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PolíticaPolítica

Polícia Mundo

Passageiros reclamam 
de falta de orientações 
sobre o passaporte da 
vacina no Aeroporto 
Internacional de SP

Milton Leite 
é reeleito 
presidente 
da Câmara 
Municipal de SP

PM de SP prende 
suspeito procurado 
por participar do 
assalto que matou 
neto do narrador 
Luciano do Valle

Ômicron 
propaga-se pelo 
mundo em ritmo 
sem precedentes, 
alerta OMS

Após período de quedas, confiança 
do comércio volta a subir

Economia

P7
Cidade registra aumento no número de casos de síndrome gripal e teme por surto. 
Rede privada da capital também aponta para crescimento da doença

Após aumento de casos de gripe, Prefeitura 
de SP começa a fazer teste rápido de Covid

Nunes faz acordo com 
Bolsonaro e Campo de Marte 
será da União por R$ 25 bilhões
Acordo extingue a dívida do Acordo extingue a dívida do 
município com a União e libera município com a União e libera 
R$ 3 bilhões do orçamento R$ 3 bilhões do orçamento 
anual da Prefeituraanual da Prefeitura  P3P3

Depois de três quedas mensais seguidas, os comer-
ciantes voltaram a apresentar otimismo no final do 
ano. O Índice de Confiança do Empresário do Comércio 
(Icec) apurado pela Confederação Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) subiu 0,3% em 
dezembro, acumulando alta de 10,9% em 2021.          P5

A maioria dos viajantes 
vindos do exterior que 
desembarcou no Aeroporto 
Internacional de São Paulo, 
em Guarulhos, precisou 
apresentar o comprovante 
de vacinação contra a Covid 
para entrar no país.  P2

O vereador Milton Leite 
(DEM) foi reeleito presi-
dente da Câmara Municipal 
de São Paulo nesta quarta-
-feira (15) e vai comandar 
o Poder Legislativo Mu-
nicipal pela quarta vez na 
carreira política dele.       P2

A Polícia Militar (PM) pren-
deu na noite de terça-feira 
(14) numa comunidade em 
Heliópolis, Zona Sul de São 
Paulo, mais um suspeito que 
era procurado por partici-
par do assalto que terminou 
com a morte do gerente 
comercial Lucas do Valle, de 
29 anos, em setembro.   P3

A nova variante do coro-
navírus, a Ômicron, já está 
presente em 77 países e a 
alastrar-se a um ritmo sem 
precedentes. O alerta é da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS).             P6

Experiência contribui Experiência contribui 
para novas descobertas para novas descobertas 

da ciência da ciência P6P6

Nasa entra na coroa Nasa entra na coroa 
solar pela primeira vezsolar pela primeira vez
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POLÍTICA

Passageiros reclamam de falta de 
orientações sobre o passaporte da 
vacina no Aeroporto Internacional de SP

Milton Leite é reeleito presidente da Câmara Municipal de SP

Da Redação

O vereador Milton Leite (DEM) 
foi reeleito presidente da 
Câmara Municipal de São Pau-
lo nesta quarta-feira (15) e vai 
comandar o Poder Legislativo 
Municipal pela quarta vez na 
carreira política dele.
Leite está no sétimo mandato 
consecutivo como vereador da 
capital e é pai de outros dois 
parlamentares: o deputado 
estadual Milton Leite Filho e 
o deputado federal Alexan-
dre Leite, ambos do mesmo 
partido do pai. Aos 65 anos, 
ele está na Câmara Municipal 
desde 1997.
Dono da campanha mais cara 
para o cargo de vereador em 
São Paulo em 2020, Leite teve 
49 votos entre os 55 parlamen-
tares empossados na capital 
nesta quinta-feira (15). Ele dis-
putou a presidência com o ve-
reador Celso Giannazi (PSOL), 

que teve seis votos, todos da 
bancada de seu partido.
“Quero manter, nesse próximo 
ano de 2021, que possamos 
trabalhar em favor dessa ci-
dade, em favor do Parlamento, 
aquilo tudo que for possível. 
E as dificuldades, estaremos 
superando juntos. Nós temos 
que acreditar que o diálogo é 
possível, isso é o mais impor-
tante”, destacou Leite ao ser 
reeleito.
A sessão de eleição da Mesa 
Diretora foi comandada pelo 
vereador Atílio Francisco (Re-
publicanos), 2° vice-presidente 
da casa na legislatura de 2021.
Ao registrar a candidatura 
contra Leite, Celso Giannazi 
afirmou que a chapa dele tinha 
o objetivo de “aproximar a Câ-
mara Municipal com os reais 
interesses dos paulistanos”.
“A Câmara Municipal de SP 
não está dialogando com os 
interesses reais da população. 
Prova disso é a pesquisa feita 

pela Rede Nossa SP, que diz 
que a Câmara é a instituição 
menos confiável da cidade 
de São Paulo. Apenas 22% da 
população confia no trabalho 
dessa Câmara. E eu, como um 
dos 55 vereadores dessa casa, 
me sinto incomodado com 
essa avaliação ruim. Algo está 
errado. E o errado é a falta de 
diálogo com a vida real da po-
pulação”, discursou Giannazi 
durante a eleição.
Além do presidente, foram 
eleitos outros sete cargos da 
Mesa Diretora da Casa para 
2022. Confira abaixo os eleitos:
Presidente: Milton Leite (DEM)
1° vice: Rute Costa (PSDB)
2° vice: Atílio Francisco (Repu-
blicanos)
1° secretário: Alfredinho (PT)
2° secretário: Fernando Holi-
day (Novo)
1° suplente: George Hato (MDB)
2° suplente: Milton Ferreira 
(Podemos)
Corregedor Geral: Gilberto 

Um homem não vacinado foi orientado a fazer quarentena de cinco dias, 
medida que estava prevista em portaria do governo que foi adiada

Principal aliado do prefeito Ricardo Nunes (MDB) no Legislativo, Leite (DEM) foi 
comandará a Casa pela 4ª vez e está no 7º mandato consecutivo como vereador

Da Redação

maioria dos via-
jantes vindos 
do exterior que 
desembarcou no 
Aeroporto Interna-

cional de São Paulo, em Gua-
rulhos, precisou apresentar 
o comprovante de vacinação 
contra a Covid para entrar no 
país.
Quem não tinha se vacina-
do, recebeu orientações que 
estavam previstas em uma 
portaria do governo Bolsona-
ro que foi adiada e uma nova 
não foi publicada até agora.
Os passageiros ouvidos pela 
reportagem da GloboNews 
relataram que a exigência é 
feita no desembarque e não 
pelas companhias áreas, o 
que tem gerado confusão e 
dúvidas nos passageiros.
Segundo o ministro Luís Ro-
berto Barroso, o controle do 
comprovante de vacinação 
deve ser feito pelas compa-

nhias aéreas no momento do 
embarque, da mesma forma 
que ocorre com o exame de 
PCR e a declaração à Anvisa 
- o que evita tumultos, filas e 
aglomerações.
A gerente de Marketing 
Fabiana Fragiácomo afirma 
que já sabia da exigência do 
passaporte e se preparou 
com antecedência ainda em 
Madrid, na Espanha.
Ela concorda com a exigên-
cia do comprovante, mas diz 
que as informações estão 
desencontradas, deixando os 
passageiros perdidos dentro 
do aeroporto.
“Não é um problema ter o 
passaporte [da vacina], o 
problema é que essas infor-
mações ficam mudando o 
tempo todo e essas informa-
ções ficam perdidas. Várias 
pessoas pararam no aeropor-
to por informação desen-
contrada. Então, a pessoa, 
às vezes, tem que parar pra 
fazer um outro teste, porque 
o antígeno é aceito em um 

lugar e não é aceito em outro 
e a vacina tem que vacinar, 
não tem jeito, né? Tem que 
vacinar e tem que ter passa-
porte”, defende.
O mesmo problema ocorreu 
em um voo vindo da Alema-
nha que chegou a Guarulhos 
nesta manhã.
Adriana revela que saiu de 
Frankfurt e o processo de 
desembarque no Brasil foi 
muito lento: havia apenas 
um funcionário da Anvisa 
para fazer a exigência do 
passaporte da vacina e que, 
dada a quantidade de pes-
soas, houve muita demora e 
desorganização.
Além do número insuficiente 
de funcionários, ela criticou 
o fato de os passageiros não 
terem sido informados sobre 
o procedimento assim que 
desembarcaram.
No Rio, o problema é se-
melhante. O processo de 
comprovação gerou filas no 
Aeroporto Internacional Tom 
Jobim, o Galeão.
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Passageiro não vacinado
Um passageiro que não tinha 
se vacinado foi liberado para 
entrar no país. Ele afirma 
que foi orientado por um 
funcionário da Anvisa a fazer 
quarentena em casa duran-
te cinco dias e, depois do 
período, realizar um teste de 
Covid.
A medida tinha sido prevista 
em uma portaria do governo 
federal que não chegou a ser 
implementada - ela foi adia-

da após um ataque hacker 
aos sistemas do Ministério da 
Saúde.
“Eu só não tinha o compro-
vante de vacina por que não 
me vacinei. A Anvisa pega 
seus dados, você preenche, 
põe endereço, telefone, te 
dão cinco dias de quarente-
na, e você tem que fazer um 
teste depois de cinco dias. Se 
der negativo, você está libe-
rado”, disse o mecânico Elvis 
Cypriano.

Nascimento Jr. (PSC)
Mesa diretora
O presidente e os vices dire-
cionam os trabalhos legislati-
vos em plenário. Os secretários 
são responsáveis pelos contra-
tos administrativos. E cabe ao 
corregedor zelar pelo cumpri-
mento das normas definidas 

pelo Regimento Interno.
O mandato da Mesa Diretora 
da Câmara é anual e a reelei-
ção é permitida apenas para 
o mesmo cargo durante a le-
gislatura. Milton Leite já havia 
presidido a casa em 2017, tendo 
sido reeleito em 2018. Em 2021 
foi novamente eleito.
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Da Redação

prefeito de São 
Paulo, Ricardo 
Nunes (MDB) fe-
chou um acordo 
de R$ 25 bilhões 

com o o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) 
para extinguir a dívi-
da da Prefeitura com a 
União em troca da cessão 
à Aeronáutica do Campo 
de Marte, na Zona Norte 
da capital paulista.
O acordo extingue a dí-
vida de R$ 25 bilhões do 
município com a União 
e libera R$ 3 bilhões do 
orçamento anual da Pre-
feitura.
O Campo de Marte é 
disputado na Justiça pela 
prefeitura e pela União 
desde 1958: o terreno 
pertence ao município, 
porém, por ser um aero-
porto, o governo federal 
deveria administrar e 
arcar com os custos, o 
que não acontece. A área 
foi ocupada pelo governo 
federal após a derrota 
de São Paulo na Revolu-
ção Constitucionalista.
O acordo já havia trami-
tado por diversas esferas 
administrativas. Faltava 
apenas a confirmação do 
Ministério da Fazenda, o 
que ocorreu nesta quar-
ta. O Supremo Tribunal 
Federal ainda vai anali-
sar o acordo.
Nos cálculos da Prefei-
tura, o governo fede-
ral também devia R$ 
49 bilhões pelo uso da 
área. Nos cálculos do 
governo federal, eram 
R$ 18 bilhões. Ambas as 
partes aceitaram fazer 
um acordo de contas de 
R$ 25 bilhões. Com isso 
a Prefeitura se livra de 
pagar uma dívida de R$ 
250 milhões por mês.
Ficou acordado - con-
forme já determinava 
o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) que a posse 
da maior área ficará com 
a Aeronáutica (1 milhão 
800 mil metros quadra-
dos) e parte com a Pre-
feitura (400 mil metros 
quadrados).
Na parte da Prefeitura 
estão inclusos os campos 
de futebol amador e a 
área destinada às escolas 
de samba.
O prefeito disse que o 
Ministro da Infraestru-
tura Tarcísio Gomes de 
Freitas disse que a inten-
ção é fazer a concessão 
do aeroporto. Anterior-
mente, o presidente da 
República havia dito 
que tinha a intenção de 
construir um museu da 
Aeronáutica.
O acordo aconteceu nesta 
quarta-feira (15) durante 
uma reunião no Aero-
porto de Congonhas, na 
Zona Sul da capital. A 
Prefeitura entende que 
não é necessária a au-
torização da Câmara de 
Vereadores para efetuar 
o acordo judicial, mas, 
mesmo assim, um pro-
jeto substitutivo será 
enviado para ser votado 
nesta quarta.
“Tivemos agora uma 
reunião com o presi-
dente, Ministros da Casa 
Civil e Infraestrutura, 
também a Procuradora 
Geral do Município e o 
Advogado Geral da União 
e após tramitar por todos 
os órgãos, depois de 
décadas o acordo está 
firmado, possibilitando 
que a prefeitura quite sua 
dívida de 25 bilhões com 
o governo federal”, afir-
mou em nota o prefeito 
Ricardo Nunes.
Os termos do acordo 
ficarão a cargo da Pro-
curadora Geral do Mu-
nicípio, Marina Magro 
Martinez e do Advogado 
Geral da União, Bruno 
Bianco.
Na quinta-feira (9), Mi-

