverá ser paga em até 24 (vinte
e quatro) horas contadas a partir do encerramento do leilão. Orientações para participar do leilão através da Internet (lances
eletrônicos) constam no site: www.freitasleiloeiro.com.br . DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório
da 09ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Praça da Liberdade, nº. 130 15º
andar São Paulo/SP, com o Sr. Rodrigo Jacobetti através do telefone (11) 3117-1000 Ramal 108. E para que produza os efeitos
de direito é expedido o presente edital de leilão, que será publicado e afixado como de costume na forma da lei. NADA MAIS.
Guarulhos, 28 de fevereiro de 2019.

NOVO HORIZONTE

1ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Novo Horizonte, Estado
de São Paulo, Dr(a). Patrícia da Conceição Santos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento
do presente edital de CITAÇÃO DO EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa-se a Execução Fiscal que lhe move PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE,
para cobrança de dívidas provenientes de Dívida Ativa. Encontrando-se o executado relacionado em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a CITAÇÃO do mesmo, por edital, por intermédio do qual FICA CITADO de seu inteiro teor para, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, pagar o débito apontado na C.D.A., acrescido dos encargos legais nela especificados, juros de mora, correção
monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da
Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.Executado: Eliana Cristina de Assis
Documentos do Executado: CPF: 268.091.458-93 Execução Fiscal nº: 1500151-38.2018.8.26.0396 Classe Assunto: Execução
Fiscal - Dívida Ativa Data da Inscrição: 23/11/2017 Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 1117/2017 Valor da Dívida: R$
263,18 + Atualização NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Novo Horizonte, aos 28 de fevereiro de 2019.

ORLÂNDIA

Anexo Fiscal I
EDITAL DE LEILÃO PUBLICO ONLINE
A DRA. ANA RITA ANDRES AMARO, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara do Oficio Judicial da Comarca de Orlândia SP, na forma
da lei, etc., FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou conhecimento dele tiverem, e interessar possa, que tendo em vista
a sistemática adotada pelo Novo Código de Processo Civil, os leilões não se dividirão mais em 1ª e 2ª hastas, com alienação
na 1ª hasta pelo valor mínimo da avaliação e na 2ª hasta por valor que não seja vil. Agora o leilão é único e os bens serão
apregoados pelo preço mínimo que o Juízo fixar (art. 886, II, NCPC), considerando-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado
pelo juiz e constante deste Edital. Foi designado o dia 28 de Março de 2019, a partir das 14h30min, à ser realizado na Sede da
Sra. Leiloeira, situada a Av. Braz Olaia Acosta n° 727, Cj. 510, Jd. Califórnia, Ribeirão Preto/SP, onde serão levados a público
pregão de venda e arrematação nos termos da Lei nº 6.830 de 22 de set. de 1980 e art. 886 do CPC, o(s) seguinte(s) bem(ns)
penhorado(s) conforme Auto de Penhora e Avaliação de cada processo em leilão, a ser realizado pela Confiança Leilões e pela
leiloeira nomeada MARILAINE BORGES DE PAULA, Matrícula 601. Quem pretender arrematar ditos bens deverá comparecer
no dia, hora e local acima mencionados ficando ciente das seguintes condições:
Serão aceitos lances via internet on line, pelos licitantes previamente cadastrados no portal do leiloeiro: www.confiancaleiloes.
com.br, sendo eles repassados imediatamente aos participantes presentes no leilão.
O cadastro dos licitantes interessados em participar do leilão através da internet, deverá ser feito no próprio portal www.
confiancaleiloes.com.br, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência do horário marcado para a realização do leilão.
Fica a leiloeira ou pessoa por ela designada autorizada a constatarem a atual situação do(s) bem(ns) penhorado(s), bem
como fotografá-los e ainda investigar e solicitar certidões em caráter de URGÊNCIA do(s) bem(ns) nas Prefeituras Municipais,
Detran/Ciretrans, Cartórios de Registro de Imóveis e/ou Tabeliões, INCRA e etc, e ainda outros órgão públicos que se fizerem
necessários e demais credores.
ARREMATAÇÃO/ADJUDCAÇÃO: Os bens serão alienados pelo maior lance, e serão apreciados pelo Juiz que, aceitando,
determinará a lavratura do auto. Referidos pedidos poderão ser indeferidos em caso de fraude ou lance vil, este avaliado pelo
Juiz(a) no momento da hasta pública, considerando as condições e peculiaridades dos bens levados à hasta pública.
LANCE MINIMO: Os bens poderão ser arrematados por quem oferecer o maior lance, excluído o preço vil, já fixado em valor
inferior a 60% (sessenta por cento), de acordo com art. 891. Nas hipóteses de imóvel de incapaz o valor mínimo não poderá ser
inferior a 80% (oitenta por cento) da avaliação, de acordo com artigo 896.
COMISSÃO: A comissão devida ao Sr. Leiloeiro será de 5% sobre o valor pelo qual for alienado o bem, devendo está, em
caso de arrematação, ser paga pelo arrematante. Havendo o pagamento da execução, desistência, acordo, renúncia, remissão
e conciliação, a comissão devida ao leiloeiro será de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, e será paga por aquele
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