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19,6993m até o vértice P24, de coordenadas N 7476739,2421m e E 473973,9860m; Az 97º32’08.96” e 135,2062m até o vértice
P25, de coordenadas N 7476721,5106m e E 474108,0222m; Az 94º13’54.83” e 17,0012m até o vértice P26, de coordenadas
N 7476720,2558m e E 474124,9794m; Az 81º20’45.91” e 37,5422m até o vértice P27, de coordenadas N 7476725,9046m e
E 474162,0941m; Az 78º52’17.71” e 40,8566m até o vértice P28, de coordenadas N 7476733,7902m e E 474202,1825m; Az
74º00’02.54” e 21,4929m até encontrar o marco M01, início da presente descrição, fechando assim o polígono acima descrito
com uma área total de 162.756,8594m² (cento e sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta e seis metros e oitocentos e
cinquenta e nove centímetros quadrados) ou 16,27568594 hectares”, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 30 dias. 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
Aparecida, aos 19 de fevereiro de 2021.

ARARAQUARA

1ª Vara Cível
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004685-07.2021.8.26.0037. O MM. Juiz de Direito da 1ª
Vara Cível, do Foro de Araraquara, Estado de São Paulo, Dr. João Battaus Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a executada
ANA PAULA ZAVATI, RG 27700120, CPF 25495155874, que por este Juízo, tramita um incidente de Cumprimento de Sentença
- Inadimplemento, movida por WALTER GAGLIARDI JÚNIOR, CPF 13857306840, RG 14139997. Encontrando-se a ré em lugar
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinado a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no
prazo de 15 dias, pague voluntariamente a quantia de R$ 11.784,08, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre
o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do
artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para
que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Em caso
de não comparecimento aos autos, será nomeado curador de ausentes. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Araraquara, aos 23/07/2021. JUSTIÇA GRATUITA.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004609-80.2021.8.26.0037. O MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro de Araraquara, Estado de São Paulo, Dr. João Battaus Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao
executado EDUARDO FERNANDES CANICOBA, RG 14.720.798, CPF 043.772.978-80, que por este Juízo, tramita um
incidente de Cumprimento de Sentença - Praticas Abusivas, movida por WALDIR MARCOS AMARO, CPF 005.452.998-02, RG
8.186.097-3. 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 dias, pague voluntariamente a quantia de que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 52.659,44, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Em caso de
não comparecimento aos autos, será nomeado curador de ausentes. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Araraquara, aos 22/07/2021. - JUSTIÇA GRATUITA.
EDITAL - RELAÇÃO DE CREDORES COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PARA
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (ARTIGOS 7º, § 2º E 8°, DA LEI Nº 11.101/2005, EXPEDIDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DE PET LAR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, PROCESSO Nº 1002498-09.2021.8.26.0037. O MM. Juiz de Direito
da JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARARAQUARA-SP, Dr. JOÃO BATTAUS NETO, na forma da
lei, etc. FAZ SABER, a todos aqueles que tiverem conhecimento do presente edital e a quem possa interessar, que por parte
do Dr. PEDRO MÉVIO OLIVA SALES COUTINHO, inscrito na OAB/SP nº 328.491, nomeado Administrador Judicial nos autos
da RECUPERAÇÃO JUDUCIAL DE PET LAR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, Processo nº 1002498-09.2021.8.26.0037, foi
requerida a publicação resumida da relação de credores, que se encontra completa às fls. 505 dos autos e no sítio eletrônico
http://trusteeaj.com.br/petlar.html, bem como para informar ao Comitê, as credores, ao devedor, aos seus sócios ou ao Ministério
Público, que os documentos que a fundamentaram estão disponíveis no endereço: Alameda dos Maracatins, nº 780, Sala 2502,
Moema, São Paulo/SP, CEP 04089-001, de segunda-feira à sextafeira, das 10h00min às 17h00min, com prévio agendamento
pelo e-mail: petlar.rj@trusteeaj.com.br, podendo no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação do presente edital, apresentar
impugnação de crédito ao Excelentíssimo Juiz de Direito (artigos 7º, § 2º, e 8º, da Lei nº 11.101/2005). E, para que produza seus
efeitos de direito, será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
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