Acordo extingue a dívida do município com a União e libera R$ 3 bilhões do 
orçamento anual da Prefeitura

Nunes faz acordo com Bolsonaro e Campo 
de Marte será da União por R$ 25 bilhões, 
valor da dívida do município
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nistério Público de São 
Paulo abriu um inqué-
rito para investigar o 
acordo de troca de 
dívidas entre cidade e 
a União e que envolve 
Campo de Marte.
Com o acordo, que foi 
aprovado pela Câmara 
Municipal em primeiro 
turno no fim de novem-
bro, a prefeitura preten-
de usar as indenizações 
pagas pelo governo 
federal pelo uso indevi-
do do Campo de Marte 
para quitar a dívida com 
a própria União. O valor 
das indenizações não foi 
divulgado.
Pelos cálculos do muni-
cípio, haveria um valor 
residual nessa troca de 
dívidas, mas, por exis-

tir uma divergência 
nos números, o projeto 
autoriza a prefeitura a 
abrir mão da diferença, 
colocando fim às dívidas 
dos dois lados.
O entendimento é o de 
que não há nenhuma 
garantia de que o muni-
cípio receberia os valo-
res devidos pela União, 
já que ainda haveria 
risco de judicialização.
A promotora analisou 
um pedido feito pelo 
mandato coletivo da 
bancada feminista do 
PSOL na Câmara e de-
terminou que o prefeito 
seja notificado. Ela tam-
bém requisitou cópias 
dos cálculos feitos pela 
administração munici-
pal da oferta proposta 

para o governo federal.
O inquérito irá apurar 
“supostas irregularida-
des nos atos praticados 
pela Municipalidade 
de São Paulo na celebra-
ção de acordo judicial 
para pôr fim à contro-
vérsia relativa ao terreno 
onde está localizado o 
Aeroporto do Campo de 
Marte – notícia de que o 
Prefeito Ricardo Nunes 
teria enviado à Câma-
ra Municipal projeto 
de lei que autorizaria 
o Município a negociar 
indenização de R$ 49 bi-
lhões e ‹perdoar› parte 
substancial do total em 
favor da União Fede-
ral – eventual prejuízo 
bilionário ao Município 
de São Paulo”.
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Criminoso invadiu contas bancárias da vítima e fez transferências. Celular foi levado 
da mão da vítima, na porta do hotel

Da Redação

Uma turista do Rio de Janeiro 
teve o celular roubado e ficou 
com um prejuízo de R$ 7 mil 
após suas contas bancárias 
serem invadidas. O crime 
ocorreu em frente a um hotel 
no Centro de São Paulo, em 4 
de dezembro.
Um vídeo gravado por câme-
ras de segurança mostram a 
ação do criminoso na porta 
do hotel na Rua Martinho 
Prado, por volta das 14h.
A turista estava parada em 
frente ao hotel com o celular 

na mão, quando passa um 
ciclista e rouba o celular.
“Tinha um segurança na 
frente [do hotel], tinha uns 
outros turistas, e não teve 
tempo da gente reagir e nem 
fazer nada porque o fato 
ocorreu muito rapidamen-
te. E ele levou meu celular 
desbloqueado, obviamente, 
porque estava com o celu-
lar aberto usando”, disse a 
vítima que esperava um carro 
por aplicativo.
A Secretaria da Segurança 
Pública diz que realiza opera-
ções constantes para impedir 
roubos no Centro da cidade.

Além dele, dono da motocicleta havia sido preso e adolescente de 15 anos, suspeito de 
atirar na cabeça do gerente comercial Lucas do Valle, tinha sido apreendido antes

PM de SP prende suspeito procurado 
por participar do assalto que matou 
neto do narrador Luciano do Valle

Turista tem prejuízo de R$ 7 mil após celular 
ser roubado por ciclista no Centro de SP

Da Redação

Polícia Militar 
(PM) prendeu na 
noite de terça-
-feira (14) numa 
comunidade em 

Heliópolis, Zona Sul de 
São Paulo, mais um sus-
peito que era procurado 
por participar do assal-
to que terminou com a 
morte do gerente comer-
cial Lucas do Valle, de 
29 anos, em setembro. A 
informação da prisão foi 
confirmada nesta quar-
ta-feira (15) pela asses-
soria de imprensa da Se-
cretaria da Segurança 
Pública (SSP).
A pasta não soube infor-
mar, no entanto, quan-
tos suspeitos já tinham 
sido detidos antes pelo 
latrocínio, que é roubo 
seguido de morte. Até 
setembro, a SSP havia 
informado à reportagem 
que dois suspeitos de 
envolvimento no crime 
estavam detidos.
O crime foi cometido no 
dia 15 de setembro no 
Ipiranga, na região Sul da 
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cidade. A vítima morreu 
dois dias depois de ter 
sido internada em estado 
gravíssimo no Hospital 
São Paulo. Lucas era neto 
do jornalista e narrador 
esportivo Luciano do 

Valle, morto em 2014.
Câmeras de segurança 
gravaram dois crimino-
sos numa motocicleta e 
depois o momento que 
o carro do gerente co-
mercial é roubado. Nas 

imagens dos vídeos é 
possível ver os assaltan-
tes passando de moto 
por volta das 6h30 no 
local do crime. Enquanto 
o piloto da moto fica vi-
giando, o garupa, que se-

ria um adolescente de 15 
anos, atira em Lucas e sai 
correndo. Em seguida, 
ele volta e leva o carro da 
vítima. O automóvel foi 
encontrado abandonado 
horas depois.



dia a dia
DIÁRIO DE S. PAULO - QUINTA-FEIRA/16 DE DEZEMBRO DE 2021 5

Indicador acumulou alta de 10,9% em 2021

CNC: após período de quedas, 
confiança do comércio volta a subir

Da Redação

epois de três 
quedas mensais se-
guidas, os comer-
ciantes voltaram a 
apresentar otimis-

mo no final do ano. O Índice 
de Confiança do Empresário 
do Comércio (Icec) apurado 
pela Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) 
subiu 0,3% em dezembro, 
acumulando alta de 10,9% 
em 2021.
Na série dessazonalizada, o 
Icec atingiu 120,3 pontos e 
permaneceu dentro da zona 
de satisfação (acima dos 100 
pontos), nível próximo ao 
registrado em abril de 2020 
(120,7), período do início 
da pandemia de covid-19. 
A elevação, no entanto, não 

conseguiu compensar a 
queda de 13,2% registrada 
no ano passado.
O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, lembrou 
que este ano o índice apre-
sentou queda em 8 dos 12 
meses, refletindo a oscilação 
da confiança empresarial em 
conformidade com a perfor-
mance do mercado.
“Foram dois períodos pro-
longados de diminuição: 
os primeiros cinco meses 
e depois o trimestre de 
setembro a novembro. A 
terceira onda da pandemia; 
dólar e preços altos; juros 
crescentes; baixa capacida-
de de reação do mercado de 
trabalho; e expectativas com 
o novo programa de transfe-
rência de renda se encaixam 
no quadro de incertezas que 
influenciaram o cenário”, 
avaliou, em nota, Tadros.
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Entidade estima expansão de 5,2% da indústria de transformação em 2021
Da Redação

A Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI) 
projeta  crescimento de 
1,2% para a economia 
brasileira em 2022, a 
partir da “superação 
parcial de problemas 
conjunturais, como in-
flação, emprego e nor-
malização das cadeias 
globais de valor a partir 
do segundo semestre do 
ano”. A previsão está no 
documento Economia 
Brasileira: 2021-2022, 
divulgado ontem (15), 
em Brasília.
Para a entidade, a ativi-
dade econômica tam-
bém deve se beneficiar 
da normalização da 
demanda por serviços 
prestados às famílias, o 
que ainda está abaixo 
do nível pré-pandemia, 
e também alguns seto-
res industriais deman-
dados ainda em 2021, 
principalmente aqueles 
ligados a investimentos, 
como a cadeia da cons-
trução civil e de bens de 
capital.
Já em um cenário mais 

pessimista, a previ-
são é de expansão do 
Produto Interno Bruto 
(PIB, soma dos bens e 
serviços produzidos no 
país) em 0,3% em 2022. 
No cenário otimista, o 
Brasil crescerá 1,8%.
Para 2021, a CNI cal-
culou alta de 4,7% na 
atividade econômica. 
“A estimativa é menor 
do que o esperado no 
início do ano, devido às 
constantes quedas na 
indústria ocorridas no 
segundo semestre”, ex-
plicou, em comunicado.
Segundo a confede-
ração, a expansão do 
PIB neste ano reverte 
a queda de 4,1% em 
2020, mas o resulta-
do não significa que os 
problemas acentuados 
pela crise e os desa-
fios estruturais do país 
tenham sido superados. 
“Há perda de ritmo da 
atividade econômica e 
as perspectivas para o 
próximo ano não são 
muito animadoras”, 
explicou.
Entre os fatores conjun-
turais desfavoráveis, a 
CNI destaca a inflação 

CNI diz que economia deve crescer 1,2% em 2022
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elevada, com conse-
quentes altas nas taxas 
de juros, o alto endivi-
damento das famílias, o 
desemprego, a escassez 

de insumos e matérias-
-primas e os custos de 
energia em elevação. 
Além disso, para a enti-
dade, ainda há incerte-

zas sobre o andamento 
da pandemia e o temor 
de algum retrocesso, 
como ocorre atualmen-
te na Europa.
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Vários países retomaram medidas restritivas
Da Redação

A nova variante do coro-
navírus, a Ômicron, já está 
presente em 77 países e a 
alastrar-se a um ritmo sem 
precedentes. O alerta é da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS).
Vários países começam a 
adotar medidas mais restri-
tivas para conter o aumento 
de infecções.
Centro Europeu
O Centro Europeu de 
Prevenção e Controle de 
Doenças (ECDC) considerou 
hoje que a Ômicron, nova 
variante do vírus SARS-
-CoV-2, representa risco 
“muito elevado” e exige me-
didas “urgentes e fortes”, de 
modo a proteger os sistemas 
de saúde.
Numa avaliação de risco 
atualizada e divulgada nesta 
quarta-feira, o ECDC diz que 
a Ômicron deverá suceder 
a Delta como a variante 

dominante na União Euro-
peia (UE) no início de 2022. 
Já se assiste à transmissão 
comunitária dentro da Euro-
pa, e os dados preliminares 
disponíveis não descartam 
“uma redução significativa 
da eficácia das vacinas” con-
tra essa estirpe.
Desse modo, e porque os pa-
íses da UE ainda enfrentam 
o impacto severo da variante 
Delta, “um novo aumento 
das hospitalizações poderá 
rapidamente sobrecarregar 
os sistemas de saúde”. 
“Com base nas provas limi-
tadas atualmente disponí-
veis, e dado o elevado nível 
de incerteza, o nível global 
de risco para a saúde públi-
ca, associado à emergência 
e propagação da Ômicron, 
é avaliado como muito ele-
vado”, diz o centro europeu, 
que recomenda uma “ação 
urgente e forte” para redu-
zir a transmissão do vírus, 
“a fim de aliviar a já pesada 
carga sobre os sistemas de 

Ômicron propaga-se pelo mundo em 
ritmo sem precedentes, alerta OMS
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Experiência contribui para novas descobertas da ciência

Nasa entra na coroa solar pela primeira vez
Da Redação

sonda espacial 
Parker Solar 
Probe, da Nasa, a 
agência espacial 
norte-americana, 

voou na atmosfera superior 
do Sol e captou amostras de 
partículas e campos mag-
néticos. Ao tocar a matéria 
de que o Sol é feito, Parker 
contribui para novas des-
cobertas da ciência solar.
“A sonda solar Parker to-
cando o Sol é um momento 
monumental para a ciência 
solar e um feito verdadei-
ramente notável”, afir-
mou Thomas Zurbuchen, 
administrador associado do 
Diretório de Missões Cien-
tíficas na sede da Nasa, em 
Washington.
“Esse marco, não só nos 
fornece percepções mais 
aprofundadas sobre a 
evolução do Sol e seus 
impactos no sistema solar, 
como também tudo o que 
aprendemos sobre a nossa 
própria estrela - ensina-
-nos mais sobre outras 
estrelas no resto do univer-
so”, acrescentou.
Foi durante a oitava apro-
ximação da sonda, em 28 

de abril, que Parker voou 
pela primeira vez pela co-
roa solar. Essa camada 
apresenta campos mag-
néticos muito fortes que 
dominam o movimento 
das partículas elétricas. De 
acordo com os cientistas, 
demorou alguns meses 
para se obter os dados re-
gistrados pela sonda e mais 
alguns meses para confir-
má-los.
Mais perto do que nunca
Quanto mais perto a sonda 
solar viajar pela atmosfera 
da estrela, mais a ciência 
espacial fará descobertas 
sobre as explosões solares.
Uma das investigações 
passa por analisar o vento 
solar. Esse fluxo de partí-
culas do Sol pode influen-
ciar a Terra e em 2019, a 
sonda Parker já tinha 
registrado que estruturas 
magnéticas em zigue-za-
gue no vento solar eram 
abundantes perto do Sol.
Continua, porém, des-
conhecido como e onde 
esses fluxos magnéticos se 
formavam.
Como o Sol carece de uma 
superfície sólida, ao con-
trário da Terra, só mergu-
lhando na área magneti-
camente intensa é que se 

A

saúde e proteger os mais 
vulneráveis nos próximos 
meses”.
Segundo o ECDC, é necessá-

ria “a rápida reintrodução e 
o reforço das intervenções 
não farmacêuticas” para 
reduzir a transmissão da 

Delta e retardar a propaga-
ção da Ômicron, mantendo 
sob controle a carga sobre os 
cuidados de saúde.

pode encontrar respostas
A estrela tem uma atmos-
fera superaquecida, feita de 
material solar que se liga 
entre si pela gravidade e 
forças magnéticas.
Ao reduzir à metade a dis-
tância ao Sol, pela primeira 
vez na história do estudo 
solar, a circulação da sonda 
Parker permitiu estar perto 
o suficiente para identificar 
onde se originam os ven-
tos: a superfície solar.

