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com o mesmo, relatando tudo que havia descoberto e ele a insultou e a bloqueou de todos os contatos, requerendo a autora 
a anulação do matrimônio. 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 (quinze) 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 Conchas, aos 27 de abril de 2022.

COTIA

1ª Vara Cível

EDITAL DE LEILÃO PARA ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS MEDIANTE OFERECIMENTO DE DESCONTO DE CRÉDITO 
(LEILÃO REVERSO) E DE INTIMAÇÃO DOS CREDORES INTEGRANTES DA CLASSE II, III e IV CONFORME O ADITIVO 
DO PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES REALIZADA NO DIA 21.1.2020 
(FOLHAS 2567/2584) E HOMOLOGADO EM 03/02/2020 (FOLHAS 2593/2594), EXPEDIDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL DE ALVENIUS EQUIPAMENTOS TUBULARES LTDA.  EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 1008072-
95.2017.8.26.0152, EM TRAMITE PERANTE A 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COTIA  SP. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 
Cível da Comarca de Cotia - Estado de São Paulo, Dr. Rafael Rauch, na forma da lei, FAZ SABER que, no dia 30/05/2022, 
a partir das 15:00 horas, será realizado LEILÃO REVERSO para pagamento dos créditos habilitados nas Classes II, III e IV 
(créditos com garantia real, créditos quirografários e créditos de micro e pequenas empresas), conforme previsto no Plano de 
Recuperação Judicial. Poderão participar todos os credores titulares de créditos devidamente habilitados nas referidas Classes 
II, III e IV. Os credores interessados, em participar do leilão, deverão encaminhar proposta para a Administração Judicial  MGA 
Consultoria, no e-mail: alveniusleilao2@mgaconsultoria.com.br, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da realização 
do Leilão - envio até dia 25/05/2022 -, devendo acompanhar o através do e-mail alveniusleilao2@mgaconsultoria.com.br com 
a proposta de lance em versão PDF devidamente assinada, com firma reconhecida ou documento pessoal do signatário da 
proposta, bem como documentos de representação legal. Caso o credor seja representado no processo de Recuperação Judicial 
por advogado, este poderá subscrever a proposta, desde que apresentada procuração com poderes para tanto. Para fins do 
leilão, será considerada válida a proposta que conceder um desconto de no mínimo 70% do saldo remanescente do crédito, 
isto é, o valor do crédito já deduzido os valores pagos pela Recuperanda. Na hipótese de que o valor disponível não seja 
suficiente para liquidar o total do crédito referente ao lance vencedor, a quitação será apenas parcial, sendo que tal informação 
será concedida pela Administração Judicial. O valor disponibilizado para pagamento dos créditos de acordo com as regras 
do leilão reverso será de R$ 2.806.000,00 (dois milhões, oitocentos e seis mil). O leilão será realizado, por videoconferência, 
os credores deverão encaminhar ao Administração Judicial, mediante e-mail aos endereços alveniusleilao2@mgaconsultoria.
com.br e agcvirtual@assembleiageraldecredores.com, com até 2 (dois) dias úteis de antecedência do leilão, e-mail contendo 
documentação hábil, inclusive documento com foto identificando o procurador/representante, com o respectivo endereço 
eletrônico e número de telefone celular de quem irá participar do ato, configurando documentação hábil para a representação 
do credor. Confirmados os dados para participação, será encaminhado ao e-mail indicado um LINK DE ACESSO e senha à 
plataforma virtual, contendo os procedimentos que deverão ser observados, sendo importante que os credores fiquem atentos 
as suas caixas de correio eletrônico, posto que o link de acesso será enviado por meio do endereço eletrônico agcvirtual@
assembleiageraldecredores.com. Os recursos disponíveis serão utilizados prioritariamente para pagamento das propostas que 
contiverem o maior percentual de desconto, independentemente do valor do crédito. Enquanto houver saldo remanescente do 
valor disponibilizado para o leilão, passar-se-á a próxima proposta com maior percentual de desconto. Em caso de empate e 
de não haver recursos suficientes para pagamento da totalidade das propostas empatadas, o valor disponível será rateado 
proporcionalmente ao crédito de cada proponente. As propostas, após enviadas, serão irrevogáveis e irretratáveis. O presente 
Edital será afixado e publicado na forma da Lei, para que produza seus regulares efeitos. NADA MAIS.

3ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DANIELA CHIAVENATO MARZAGÃO
EDITAL(IS) DE INTIMAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1006440-63.2019.8.26.0152

O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Civel, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr. CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a JORGE ABDO JÚNIOR, Brasileiro, Separado judicialmente, Químico industrial, RG 25.293.000-9/SP, CPF 
011.423.566-04, pai Jorge Abdo, mãe Julieta Kfoury Abdo, Nascido/Nascida 10/01/1943, natural de Nova Lima - MG, com 
endereço desconhecido, que lhe foi proposta uma ação de Conversão de Separação Judicial em Divórcio por parte de M.K.. 
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