A sonda estava a cerca de 
13 quilômetros acima da 
superfície do Sol quando 
cruzou pela primeira vez 
o ponto conhecido por su-
perfície crítica de Alfvén, 
que corresponde à transi-
ção entre a atmosfera solar 
e o vento solar. Nessa área, 
a nave atravessou para 
dentro e para fora da coroa 
pelo menos três vezes.
Durante a passagem pela 
coroa, a nave circulou 

por estruturas chamadas 
serpentinas da coroa. Essas 
estruturas podem ser vistas 
como correntes brilhantes.
Essa perspectiva só foi pos-
sível porque a nave voou 
acima e abaixo das serpen-
tinas, dentro da coroa. Até 
agora, as serpentinas só ti-
nham sido vistas de longe. 
Normalmente, essas linhas 
ondulantes de luz são 
visíveis da Terra durante 
eclipses solares totais.
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Cesarneto
cesarneto@spdiario.com.br

CÂMARA (São Paulo)
Conforme antecipado, foi reeleita toda a Mesa Diretora pra 
2022, sendo que a única mudança foi Alfredinho no lugar de 
Juliana (PT). O corregedor-geral também foi reeleito : Gilber-
tinho Jr. (PSC)      
.
PREFEITURA (São Paulo)        
214 dias de governo e Ricardo Nunes (MDB) comemora o 
também palmeirense Bolsonaro (PL) prestigiá-lo fechando 
acordo pro Campo de Marte pagar quase toda a dívida da 
cidade com a União      
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)     
Até o final de março 2022, prazo fatal pra deputados e depu-
tadas usarem a ‘janela da infidelidade’ pra cair pra dentro da 
legenda agora do Bolsonaro, o PL terá a maior bancada pras 
reeleições 2022    
.
GOVERNO (São Paulo)         
Finalmente o ex-governador Alckmin caiu fora do PSDB que 
ajudou a fundar em 1988. Virou ‘algodão entre cristais’ entre 
o Lula (dono do PT) e Kassab (dono do PSD). Dória comemo-
ra : “já foi tarde”            
.
CONGRESSO (Brasil)
O ex-prefeito paulistano Kassab é do ramo. A eleição do 
senador (Minas) Anastasia ao Tribunal de Contas da União dá 
ao dono do PSD mais um amigo num Tribunal que ajudou a 
Impedir a Dilma (PT)        
. 
PRESIDÊNCIA (Brasil) 
Conforme antecipado por esta coluna de política, a passa-
gem de Bolsonaro por São Paulo chamou atenção pelo tra-
tamento de candidato ao governo paulista dado ao ministro 
(Infraestrutura) Tarcísio             
.
PARTIDOS (Brasil)
Seguem os históricos inconformados com a aproximação do 
Lula (dono do PT) com o agora ex-tucano Alckmin, correndo 
todos os riscos do que isso pode agregar de rejeição dos 
alinhados e dos eleitores                              
.
JUSTIÇAS  (Brasil)
Bolsonaro - sem vacina contra Covid-19 - vai à posse do seu 
cristão (evangélico) André no Supremo. Vai apresentar ape-
nas o teste, ou o Barroso exigirá ‘passaporte’ das vacinações 
exigido nas viagens ???  
.
HISTÓRIAS 
Câmara Brasileira do Livro tá confirmando a volta da Bienal 
Internacional do Livro de São Paulo - que a pandemia Co-
vid-19 impediu rolar fisicamente (2020) - pro mês de julho 
2022. A do Rio foi um sucesso
.
M Í D I A S 
Cesar Neto é jornalista desde 1992 e colunista de política na 
imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. A coluna - cesar-
neto.com - recebeu “Medalha Anchieta” (Câmara Municipal 
- São Paulo) e “Colar de Honra ao Mérito” (Assembleia - Es-
tado de São Paulo)  
.
Twitter @cesarnetoreal - Email cesar@cesarneto.com
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Cidade registra aumento no número de 
casos de síndrome gripal e teme por 
surto. Rede privada da capital também 
aponta para crescimento da doença

GERAL

Após aumento de casos 
de gripe, Prefeitura 
de SP começa a fazer 
teste rápido de Covid 
nas unidades de saúde

Da Redação

APrefeitura de São Paulo 
começou a realizar nesta 
semana testes rápidos 
para a Covid-19 nas 
unidades de saúde da 

capital em pacientes com sinto-
mas de síndrome gripal.
De acordo com a Secretaria 
Municipal da Saúde, o município 
registra um aumento significativo 
de pessoas com a doença.
A medida tenta evitar um surto 
de gripe, como registrado no Rio 
de Janeiro nas últimas semanas. 
Além das Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs), os testes 
vão ser feitos nas AMAs e pron-
tos-socorros.
Em novembro, a secretaria regis-
trou mais de 55 mil e 700 atendi-
mentos de pessoas com sintomas 
gripais, que testaram negativo 
para Covid-19.

Já em dezembro, até esta terça-
-feira (14), foram 46 mil casos de 
quadro respiratório sem relação 
com a Covid. A pasta destaca, po-
rém, que não dá para afirmar que 
todos esses casos são de influen-
za, isso porque não foram feitos 
teste para essa doença.
Rede Privada
O número de pacientes com 
sintomas de síndrome gripal 
também cresce na rede privada 
da capital.
A Rede D’or São Luiz afirma que 
detectou aumento de 50% na 
procura de pacientes que deram 
entrada no Hospital Vila Nova 
Star nas últimas duas semanas 
com sinais e sintomas de gripe.
Na emergência do Hospital São 
Luiz do Itaim, na Zona Sul, a 
procura de pessoas com quadros 
gripais aumentou 30% nos 14 
primeiros dias de dezembro na 
comparação com a média dos 
meses anteriores.
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Presidente Jair Bolsonaro, 
agora sócio preferencial do 
PL; ex-Presidente Lula da 
Silva, dono do PT; ex-gover-
nador cearense Ciro Gomes, 
sócio preferencial do PDT 
que foi Brizolista; governador 
paulista João Doria, vencedor 
das prévias e agora dono do 
PSDB ‘liberal de centro’ e o 
ex-juiz federal (Lava Jato) e 
ex-ministro (Justiça) Sérgio 
Moro, agora sócio preferen-
cial do Podemos, estão em 
plena campanha Presidencial 
2022, apesar dos partidos só 
poderem definir candidaturas 
durante as convenções entre 
20 julho e 5 agosto 2022 ...

Como a Justiça Eleitoral 
anunciou que os partidos 
poderão funcionar como 
federações partidárias (entre 
2023 e 2026), talvez esteja aí 
a explicação das campanhas 
antecipadas como nunca an-
tes no Brasil ...

Ontem, Geraldo Alckmin, um 
dos fundadores do PSDB em 
1988 e ex-governador pau-
lista por 4 vezes, anunciou 
sua saída para negociar a en-
trada - ou no PSB que é uma 
das linhas auxiliares do Lulis-
mo (PT) ou no PSD, do ex-
-prefeito paulistano Gilberto 
Kassab (refundador e dono 
da legenda). Vale lembrar 
que Alckmin perdeu a eleição 
Presidencial para o Lula (PT) 
em 2006, o mesmo que agora 
acena com a vice numa chapa 
PT-PSB ou PT-PSD 2022 ... 

Em 2018, Alckmin foi literal-
mente abandonado pelos 
tucanos, perdendo inclusi-
ve no Estado de São Paulo. 
Em tempo : tivesse saído ao 
Senado, com 2 cadeiras em 
disputa, muito possivelmen-
te estaria eleito. Em tempo : 
Ciro (PDT) segue vendo Moro 
(Podemos) subindo nas pes-
quisas ...

A longevidade na indústria 
do entretenimento
Na indústria do entretenimen-
to, o efêmero dá o tom e a mais 
recente moda do verão é in-
censada como a salvação de 
qualquer coisa que possa ser 
tema de uma “storytelling” re-
paginada.

Como explicar, então, a longe-
vidade de um artista que com-
põe, toca e canta em um estilo 
de música geralmente consi-
derado ultrapassado, o rock n’ 
roll? E mais, como não admirar 
um artista que atingiu tão alto 
nível que se torna referência 
no que faz, a ponto de ser con-
siderado “A voz do rock”?

O artista em questão é Glenn 
Hughes, natural de Birmin-
gham, cidade industrial ingle-
sa. Ele estreou numa gravação 
em 1970, no clássico álbum 
autointitulado da banda Tra-
peze.

Tendo passado por bandas se-
minais do rock pesado, como 
Deep Purple e Black Sabbath, 
construiu uma prolífica carrei-
ra solo, sem recusar partici-
pações especiais em diversos 
projetos.

Glenn Hughes deu uma entre-
vista exclusiva para o canal do 
jornal Diário de São Paulo no 
Youtube, conduzida por esse 

colunista, ocasião em que di-
vulgava mais um single da 
banda The Dead Daisies, que 
integra como baixista e voca-
lista, ao lado dos guitarristas 
Doug Aldrich (Dio, Whites-
nake) e David Lowy (bateris-
tas e baixistas vem se alter-
nando constantemente).

Questionado como consegue 
chegar no topo das paradas 
depois de tanto tempo, Glenn 
respondeu que, a princípio, não 
sabe exatamente, mas garan-
te que é afortunado por tocar 
ao lado de músicos talentosos 
e por possuir uma base de fãs 
que lhe garante apoio em sua 
carreira artística.

O músico comentou que es-
tava feliz por sair em turnê no 
Reino Unido e que, tão logo 
seja possível, quer tocar no 
Brasil novamente, pois garante 
que o público brasileiro o aco-
lhe muito bem e é um dos me-
lhores do mundo.

O entrevistador perguntou 
como Glenn Hughes consegue 
fazer música relevante e can-
tar no mais alto nível depois 
de 50 anos de carreira, ao que 
o músico respondeu: “bebo 
muita água, durmo bem e faço 
minhas orações”. Assim falou 
“a voz do rock”.

diário de S.Paulo

Charge

Sobre Donos e Sócios dos Partidos Políticos

Marcelo Emerson
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PUBLICIDADE LEGAL

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

15ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado CARLOS ALBERTO FARIAS ou CARLOS ALBERTO FARIAS GOMES, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.920.128-70; bem como sua mulher MARIA ENEDITE 
FERNANDES GOMES, inscrita no CPF/MF sob o nº 074.752.148-42. A Dra. Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto, MM. Juíza de Direito da 15ª Vara Cível do Foro Central da Capital/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 do Cumprimento de Sentença ajuizado por ALUG IMOVEIS LTDA 
E OUTROS em face de CARLOS ALBERTO FARIAS - Processo nº 0055957-84.2017.8.26.0100 (Principal nº 1036803-97.2016.8.26.0100) – Controle nº 1416/2016, 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, 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 31/01/2022 às 14:30h e se encerrará dia 03/02/2022 às 14:30h, 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 03/02/2022 às 14:31h e se encerrará no dia 24/02/2022 às 14:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta 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 60% (sessenta 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 56.762 DO 5º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA 
DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Apartamento nº 1.207, localizado no 12º andar ou 14º pavimento do “Edificio Lyli”, situado à Avenida Rio Branco nº 744, no 5º Subdistrito-Santa Efigênia, com a área útil de 65,00m2, área 
comum de 16,90m2, perfazendo a área total de 81,90m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 8,92m2, ou seja, 1,458% no terreno. Contribuinte nº 008.058.0573-7. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP que não há 
débitos inscritos na Dívida Ativa e débitos de IPTU para o exercício atual (12/11/2021). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para novembro de 2020, que será atualizado 
até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação as fls.238 no valor de R$ 63.359,63 (fevereiro/2020). São Paulo, 29 de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional do Butantã/SP

EDITAL DE LEILÃO ÚNICO e de intimação do executado MARCEL CARLOS DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob o nº 152.634.948-58; bem como sua cônjuge, se casado for; e do credor fiduciário ITAÚ UNIBANCO 
S/A, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04. A Dra. Renata Coelho Okida, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional do Butantã/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o 
presente Edital de Leilão Único do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por PEDRO PUCCI CARLOS DA 
SILVA em face de MARCEL CARLOS DA SILVA - Processo nº 1002559-47.2014.8.26.0704/01 – Controle nº 441/2014, 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, 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 Leilão terá início no dia 31/01/2022 
às 15:30h e se encerrará dia 28/02/2022 às 15:30h, 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 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 à 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: DIREITOS SOBRE O IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 121.329 DO 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP: A residência nº 2 do empreendimento imobiliário 
denominado “Residencial Vista da Serra”, situado à Rua José Justino Pereira, nº 84 e 94, na Vila Victorio, bairro da Água Fria, 8º Subdistrito – Santana, contendo a área privativa coberta edificada de 128,290m2, área comum 
coberta edificada de 47,260m2, área total construída de 175,550m2, área privativa descoberta de 5,650m2, área comum descoberta de 31,791m2, área total construída + descoberta de 212,991m2, correspondendo-lhe a 
fração ideal no terreno de 9,7207%; fica reservada a esta residência duas vagas privativas, localizadas no subsolo da própria residência. Consta no R.06 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em alienação 
fiduciária ao ITAÚ UNIBANCO S/A. Consta na Av.07 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 1003811-17.2016.8.26.0704, em trâmite na 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional do 
Butantã/SP, requerida por ADRIANA PUCCI contra MARCEL CARLOS DA SILVA, foi penhorado parte ideal (50%) do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.08 desta matrícula 
a penhora exequenda da parte ideal (50%) do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositário o executado. Contribuinte nº 070.155.0211-9 (Conf.Av.01). Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos 
inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 36.303,43 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 2.718,40 (11/11/2021). Consta ás fls. 317 que sobre o imóvel recaem débitos condominiais no valor total de R$ 
10.318,42 atualizados para Julho de 2020. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais) para Dezembro de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme 
tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 315.518,72 (Outubro/2021). São Paulo, 22 de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Cotia/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados MAPSOLO ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.853.323/0001-90; CLAUDIO ROBERTO LAPA, inscrito no CPF/MF sob o nº 947.183.858-49; 
EDNEA ALTHEMAN DOS SANTOS, inscrita no CPF/MF sob o nº 046.122.818-10; bem como seu cônjuge, se casada for; SANDRO CHRISTE DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob o nº 172.572.828-11; e EDNA APARECIDA 
PINHEIRO, inscrita no CPF/MF sob o nº 246.392.368-75. O Dr. Seung Chul Kim, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Cotia/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 do Cumprimento de Sentença ajuizado por BANCO DO BRASIL S/A em face de MAPSOLO ENGENHARIA 
LTDA - Processo nº 0003885-27.2018.8.26.0152 (Principal nº 1003511-28.2017.8.26.0152) – Controle nº 1153/2017, 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 31/01/2022 às 15:30h e se encerrará dia 
03/02/2022 às 15:30h, 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 03/02/2022 às 15:31h e se encerrará no dia 24/02/2022 às 15:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta 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 60% (sessenta 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 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 48.234 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE COTIA/SP - IMÓVEL: Um terreno urbano, designado por Lote nº 03 da Quadra “H”, do loteamento denominado “Pinus Park”, 
situado no Bairro da Granja Vianna, neste município e comarca de Cotia, Estado de São Paulo e que assim se descreve: mede 13,00 metros de frente para a Rua Albano Eugênio Dahmer, por 31,00 metros da frente aos fundos 
de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, encerrando a área de 403,00 metros quadrados, confrontando do lado direito de quem da frente olha para o terreno com o lote nº 02; do lado esquerdo com o 
lote nº 04 e nos fundos com o Sistema de Recreio. Consta na Av.05 desta matrícula foi construída uma casa residencial com a área total de 183,20m2, que recebeu o nº 97 da Rua Albano Eugênio Dahmer. Consta na Av.11 
desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 0001127-412019, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Cotia/SP, requerida por BANCO DO BRASIL S.A. contra MAPSOLO ENGENHARIA LTDA EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária EDNEA ALTHEMAN DOS SANTOS. Contribuinte nº 23252.54.08.0192.00.000.1. Consta No site da Prefeitura de 
Cotia/SP débitos de IPTU para o exercício atual no valor total de R$ 317,19 (22/11/2021). Consta as fls.1169 autos que foi edificado na Rua Albano Eugenio Dahmer, nº 97, Lote 03 da Quadra H Condomínio Pinus Park, Cotia 
– São Paulo/SP uma casa assobradada com características de uso residencial, com área total construída de 231,31m2. Valor de Avaliação do Imóvel: R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais) para janeiro de 2021, 
que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 881.402,32 (fevereiro/2020). Consta nos autos Agravo de Instrumento nº 2187540-
31.2021.8.26.0000, que sobrestou a expedição de eventual carta de arrematação, até o julgamento definitivo do recurso. Cotia, 30 de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.

5 COL X 10 CM

PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO



dia a dia
DIÁRIO DE S. PAULO - QUINTA-FEIRA/16 DE DEZEMBRO DE 202110

PUBLICIDADE LEGAL

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

24ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados UNIMED FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE TOCANTINS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.409.581/0001-82; IRANY DE 
OLIVEIRA E SILVA, inscrito no CPF/MF sob o nº 353.781.826-20; e sua mulher MARGARETH DE CARVALHO RAMOS E SILVA; LUIZ ALBERTO CRUVINEL GUIMARÃES, inscrito no CPF/MF sob nº 167.265.021-68; e sua 
mulher MÔNICA LEÃO MENDONÇA GARCIA; bem como dos coproprietários da matricula 4.320; NEUZA MARIA CRUVINEL GUIMARÃES, inscrita no CPF/MF sob nº 260.001.641-49; HILIO PIRES GUIMARÃES NETO; 
e GUILHERME PIRES GUIMARÃES; bem como da usufrutuária DENISE CRUVINEL GUIMARÃES, inscrita no CPF/MF sob nº 454.326.941-15; dos coproprietários do imóvel de matricula 2426 JOSÉ JUNQUEIRA DE 
SOUZA, inscrito no CPF/MF sob nº 309.857.306-68; e sua mulher MARIA DE LOURDES OLIVEIRA JUNQUEIRA, inscrita no CPF/MF sob nº 342.052.416-15; MARCO ANTONIO DE SOUZA, inscrito no CPF/MF sob nº 
168.994.306-81; e JOSÉ CARLOS DE SOUZA, inscrito no CPF/MF sob nº 739.495.236-34; e sua mulher LUCIANA ROSEMAR DE MELO SOUZA, inscrita no CPF/MF sob nº 071.223.786-08; e dos coproprietários do imóvel 
de matricula 2428; JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA, inscrito inscrita no CPF/MF sob nº 706.875.286-15; e sua mulher MARTA BERNARDES DE SOUZA, inscrita no CPF/MF sob nº 062.565.136-73; RITA DE SOUZA, inscrita 
no CPF/MF sob nº526.422.756-04; bem como do espólio de DARCY DA SILVA. O Dr. Claudio Antonio Marquesi, MM. Juiz de Direito da 24ª Vara Cível do Foro Central da Capital/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 que BANCO DAYCOVAL 
S/A move em face de UNIMED FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE TOCANTINS E Outros - Processo nº 1012687-95.2014.8.26.0100 - Controle nº 269/2014, 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 31/01/2022 às 14:30h e se encerrará dia 03/02/2022 às 14:30h, 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 03/02/2022 às 14:31h e se encerrará no dia 24/02/2022 às 14:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 75% (setenta e cinco 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 75% (setenta e cinco por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DA PREFERÊNCIA 
– Nos termos do artigo 843, § 1º, 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 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 3% (três 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 
ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail. O exequente, se vier a arrematar o bem, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor do bem exceder o se crédito, depositará dentro de 03 dias a diferença, 
sob pena de ser tornada se efeito a arrematação e, neste caso, o bem será levado a nova praça à custa do exequente (art. 892, § 1º do CPC). 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: LOTE Nº 01: PARTE IDEAL (3,3333%) DO IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 2426 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS/MG - IMÓVEL: Um 
terreno urbano, com área de 360,00m2, contendo como benfeitorias uma casa residencial com 2 pavimentos de nº 110, situado na Rua Leonildo Corsi, na cidade de Ipuiuna/MG, dividido e demarcado em dividas com a referida 
Rua com Angelo Biagioni, Noel e Outros. Consta na Av.05 desta matrícula que nos autos do Processo nº 33902001138201514, em foi determinada a indisponibilidade da parte ideal de IRANY DE OLIVEIRA E SILVA. Consta 
na Av.13 desta matrícula que nos autos do Processo nº 33902082199201647, em foi determinada a indisponibilidade da parte ideal de IRANY DE OLIVEIRA E SILVA. Consta na Av.15 desta matrícula que a parte ideal de 
IRANY DE OLIVEIRA E SILVA, esta relacionada no extrato de bens e direitos para arrolamento. Consta na Av.17 desta matrícula que nos autos do Processo nº 33910015552201765, em foi determinada a indisponibilidade da 
parte ideal de IRANY DE OLIVEIRA E SILVA. Consta na Av.18 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, Processo nº 1012687-95.2014.8.26. em trâmite na 24 Vara Cível da Comarca de São 
Paulo/SP, requerida por BANCO DAYCOVAL S/A contra IRANY DE OLIVEIRA E SILVA E Outros, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado.  Consta ás fls. 1464 que a área de edificação 
é de aproximadamente 190 m2, salientando que o imóvel possui um porão de aproximadamente 35m2. Valor da Avaliação da parte ideal (3,333%): R$ 30.666,36 (Trinta mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta 
e seis centavos) para Setembro 2019, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. LOTE Nº 02: PARTE IDEAL (3,947826%) E 10% DE UMA CASA SEDE 
DO IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 2428 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS/MG - IMÓVEL: Uma gleba de terras rurais, com área de 11h50a.00c, contendo benfeitorias duas casas, 
situada no lugar denominado Boa Esperança, Munícipio de Ipuiuna/MG, dividida e demarcada confrontando com Alfredo Santos Figueiredo, Rodovia Itajubá Poços de Caldas e Outros. Consta na Av.05 desta matrícula que nos 
autos do Processo nº 33902001138201514, em foi determinada a indisponibilidade da parte ideal de IRANY DE OLIVEIRA E SILVA. Consta na Av.15 desta matrícula que nos autos do Processo nº 33902082199201647, em foi 
determinada a indisponibilidade da parte ideal de IRANY DE OLIVEIRA E SILVA. Consta na Av.17 desta matrícula que a parte ideal de IRANY DE OLIVEIRA E SILVA, esta relacionada no extrato de bens e direitos para 
arrolamento. Consta na Av.18 desta matrícula que nos autos do Processo nº 33910015552201765, em foi determinada a indisponibilidade da parte ideal de IRANY DE OLIVEIRA E SILVA. Consta na Av.19 desta matrícula 
que nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, Processo nº 1012687-95.2014.8.26. em trâmite na 24 Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, requerida por BANCO DAYCOVAL S/A contra IRANY DE OLIVEIRA E SILVA 
E Outros, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta ás fls. 1461 que trata-se de um terreno de 4.540 m2 e uma casa sede. Trata-se de uma parte do todo em comunhão 
próximo a estrada do bairro ZR BARREIRO, pela BR 459, há cerca de apenas 1 quilômetros da cidade de Ipuiuna/MG. Valor da Avaliação da parte ideal (3,947826%) e 10% de uma casa sede: R$ 45.000,00 (Quarenta 
e cinco mil reais) para Setembro de 2019, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. LOTE Nº 03: PARTE IDEAL (82,69%) DO IMÓVEL DA MATRÍCULA 
Nº 4320 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ACREÚNA/GO - IMÓVEL: Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento creúna, na Avenida Corumbá, esquina com a Avenida Araquaia, designado “LOTE 
P, DA QUADRA 45”, com a área de 437,50 metros quadrados, com as medidas e confrontações seguintes: “Pela frente mede 10,00 metros e confronta com a referida Avenida Corumbá; Pela linha dos fundos mede 15,00 metros 
e confronta com o lote L pelo lado direito mede 30,00 metros e confronta com o lote 0; Pelo Lado esquerdo mede 25,00 metros e confronta com a referida Avenida Araguaia; a finalmente pelo chanfrado mede 7,07 metros”: lote 
do terreno esse, sem benfeitorias. Consta na Av.02 desta matrícula que foi edificado uma construção comercial com a área de 437,50 m2. Consta na Av.06 desta matrícula que foi instituído usufruto ao que se refere a 
R.05, em favor de DENISE CRUVINEL GUIMARÃES. Consta na Av.08 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, a parte ideal  de 82,69% foi arrolado a favor da RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Consta na Av.09 
desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta ás fls. 1623 que o imóvel serve de estabelecimento de uma empresa. Valor da Avaliação da parte 
ideal (82,69%): R$ 206.725,00 (Duzentos e seis mil e setecentos e vinte e cinco reais) para Agosto 2019, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP.  
São Paulo, 24 de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Rio Claro/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados DISTRIBUIDORA INDIVIDUAL DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.841.492/0001-97; JOSÉ RENATO MALASPINA ROSSIT, inscrito no CPF/
MF sob nº 341.314.538-00; DANIEL ROSSIT PIERRI, inscrito no CPF/MF sob nº 222.788.198-44; bem como seus cônjuges se casados forem; ARON MEDEIROS FERREIRA, inscrita no CNPJ/MF sob nº21.437.535/0001-
02; bem como da donatária CLAUDIA MARIA MALASPINA, inscrita no CPF/MF sob nº 150.721.931-87; e seu marido MÁRCIO JOSÉ ROSSIT, inscrito no CPF/MF sob nº 050.960.018-22; do coproprietário e donatário 
MATHEUS MALASPINA ROSSIT, inscrito no CPF/MF sob nº 353.874.138-76; da credora hipotecária DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.476.811/0001-51; e dos locatários GUSTAVO 
FINOCHIO; FABIO FINOCHIO; GIOVANI BERTOLINE e VITOR DA CRUZ COELHO. O (a) Dr (a).  JOELIS FONSECA, MM. Juiz (a) de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Rio Claro/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 DISTRIBUIDORA INDIVIDUAL DE ALIMENTOS LTDA e Outros  - Processo nº 1004739-36.2014.8.26.0510 – Controle nº 1368/2014, que, com fulcro no artigo 882 do CPC e 
nos artigos 250 a 280 das NSCGJ, 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 31/01/2022 às 14:30h e se encerrará dia 03/02/2022 às 14:30h, 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 03/02/2022 às 14:31h e se encerrará no dia 24/02/2022 às 14:30h, onde serão aceitos lances 
com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, devidamente atualizado. 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. DA PREFERÊNCIA – Nos termos do artigo 843, 
§ 1º, 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: LOTE ÚNICO: 50% DO IMÓVEL OBJETO DA MATRÍCULA Nº 52.334 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO CARLOS/SP - IMÓVEL: Um terreno, 
sem benfeitorias, situado nesta cidade de São Carlos, Est. De SP, na Vila Faria, Bairro da vila Nery com frente para a Rua Conde Do Pinhal, esquina da Rua Astor Andrade, medindo em sua integridade, 10,00 metros de frente, 
igual metragem na largura dos fundos, por 25,00 metros, da frente aos fundos, de ambos os lados, confrontando pela frente de um lado com as mencionadas vias públicas de outro lado com Flausino da Silva ou quem de direito 
e nos fundos com Joao Vigatto ou quem de direito, encerrando uma área total superficial de 250,00 metros quadrados. Consta na Av.12 desta matrícula que José Renato Malaspina Rossit, doou para Matheus Malaspina Rossit 
50% do imóvel desta matricula. Consta na Av.14 e 16 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em hipoteca a DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA. Consta na Av.15 e 16 desta matrícula que nos autos da 
Ação de Execução Civil, Processo nº 1011639-56.2017.8.26.0566, foi arrestado o imóvel objeto desta matrícula. Consta na Av.17 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado 
depositário o executado. Consta na Av.18 desta matrícula a existência da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, Processo nº 1008467-46.2018.8.26.0510, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Rio Claro/SP, requerida 
por DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA contra MATHEUS MALASPINA ROSSIT e Outros.  Consta na Av.19 desta matrícula a existência da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, Processo nº 1009362-33.2018.8.26.0566, em 
trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP, requerida por DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA contra MATHEUS MALASPINA ROSSIT e Outros. Consta na Av.20 desta matrícula a existência da Ação de Execução de Titulo 
Extrajudicial, Processo nº 1009349-08.2018.8.26.0510, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Claro/SP, requerida por DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA contra MATHEUS MALASPINA ROSSIT e Outros. Contribuinte nº 
04.046.044.001-5; e 50% DO IMÓVEL OBJETO DA MATRÍCULA Nº 35.304 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO CARLOS/SP - IMÓVEL: Um terreno sem benfeitorias, nesta cidade, 
designado como remanescente 01; medindo 10,00 metros de frente para a Rua Conde do Pinhal, 25,00 m2 lateral, divisa com Pedro Vigatti; 10,00 metros fundos divisa com Celso Luiz Bernardi e 25,00 metros lateral, divisa com 
o remanescente 02; encerrando uma área superficial de 250,00m2. Consta na Av.8 desta matrícula que Claudia Maria Malaspina e outro doaram á José Renato malasoina Rossit e outro o imóvel desta matricula. Consta na 
Av.11 desta matrícula que José Renato Malaspina Rossit doou á Claudia Maria Malaspina o imóvel desta matricula. Consta na Av.13 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em hipoteca a DIA BRASIL 
SOCIEDADE LIMITADA. Consta na Av.14 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.15 desta matrícula que nos autos da Ação de 
Execução Civil, Processo nº 1011639-56.2017.8.26.0566, foi arrestado o imóvel objeto desta matrícula. Consta na Av.16 desta matrícula a existência da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, Processo nº 1009362-
33.2018.8.26.0566, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP, requerida por DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA contra MATHEUS MALASPINA ROSSIT e Outros. Consta na Av.17 desta matrícula a existência da 
Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, Processo nº 1008467-46.2018.8.26.0510, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Rio Claro/SP, requerida por DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA contra MATHEUS MALASPINA ROSSIT e 
Outros. Consta na Av.18 desta matrícula a existência da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, Processo nº 1009349-08.2018.8.26.0510, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Claro/SP, requerida por DIA BRASIL 
SOCIEDADE LTDA contra MATHEUS MALASPINA ROSSIT e Outros. Contribuinte nº 04.045.017.001.0. (Conf. Av.01). Consta as fls. 340 que trata-se de um sobrado de esquina com piscina, edificado sobre 2 terrenos (sendo 
com área de 250,00 m2 cada um, totalizando uma área de terreno de 500,00m2) e que tal imóvel engloba  as matriculas de nº 52.334 e 35.304. Consta ainda, que o imóvel encontra-se locado á GUSTAVO FINOCHIO; FABIO 
FINOCHIO; GIOVANI BERTOLINE e VITOR DA CRUZ COELHO, e que o imóvel está localizado á Rua Doutor Astor Dias de Andrade, 1790, Vila Faria. Valor da Avaliação deste lote (50% DOS IMÓVEIS DE MATRÍCULAS 
N°52.334 E 35.304 DO CRI DE SÃO CARLOS – SP): R$ 375.000,00 (trezentos e setenta mil reais) para Outubro de 2018, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária 
do TJ/SP. Consta ás fls. 248/250 o Reconhecimento de Fraude a execução em relação as doações realizadas na matriculas dos imóveis. Débito desta ação no valor de R$ 7.729.911,59 (Abril/2018). Consta ás fls. 852/853 
a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, o qual encontra-se pendente de julgamento. PAGAMENTO E RECIBO DE ARREMATAÇÃO: O valor do(s) bem(ns) arrematado(s) deverá ser depositado através de guia de 
depósito judicial do Banco do Brasil (obtida em agências) ou através do site www.bb.com.br no prazo de 24 horas da realização do leilão.  REMIÇÃO DA EXECUÇÃO: O(a)(s) executado(a)(s) pode(m), antes de alienados os 
bens, pagar(em) o remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios (art. 826 do CPC). No caso de leilão de bem hipotecado, o executado poderá 
remi-lo até a assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ao do maior lance oferecido (art. 902 do CPC). Rio Claro, Eu, diretora/diretor, conferi.
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 3ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados MARCELO GOMES DE SOUZA, inscrito no CPF/MF sob o nº 262.965.468-07, FABIANA ALVES DE SOUZA, inscrita no CPF/MF sob o nº 379.650.23857. A Dra. 
Carolina Bertholazzi, MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara/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 CONDOMÍNIO BOSQUE DA IMPERATRIZ- ED. ANA THEREZA em face de MARCELO GOMES DE SOUZA 
e outra - Processo nº 1005180-44.2018.8.26.0003 - Controle nº 588/2018, 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 31/01/2022 às 15:30h e se encerrará dia 03/02/2022 às 15:30h, 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 03/02/2022 às 15:31h e se encerrará no dia 24/02/2022 às 15:30h,  onde serão aceitos lances com no 
mínimo 60% (sessenta 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 imóvel corresponderá a 60% (sessenta 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. Correrão por conta do arrematante as despesas e custos 
relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial do bem arrematado. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do imóvel 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 ficará disponível no site do Leiloeiro 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 dos executados não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, serão intimados através 
do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 64.400 DO 14º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Apartamento nº 224, localizado 
no 22º andar ou 23º pavimento do Edifício Ana Thereza, do Condomínio Bosque da Imperatriz, sito à Avenida Padre Arlindo Vieira nº 930 e Rua Leo de Moraes nº 231, na Saúde 21º Subdistrito, o qual tem uma área privativa 
de 46,29m2, uma área comum do edifício de 17,61m2, uma área de lazer e paisagismo de 14,58m2, perfazendo uma área bruta de 78,48m2, correspondendo-lhe uma área ideal de 21,77m2, ou 0,111657% de participação 
no terreno do condomínio, e uma cota de 0,111657% de participação nas despesas do condomínio. Consta na Av.9 desta matrícula a penhora exequenda sobre o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário 
MARCELO GOMES DE SOUZA. Contribuinte nº 049.143.3149-7 (conf. R.4). Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP que não há débitos na Dívida Ativa e não há de IPTU para o exercício atual (22/11/2021). Valor da 
Avaliação do Imóvel: R$ 297.782,13 (Duzentos e noventa e sete mil, setecentos e oitenta e dois reais e treze centavos) para Novembro de 2021, que deverá ser atualizado até a data da alienação conforme 
tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação no valor de R$ 36.705,75 (26/01/2021). São Paulo, Eu, diretor/diretora, conferi.
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8ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados ESPÓLIO DE CRESCÊNCIO PALUMBO JUNIOR, inscrito no CPF/MF sob nº 703.975.388-04, na pessoa de seu inventariante JULIO CESAR PALUMBO, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 225.175.528-990, RODRIGO PALUMBO, inscrita no CPF/MF sob o nº 023.353.908-090. O Dr. Gustavo Dall’Olio, MM. Juiz de Direito da 8ª Vara da Civil do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/
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 Cumprimento de 
sentença ajuizada por MARCIO CROCO em face de ESPÓLIO DE CRESCÊNCIO PALUMBO JUNIOR e outro - processo nº 0009938-40.2004.8.26.0564, controle nº 620/2004, 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 oficial 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, e, será afixado em local de costume e publicado em jornal de grande 
circulação, em conformidade com o disposto no art. 887, § 3º do Código de Processo Civil. 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 realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 01/02/2022 às 15:00h e se encerrará dia 04/02/2022 às 
15:00h, 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 04/02/2022 
às 15:01h e se encerrará no dia 21/02/2022 às 15:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta 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 60% (sessenta 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 - Os condôminos terão preferência na arrematação do bem e deverão concorrer no leilão em igualdade de condições perante terceiros, visando possibilitar a livre concorrência entre 
todos. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto débitos de IPTU e demais taxas e impostos, 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 OFICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão 
devida ao Leiloeiro Oficial 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 Oficial deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro) horas a contar do encerramento do leilão, 
através de guia de depósito judicial nos autos, que ficará disponível no site do leiloeiro oficial 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 – MATRÍCULA Nº 72.085 DO 14º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP – IMÓVEL: LOTE 01: Rua Augusta Clesinger, nº 90, antigo nº 45, na Saúde – 21° subdistrito. 
Uma casa e respectivo terreno, medindo 4,50ms de frente, ne linha dos fundos mede a largura de 5,15 ms, de frente aos fundos, do lado direito de quem da Via Pública olha pare o imóvel, mede 26,30ms, e finalmente do lado 
esquerdo, de frente aos fundos, mede 23,60ms, a encerrando a área total de 112,30m2, confrontando-se pela frente, com a Rua Auguste Clesinger, do lado direito de quem da Rua olha para o imóvel divide com a casa nº 53, 
do lado esquerdo, com a casa nº 41, e na linha dos fundos, com a casa n° 667 de Rua Artur Tire. Consta na Av.02 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 64/2003, em trâmite na 1ª Vara 
Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, requerida por PEDRO UTEMBERG HAUTEQUEST contra CRESCENCIO PALUMBO JUNIOR, este imóvel foi penhorado, sendo nomeado depositário CRESCENCIO PALUMBO JUNIOR. 
Consta na Av.03 desta matrícula a penhora exequenda deste imóvel, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 047.088.0092-4. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP, que não há débitos de Dívida 
Ativa e IPTU. Valor da Avaliação do Imóvel (Conf. Fls. 641-695): R$ 565.395,12 (quinhentos e sessenta e cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais e doze centavos) atualizado para novembro de 2021, 
que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP.  MATRÍCULA Nº 127.590 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO VICENTE/SP – IMÓVEL: LOTE 
02: O apartamento nº 23, localizado no 2º andar ou 3º pavimento do Residencial Costa do Mar, situado na Rua Pero Corrêa, nº 15, esquina da Avenida Engenheiro Miguel Presgrave, integrante do Residencial Costa do Mar – 
Costa da Ilha, nesta cidade e Comarca de São Vicente, com uma área útil de 132,841 m2, área comum de 26,718 m2 e uma área total de 159,559 m2, correspondendo-lhe tanto no terreno como nas demais coisas de uso 
comum uma fração ideal de 0,9875% do todo. Consta na Av.04 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade do presente imóvel nos autos da Ação de Civil Pública, Processo nº 590.01.2008.007376-8, em trâmite 
na Vara da Fazenda Pública de São Vicente/SP. Contribuinte nº: 16.00085.0030.00015.023. Consta no site da Prefeitura de São Vicente, débitos tributários no valor de 5.374,66 (18/11/2021). MATRÍCULA Nº 127.705 
DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO VICENTE/SP – GARAGEM: A garagem nº 22, localizada no subsolo do Residencial Costa do Mar, Costa da Ilha, situado na Rua Pero Correa, nºs 15 e 63, esquina da Rua 
Saldanha da Gama e esquina da Av. Eng. Miguel Presgrave, nesta cidade e comarca de São Vicente, possuindo a área útil de 21,600 m2, área comum de 2,172 m2, e a área total de 23,772 m2, com  um coeficiente de 
proporcionalidade no terreno de 0,0803% do todo, sita no subsolo, confrontando na frente com a área de manobra e circulação de veículos, por onde tem sua entrada, do lado direito com a garagem nº 21, do lado esquerdo 
com a garagem nº 23 e nos fundos com a garagem nº 45. Consta na Av.04 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade do presente imóvel nos autos da Ação de Civil Pública, Processo nº 590.01.2008.007376-8, 
em trâmite na Vara da Fazenda Pública de São Vicente/SP. Contribuinte nº: 16.00085.0030.00015.222. Consta no site da Prefeitura de São Vicente, débitos tributários no valor de 731,54 (18/11/2021). Valor da Avaliação 
do Imóvel (Conf. Fls. 581-592): R$ 1.155.600,17 (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos reais e dezessete centavos) atualizado para novembro de 2021, que será atualizado até a data da 
alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Consta Penhora no Rosto dos Autos sobre eventuais créditos extraída do Processo nº 1020355-49.2016.8.26.0003, em trâmite na 2ª Vara da Família e 
Sucessões do Foro Regional do Jabaquara/SP. São Bernardo do Campo, 18 de novembro de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi.
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Setor Unificado de Cartas Precatórias Cíveis da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado e depositário TADEO ROMAN, inscrito no CPF/MF sob o nº 048.909.658-15; EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS BARUERI LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
72.908.841/0001-02. A Dra. Fabiana Tsuchiya, MM. Juíza de Direito da Setor Unificado de Cartas Precatórias Cíveis da Capital/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 Carta Precatória Cível ajuizada por MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO  em face de TADEO ROMAN E 
Outro - Processo 0019322-84.2016.8.26.0021 – Controle nº 20540/2016, extraída do Cumprimento de Sentença, processo nº 0008726-37.2004.8.26.0223, 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 01/02/2022 
às 15:30h e se encerrará dia 04/02/2022 às 15:30h, 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 04/02/2022 às 15:31h e se encerrará no dia 21/02/2022 às 15:30h, 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 do Leiloeiro deverá ser 
realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial nos autos que será enviada por e-mail. O exequente, se vier a arrematar o bem, não estará obrigado a exibir 
o preço, mas, se o valor do bem exceder o seu crédito, depositará dentro de três (3) dias a diferença, sob pena de ser tornada sem efeito a arrematação e, neste caso, o bem será levado a nova praça à custa do exequente (art. 
892, § 1º, do CPC). 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 16.389 DO 13º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 
COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Unidade autônoma – Apartamento nº 132, situado no 13º andar ou 16º pavimento do Edifício Service Flat Saint Regis, á Alameda Lorena nº 1052, nesta Capital no 34º Subdistrito 
(Cerqueira Cesar), com a área útil de 91,96 m2, a área comum de 90,00 m2, na qual esta incluída a correspondente a uma vaga indeterminada na garagem coletiva do Edifício, que toca a esta unidade e a área total construída de 
181,96 m2, com a participação da fração ideal de 2,1072% no terreno e demais partes e coisas de propriedade e uso comum do edifício. O Edifício Service Flat Saint Regis acha-se construído em terreno com a área de 1.492,26 m2 
descrito na matricula nº 12.321 deste cartório. Consta na Av.07 desta matrícula a alteração da razão social do condomínio, com a exclusão das palavras Service Flat, passando então o empreendimento a denominar-se Edifício 
Saint Regis. Consta na Av.11 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 014.102.0332-8. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/
SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 9.183,20 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 5.808,80 (20/08/2021). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 1.179.000,00 (Um milhão e cento e setenta e 
nove mil reais) para Março de 2014, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP.  São Paulo, 04 de novembro de 2021. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi.
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5ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados W. R. FAST FOOD LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 20.346.062/0001-67; ANTONIO WAGNER NEVES, inscrito no CPF/MF sob o nº 219.714.548-77; bem como 
sua cônjuge, se casado for; e do credor fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42. O Dr. Joao Augusto Garcia, MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro da 
Comarca de Bauru/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 W. R. FAST FOOD LTDA - Processo nº 1022929-35.2016.8.26.0071 – Controle nº 2043/2016, 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, 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 28/01/2022 às 14:30h e se encerrará dia 02/02/2022 às 14:30h, 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 02/02/2022 às 14:31h e se encerrará no dia 21/02/2022 às 14:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta 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 60% (sessenta 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 do 
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 Leiloeiro ou será enviada por e-mail. Se o credor não optar pela 
adjudicação (art. 876 CPC), ele poderá participar das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito, depositando, contudo, o valor 
excedente, no mesmo prazo. Ressalta-se, ainda, que, caso arremate o bem, a credora deve pagar o valor da comissão do Leiloeiro, na forma antes mencionada, que não será considerada despesa processual para fins de 
ressarcimento pelo executado. 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 DA MATRÍCULA Nº 39.407 DO 1º CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BAURU/SP - IMÓVEL: Um lote de terreno, sem benfeitorias, de domínio pleno, sob nº 01, da quadra no 15, do loteamento denominado Jardim América, situado Rua Bartolomeu 
de Gusmão, quarteirão 8, lado par, esquina com a Rua Aviador Antonio Gomes Meirelles, nesta cidade, município, comarca e 1ª Circunscrição Imobiliária de Bauru, com frente para a Rua Bartolomeu de Gusmão, medindo 10,00 
metros de frente igual metragem nos fundos, por 32,00 metros de cada lado, ou sejam 320,00 metros quadrados, de um lado com Rua Aviador Antonio Gomes Meirelles, com a qual faz esquina, por outro lado com o lote nº 02, 
e pelos fundos com o lote nº 11. Consta na Av.03 desta matrícula que foi construído um prédio residencial, em alvenaria de tijolos, com dois pavimentos, com a área construída de 153,21m2, contendo os seguintes cômodos: 
pavimento inferior: 1 abrigo para autos, 1 área de serviços, 1 quarto e 1 WC para emprega da, 1 copa-cozinha conjugadas e escada de acesso; Pavimento Térreo: hall de escada e distribuição, 1 sala de TV, 1 living, circulação, 
1 banheiro social, 1 dormitório e 2 dormitórios sendo cada 1 com banheiro conjugado. O prédio recebeu o nº 8-6, pela Rua Bartolomeu de Gusmão. Consta na Av.12 desta matrícula que foi efetuada uma ampliação junto ao 
prédio residencial, objeto desta matricula, ampliação com 93,00 metros quadrados, encerrando o prédio a área de 246,21 metros quadrados. Consta no R.14 desta matrícula que o imóvel foi dado em alienação fiduciária ao 
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Consta na Av.17 desta matrícula que nos autos do Processo nº 1014539422017, em trâmite no 7º Ofício Cível de Bauru/SP, foi decretada a indisponibilidade de bens de ANTONIO WAGNER 
NEVES. Consta na Av.18 desta matrícula que nos autos do Processo nº 00116644920155150005, em trâmite na 1ª Vara do Trabalho de Bauru/SP, foi decretada a indisponibilidade de bens de ANTONIO WAGNER NEVES. 
Consta na Av.19 desta matrícula a penhora exequenda dos direitos do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a exequente. Consta na Av.21 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, 
Processo nº 1020182-15.2016.8.26.0071, em trâmite na 5ª Vara Cível do Bauru/SP, requerida por BANCO DO BRASIL S.A. contra DEBORA NEVES E OUTRO, foi penhorado os direitos do imóvel objeto desta matrícula, sendo 
nomeado depositário o executado. Consta as fls.356 dos autos o saldo devedor da garantia fiduciária no valor de R$ 450.335,94 (outubro/2021). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil 
reais) para fevereiro de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP.  Bauru, 23 de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010271-47.2020.8.26.0003 A MM. Juíza de Direito da 4ª 
Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dra. Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a LEANDRO SAMPAIO DE ASSIS MEDEIROS, CPF nº 333.318.308-01, que Arbé Comercial Ltda lhe 
ajuizou uma ação de Procedimento Comum Cível, objetivando a condenação do réu em R$ 27.728,81 (06/2020), referente 
a reparação de danos em veículo e lucros cessantes, conforme descrito na inicial. Estando o réu em lugar ignorado, 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 os 20 dias supra, 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.

38ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 38ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0048562-41.2017.8.26.0100. Executados: requerido(s) MARIA SUELI DOS REIS VAZ, EQUIPA-
LOJA EQUIPAMENTOS PARA LOJAS LTDA - DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - Apartamento c/ a área 
privativa de 297,830m² na Casa Verde/SP. Rua Cônego Amaral Mello, nº 116, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
073.290.0162.7. Descrição completa na Matrícula nº 173.616 do 08º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
2.811.450,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.686.870,00 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS 
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 28/01/2022 às 15h10min, e termina em 31/01/2022 às 15h10min; 2ª Praça começa 
em 31/01/2022 às 15h11min, e termina em 21/02/2022 às 15h10min. Ficam os requerido(s) MARIA SUELI DOS REIS VAZ, 
EQUIPALOJA EQUIPAMENTOS PARA LOJAS LTDA, compromissário(a) vendedor(a) ALASKA INVESTIMENTOS IMOBI-
LIARIOS LTDA, terceiro(a) interessado LARISSA DOS REIS NOBREGA, ROBERTA LEMOS NOBREGA, JENNIFER VAZ 
DE LIMA, seu cônjuge DANILO JOAQUIM DE LIMA, ESPOLIO DE CLAUDIO ROBERTO DO NASCIMENTO NOBREGA; 
e demais interessados, INTIMADOS 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 

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE 
PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA 
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. Processo: nº 1026123-82.2017.8.26.0564. Executados: executado(s) RE-
NATO MARIA ANGIOLETTI, seu cônjuge ZUMIRA LUCI DA CONCEIÇÃO ANGIOLETTI - DIREITOS DO FIDU-
CIANTE - Sala comercial com área privativa de 61,000m² e área total construída de 120,687m² em São Bernardo 
do Campo/SP. Rua José Versolato, nº 111, São Bernardo do Campo/SP - Contribuinte nº 
006.004.059.735(AV.03). Descrição completa na Matrícula nº 127.385 do 01ª CRI de São Bernardo do Campo/SP. 
Lance mínimo na 1ª praça: R$ 399.324,20 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 199.662,10 (50% do valor de avaliação) 
(sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 01/02/2022 às 14h30min, e termina em 
04/02/2022 às 14h30min; 2ª Praça começa em 04/02/2022 às 14h31min, e termina em 07/03/2022 às 14h30min.  
Ficam o(s) executado(s) RENATO MARIA ANGIOLETTI, seu cônjuge ZUMIRA LUCI DA CONCEIÇÃO ANGIO-
LETTI, credor(a) fiduciário ITAÚ UNIBANCO 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 03/02/2021. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

36ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 36ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 1079994-27.2018.8.26.0100. Executados: executado(s) RIC COMÉRCIO ATACADISTA DE AL-
GODÃO LTDA EPP, RICARDO NUNES DE SOUZA - Casa e terreno com área construída de 222,53m² e área total de 
312,50m² em Campo Verde/MT. Rua Tupi - Condomínio Residencial das Palmeiras, Lote 14, quadra 16, Campo Verde/MT 
- Inscrição Imobiliária nº 01.014.0016.0014.0001. Descrição completa na Matrícula nº 8.072 do 01ª CRI de Campo 
Verde/MT. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 791.302,06 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 633.041,65 (80% do valor de avali-
ação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 04/02/2022 às 13h20min, e termina em 
07/02/2022 às 13h20min; 2ª Praça começa em 07/02/2022 às 13h21min, e termina em 07/03/2022 às 13h20min.  Ficam 
o(s) executado(s) RIC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALGODÃO LTDA EPP, RICARDO NUNES DE SOUZA, seu cônjuge 
e coproprietário(a) DAYANE MARIA  ALVES DE SOUZA, bem como os credores BANCO SAFRA S.A, FIDE DA INDÚS-
TRIA EXODUS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS, credor tributário 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não 
seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 15/10/2018. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2021 e PROCESSO N° 165/2021 Torna público Objeto: tipo menor preço 
unitário do item, para o registro de preços para a aquisição de pneus novos, para suprir as necessidades de manutenção da frota 
dos diversos setores da Prefeitura Municipal de Riolândia, com entrega parcelada pelo período de 12 (doze) meses, conforme 
quantidades e especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência. O recebimento e abertura dos envelopes será às 08:30 
horas do dia 30 de dezembro de 2021, na Praça Antônio Levino, 470, Riolândia/SP, onde poderá ser retirado o edital completo e serão 
fornecidas maiores informações, nos dias úteis, das 07:00 às 13:00 horas, pelo telefone (17) 3801-9020, Ramal 219 ou no e-mail 
licitacoes@riolandia.sp.gov.br – Site Oficial: www.riolandia.sp.gov.br – Prefeitura Municipal de Riolândia/SP, 15/12/2021. Antônio 
Carlos Santana da Silva – Prefeito. PUBLIQUE-SE.

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002845-43.2021.8.26.0010 (Processo 
Principal nº 1003090-08.2019.8.26.0010) O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional 
X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
MÁRCIA CRISTINA ORICCHIO DE CAMARGO SERRANO, Brasileira, Viúva, Empresária, RG 
18.300.218-0, CPF 100.691.328-95, que a ação Monitória, de Procedimento Comum, ajuizada por VTSP 
Educação, foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 2.486,24 
(outubro/2021). Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 
15 dias, a fluir dos 20 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 12 de novembro de 2021. 

 
 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012641-09.2019.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO HENRIQUE 
RIBEIRO GARCIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FELIPE RABELLO MARINHO, Brasileiro, CPF 
455.839.108-01, com endereço à Rua Professor Oliveira Santiago, 99, Jardim D’Abril, CEP 05399-070, São 
Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Vstp Educação Ltda. Encontrando-se 
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO / INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos 
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 2.549,01, atualizado 
até novembro de 2019, e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da 
causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Não sendo o 
mandado monitório cumprido no prazo e os embargos não forem opostos, 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 São Paulo, aos 01 de outubro de 2021. 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1132909-53.2018.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). TONIA 
YUKA KOROKU, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RONALDO SARU, Brasileiro, RG 7830513-
5, CPF 764.447.248-72, com endereço à Rua Costa Rica, 146, Jardim America, CEP 13904-120, 
Amparo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Colegio São Judas Tadeu 
S/c Ltda., alegando em síntese: o recebimento da r$ 78.072,65 (nov/2018), oriundos dos Contratos 
de Prestação de Serviços Educacionais, firmados entre as partes, relativo às mensalidades não 
pagas nos anos de 2015, 2016 e 2017. Estando o réu em lugar ignorado, CITADO fica, para que, no 
prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado e acrescido de honorários 
advocatícios de 5%, ficando isento das custas processuais ou, embargue a ação, sob pena de 
constituir-se de pleno direito, o título executivo judicial (Art. 701, §2º, do NCPC), nomeando-se curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003145-17.2021.8.26.0006 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Adaisa Bernardi Isaac Halpern, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) THIAGO DUARTE DIAS CAMOTE 
DE ANDRADE, Brasileiro, Estudante, RG 37.240.679-8, CPF 427.044.418-55, com endereço à Coronel 
Luiz Lobo, 67, Vila Re, CEP 03659-070, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida por AMC - Serviços Educacionais LTDA. 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$ 11.348,71, 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. 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012993-25.2018.8.26.0100. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Gabriel Elias Mariano da Silva, 
CPF 222.452.568-08, que VSTP Educação LTDA, ajuizou-lhe uma Ação de Execução, para o 
recebimento de R$ 24.573,97 (Maio/2021), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 
firmado entre as partes. Encontrando-se o executado em lugar ignorado CITADO fica para que, em 03 
dias, a fluir após do prazo supra, pague a dívida atualizada ou, no prazo de 15 dias, oponha embargos, 
sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente, poderá comprovar o depósito de 30%, 
incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até seis parcelas mensais corrigidas, bem 
como sua INTIMAÇÃO por EDITAL dos bloqueios efetuados via SISBAJUD do valor de R$ 4.164,73 (fls. 
252/258), para que, querendo, apresente impugnação, no prazo de 15 dias, ficando advertido de que será 
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de agosto de 2021. 

  
 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004845-22.2021.8.26.0008 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana 
Dalla Bernardina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUCAS ROCHA NEVES, RG 42028132, CPF 
314.477.868-07, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por AMC - 
Serviços Educacionais LTDA. 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$ 24.624,66 (agosto/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 São Paulo, aos 12 de novembro de 2021. 

PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007903-38.2018.8.26.0008. A 
MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. 
MARCIA CARDOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao EDUARDO AUGUSTO ESCOVAL, RG 
30.593.365-6, CPF 216.675.708-11, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença 
por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA. Encontrando-se o executado em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, acerca da penhora realizada sobre a 
quantia de R$ 468,05, bloqueada através do SISBAJUD, por intermédio do qual fica advertido de 
que poderá oferecer impugnação, nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (artigos 
513, caput e 917, § 1º do CPC), que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo 
impugnada a penhora o valor será levantado em favor da parte exequente. 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 outubro de 2021. 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1092893-57.2018.8.26.0100. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Rodrigo Galvão Medina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Raul Felipe Melo Forjado, CPF 
447.049.368-64, que VSTP Educação LTDA, ajuizou-lhe uma Ação de Execução, para o recebimento 
de R$ 17.189,13 (Jul/2021), oriundos dos Instrumentos Particulares de Confissão e Novação de Dívida 
firmado entre as partes. Encontrando-se o executado em lugar ignorado CITADO fica para que, em 03 
dias, a fluir após do prazo supra, pague a dívida atualizada ou, no prazo de 15 dias, oponha embargos, 
sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente, poderá comprovar o depósito de 30%, 
incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até seis parcelas mensais corrigidas, e 
ainda, sua INTIMAÇÃO por EDITAL do bloqueio efetuado via SISBAJUD do valor de R$ 833,88 (fls. 
168/170), para que, querendo, apresente impugnação, no prazo de 15 dias, ficando advertido de que será 
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. S São Paulo, aos 12 de novembro de 2021. 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0021932-95.2020.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Gabriel Baldi de Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
FABIO JULIANO RECALDE, Brasileiro, Casado, Administrador, RG 470595930, CPF 312.665.448-79, com endereço à Rua 
Dona Elidia Ana de Campos, 319, Jardim Dom Bosco, CEP 13076-617, Campinas - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de PALMASCOMP INDUSTRIA DECOMPENSADOS LTDA, 
alegando em síntese: vem o Exequente requerer que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica para 
que sejam chamados à lide o proprietário constuinte da empresa Executada, haja vista, o dano decorrido pela má 
administração e má-fé de seu constuinte. 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 Campinas, aos 10 de dezembro de 2021.   P-15e16/12

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1008538-14.2017.8.26.0565. À Dra. Érika Ricci, Juíza de direito da 1ª Vara Cível do Foro 
de São Caetano do Sul, na forma da lei, etc. Faz saber a BLINDASERV FABRICACAO, COMERCIO, INSTALACAO E 
MANUTENCAO DE PRODUTOS BLINDADOS EIRELI, CNPJ nº 11.708.325- 0001-40, na pessoa de Paulo Vicente Pinto Barra, 
CPF nº 080.755.034-57, e BLINDAÇO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS BLINDADOS LTDA., CNPJ nº 
08.989.438/0001-56, na pessoa de CARLOS ROBERTO MONTE SERRAT BARBOSA, CPF nº 004.048.599-41, que Gomes 
Express Transporte de Cargas e Serviços Eirelli ajuizou Ação Monitória para recebimento de R$ 18.714,79 (Out/17) ante a 
não compensação dos cheques n° AA 000 367, AA 000 368 e AA 000 372, em razão de insuficiência de fundos para 
pagamento da dívida. Estando os réus em lugar ignorado e não sabido, e pede-se edital para que, paguem o débito 
atualizado em 15 dias decorrido o prazo do presente edital, bem como honorários advoca�cios correspondentes à 5% do 
valor da causa. A fluir após os20 supra, prazo em que poderá apresentar embargos ao mandado monitório nos termos do 
art. 701 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.      P-15e16/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1046991-63.2019.8.26.0224 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 
a(o)250 ESQUINA CARIOCA BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP, CNPJ20.114.355/0001-19, com endereço à Rua Ivan Marche, 
45 A, Jardim Maia, CEP 07115-130, Guarulhos - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Mário Hideyuki 
Koshimizu Toldos - Me, alegando em síntese: para recebimento de R$ 10.454,40 (Dez/19) decorrente do inadimplemento 
dos tulos DM 469-5/7, DM 469-6/7 e DM 467-7/7. Encontrando-se o réu o réu em lugar ignorado e não sabido, expede-se 
EDITAL DE CITAÇÃO para que em20 dias, pague o débito atualizado, bem como honorários advocacios correspondentes à 
5% do valor da causa. A fluir após os 15 supra, prazo em que poderá apresentar embargos ao mandado monitório nos 
termos do art. 701 do CPC. 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 09 de dezembro de 2021.     P-15e16/12

D E C I S Ã O – E D I T A L. Processo nº: 1064096-37.2019.8.26.0100 Classe – Assunto: 
Procedimento Comum Cível - Bancários Requerente: Banco Bradesco Cartões S.A. Requerido: 
Flloch Comércio Importação e Exportação de Roupas Eireli - Epp Vistos. Tendo em vista que já 
foram esgotados todos os meios hábeis para a localização da parte ré, defiro a citação editalícia 
requerida às fls. *, servindo a presente decisão como edital. Este Juízo FAZ SABER a Flloch 
Comércio Importação e Exportação de Roupas Eireli - Epp, domiciliado em local incerto e não 
sabido, que lhe foi movida Ação de Cobrança por Banco Bradesco Cartões S.A., alegando em 
síntese: a parte ré lhe deve o montante de R$ 338.886,97 em razão de faturas de cartão 
inadimplidas. Encontrando-se a parte ré 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 contestação, sob pena de revelia. 
No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma 
da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. Recolha a parte autora as custas referentes a 
publicação no DJE, no valor de R$ 153,93, providenciando, no mais, a publicação do edital em 
jornais de grande circulação, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. 
São Paulo, 3 de dezembro de 2021. Christopher Alexander Roisin Juiz de Direito 

DIARIO DE SÃO PAULO – 15 E 16/12/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
PREGÃO ELETRONICO Nº 062/2021 - SUSPENSÃO - A PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS, 
Estado de São Paulo, torna público aos interessados que o processo licitatório na modalidade 
PREGÃO ELETRONICO para a REGISTRO DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE RECAPE DE PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARJETAS E TAPA BURACO foi SUSPENSO, SINE 
DIE, para análise e possível modificação dos termos do edital. Lins/SP, 15 de dezembro de 2021
João Luis Lopes Pandolfi –Prefeito Municipal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 10ª VARA CÍVEL DO FORO DA 
COMARCA DE GUARULHOS. Processo: nº 0012329-56.2020.8.26.0224. Executados: requerido(s) VIVIANE DA SILVA 
BARBOSA MODAS ME, IRENE FARUOLO - DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - Apto c/área útil de 
43,07m2 na Vila Matilde - SP. Travessa Antônio Brunelli, nº92, São Paulo/SP - Contribuinte nº 143.073.06189. Descrição 
completa na Matrícula nº 125.085 do 16º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 180.134,95 - Lance mínimo 
na 2ª praça: R$ 90.067,47 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa 
em 28/01/2022 às 11h30min, e termina em 31/01/2022 às 11h30min; 2ª Praça começa em 31/01/2022 às 11h31min, e 
termina em 08/03/2022 às 11h30min. Ficam os requerido(s) VIVIANE DA SILVA BARBOSA MODAS ME, IRENE 
FARUOLO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), compromissário(a) vendedor(a) COMPANHIA 
METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO COHAB-SP e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 04/02/2021.. 

 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA. Processo: nº 0261355-57.1996.8.26.0005. Executados: requerido(s) ELIANE 
CRUZ - Apto. c/área útil de 49,00m2 em São Miguel Paulista. Rua Catolé, nº40, 110 e 180, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
140.282.01607. Descrição completa na Matrícula nº 115.771 do 12º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
233.291,34 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 116.645,36 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 04/03/2022 às 13h20min, e termina em 09/03/2022 às 13h20min; 2ª Praça começa em 
09/03/2022 às 13h21min, e termina em 29/03/2022 às 13h20min.Ficam os requerido(s) ELIANE CRUZ, bem como seu 
cônjuge, se casado(a)(s) for(em), credor(a) hipotecário 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 21/03/2007. 

 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL DO TATUAPÉ. Processo: nº 1013291-65.2019.8.26.0008. Executados: executado(s) EDIMARCOS MARTINS - 
DIREITOS DO FIDUCIANTE - Apto. c/ área privativa de 110,670m2 na Vila Formosa. Rua Angoera, nº29, São Paulo/SP - 
Contribuinte nº 05514001067. Descrição completa na Matrícula nº 195.799 do 9º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 
1ª praça: R$ 768.018,20 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 418.788,72 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). 
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 04/02/2022 às 13h20min, e termina em 08/02/2022 às 13h20min; 2ª 
Praça começa em 08/02/2022 às 13h21min, e termina em 08/03/2022 às 13h20min.  Ficam os executado(s) 
EDIMARCOS MARTINS, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), credor(a) fiduciário COMPANHIA 
HIPOTECÁRIA UNIBANCO - RODOBENS e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 18/02/2020. 

 
 

Edital de Citação e Intimação. Prazo 30 dias. Processo n° 1020159-59.2015.8.26.0506. A Dra. Isabela de Souza Nunes
Fiel, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP, Faz Saber a MV Construções Metálicas Ltda (CNPJ.
07.177.809/0001-32), José Milton de Souza (CPF. 040.359.218-18) e Valmir Paladino (CPF. 086.533.678-45), que Banco
Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 465.139,66 (agosto de 2017), representada
pela Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida Simplificada - PJ, sob nº 227/3.888.740. Estando os executados em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 30 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que
a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam 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 converter-se em penhora o arresto procedido sobre: a) veículo de marca/modelo Fiat/Strada Working, placa FOJ 4211,
renavam 602663822, chassi 9BD578141E7752315, fabricado em 2013, modelo 2014, com restrição fiduciária ao Banco
Bradesco S/A; e b) veículo: HONDA/PCX 150, espécie Moto, Renavam 00559257910, fabricado em 2013, modelo 2014.
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o
presente, afixado e publicado. NADA MAIS.

                                 “ BOM DIA RIBEIRÃO PRETO ”EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 1000053-78.2017.8.26.0224. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários. Exequente: BANCO BRADESCO S.A. Executado: F. Lucas Transporte Rodoviário
de Cargas Me e outro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000053-78.2017.8.26.0224.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CAROLINA
MIRANDA DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Fernando Lucas (CPF. 301.200.188-37), que nos autos
da ação de Execução, ajuizada por Banco Bradesco S/A, procedeu-se a penhora sobre as quantias bloqueadas
judicialmente de R$ 11,91 e R$ 451,88. Estando o requerido em local ignorado, foi deferida a intimação da penhora
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, na ausência da qual prosseguirá
o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Guarulhos, 17/11/2021.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 07 de dezembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1021410-80.2018.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a).Beatriz de Souza Cabezas, na forma da Lei, etc.
Faz Saber a Carlos Roberto Paiva Marketing ME (CNPJ. 11.289.823/0001-03), que Via Products Ltda lhe ajuizou ação
ordinária declaratória de inexigibilidade de título e cobrança c/c reparação por perdas e danos materiais e morais e
pedido de antecipação de tutela de urgência, de Procedimento Comum, objetivando a concessão da tutela antecipada
para que seja comunicado o 2º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Guarulhos, sustando provisoriamente o
protesto do título de crédito nº 15 (PROTOCOLO 0100-14/06/2018-80) no valor de R$ 3.253,66, com a declaração
judicial de inexigibilidade da cártula (boleto) de cobrança relacionada ao contrato nº 0210, emitida aos 03.06.2018
no valor de R$ 3.253,66, com vencimento para 11.06.2018, levada a protesto, bem como, a condenação da
reclamada à reparação por danos materiais na ordem de 50% do título ilegitimamente emitido, além da condenação
da reclamada à reparação por danos morais correspondente a 100% do valor inserido na Duplicata levada à protesto.
Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 30 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, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 10 de dezembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1027577-79.2019.8.26.0224. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Contratos Bancários. Requerente: Banco Bradesco S/A. Requerido: Estrelamar Automoveis Ltda. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027577-79.2019.8.26.0224. O Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins
Pereira, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, FAZ SABER a ESTRELAMAR AUTOMÓVEIS
LTDA (CNPJ. 07.638.209/0001-24), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento
Comum, objetivando a quantia de R$ 209.189,15 (julho de 2019), decorrente da concessão de limite de crédito,
vinculado à conta corrente n° 11.431, agência 7.212, do banco ora autor. 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, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 13 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1023970-36.2015.8.26.0309. Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: Manoli Salim Kharis. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 (VINTE)
DIAS. PROCESSO Nº 1023970-36.2015.8.26.0309. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jundiaí, Estado de
São Paulo, Dr(a). MARIA CLAUDIA MOUTINHO RIBEIRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MANOLI SALIM KHARIS, Uruguaio,
Solteiro, Empresário, RG Y.486.287-G, CPF 704.762.044-37, com endereço à Avenida Doutor Cavalcanti, 396, Centro, CEP 13201-
003, Jundiaí - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial requerida por Banco Bradesco S/A, constando
da inicial que o débito, a titulo da Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal nº 259.196.596, com valor atualizado até o mês
de maio/2018 é de R$ 19.800,56. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido foi determinada a sua CITAÇÃO, por edital,
para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da importância
mencionada (devidamente atualizada), ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º, do Código
de Processo Civil). No prazo para embargos, de 15 dias úteis, que também fluirá após o decurso do prazo deste edital, reconhecendo
o crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de
honorários de advogado, o(a)(s) executado(a)(s) poderá(ão) requerer autorização do Juízo para pagar(em) o restante do débito
em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento)
ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil). Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será
convertido em penhora (art. 916, § 4º, do Código de Processo Civil). O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará a
imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o reinício dos
atos executivos (art. 916, § 5º, do Código de Processo Civil). A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos
(art. 916, § 6º, do Código de Processo Civil). Decorridos os prazos supra, sem interposição dos embargos ou qualquer outra defesa,
será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado no local de
costume e publicado pela imprensa na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jundiaí, aos 26 de novembro
de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES. Processo Digital nº: 0012437-06.2018.8.26.0564. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: José Humberto Sandmann.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0012437-06.2018.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). IVO ROVERI NETO, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ HUMBERTO SANDMANN, RG 9865419, CPF 880.322.488-20, que lhe foi proposta uma ação
de Cumprimento de sentença por parte de Banco Bradesco S/A que visando a satisfação do débito executado, requereu,
com lastro no artigo 854 e seguintes do CPC, o bloqueio do valor executado no montante de R$-154.780,44 (em setembro/
2021) e obteve a constrição de R$ 730,64 os quais, todavia, abrangem apenas uma parte da dívida, e, por se encontrar
o executado em em local incerto e ignorado, foi determinada a INTIMAÇÃO, por EDITAL, acerca do BLOQUEIO DE VALORES
realizado pelo sistema SISBAJUD, bem como do prazo de cinco (05) dias úteis para impugnação, nos termos do artigo 854,
§ 2º e § 3º, do NCPC; prazo esse que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Será o edital afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 24 de novembro de 2021.

6ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP. 6º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1013767-
84.2019.8.26.0564. A Dra. Patrícia Svartman Poyares Ribeiro, Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do
Campo/SP, Faz Saber a Indústria Móveis e Material Construção Emilyn Eireli (CNPJ. 27.289.543/0001-27), que Construjá Distribuidora
de Materiais para Construção Ltda lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 27.532,10 (maio de 2020),
representada pelas Duplicatas n°s 1654830/2, 1654830/3, 1657160/1, 1657160/2, 1657160/3, 1657160/4, 1657160/5, 1660109/
1, 1660109/2, 1660109/3, 1660109/4, 1660109/5, 1663440/1, 1663440/2, 1663440/3, 1663440/4, 1663440/5, 1667527/1,
1667527/2, 1667527/3, 1667527/4, 1667527/5, 1670165/1, 1670165/2, 1670165/3, 1670165/4, 1671308/1 e 1671308/2.
Estando a executada 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 03 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006522-46.2013.8.26.0565. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dr(a). Dagoberto Jeronimo do Nascimento,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NEUSA MARIA DOS SANTOS, Brasileiro, RG 1167664, CPF 056.773.998-84,
com endereço à Rua Professor Edgar de Moraes, 301, SALA 33, Jardim Frediani, CEP 06502-165, Santana de
Parnaiba - SP e NEUSA MARIA DOS SANTOS TRANSPORTES EPP, CNPJ 11.495.836/0001-20, com endereço à Rua
Rio Branco, 257, AP. 71, Fundação, CEP 09520-630, São Caetano do Sul - SP, que lhes foram proposta uma ação
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: a cobrança da quantia
de R$ 89.061,70 (abril de 2016), representada pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças
n° 4.546.135. E stando as executadas em lugares ignorados, 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,
embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requererem 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 09 de dezembro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0021034-90.2021.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito
da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a GUSTAVO TORRES CARVALHO, CPF 991.153.443-04, que a ação de Despejo por
Falta de Pagamento, ajuizada por José Haroldo de Oliveira e Costa, foi julgada procedente, para que desocupe o
Apartamento nº 909, no 9º andar do Edifício Araqua, sito à Rua Aurora, nº 544, Centro, Capital/SP e efetue o
pagamento da quantia de R$ 52.479,55 (agosto de 2021). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida
a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, desocupe o imóvel e 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,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

Processo 0054695-94.2020.8.26.0100 (processo principal 1086334-55.2016.8.26.0100) - Cumprimento de senten-
ça - Pagamento - Domingos Nishida Me - Conviva Empreendimentos Imobiliários Ltda, na pessoa de seu representante
legal - EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital 20 DIAS. PROCESSO Nº 0054695-94.2020.8.26.0100.
A MM. Juíza de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Raquel Machado Carleial
de Andrade, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CONVIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 07.437.149/
0001-81, na pessoa de seu representante legal, dos autos da Ação de Procedimento Comum em fase de Cumpri-
mento de Sentença requerida por Domingos Nishida Me. Encontrandose o Executado 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$ 39.424,89
(atualizado até 09/12/2020), 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 12 de maio de 2021.

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 7ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO
REGIONAL DE SANTO AMARO/SP. Processo: nº 1002662-21.2017.8.26.0002. Executado: PAULO MAGALHÃES EVARISTO DA
COSTA.  DIREITOS DO FIDUCIANTE que recaem sobre 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO: JTA/SUZUKI EN125 YES, ANO/
MODELO: 2008/2008, PLACA: DZU-5944; COR: PRATA, RENAVAM: 00986198951; CHASSI: 9CDNF41LJ8M205391;
COMBUSTÍVEL: GASOLINA, localizado na Rua Ernest Renam, nº 1.411, São Paulo/SP. Lance mínimo no 1º leilão: R$ 4.486,00 -
Lance mínimo no 2º leilão: R$ 2.691,60 (60%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).  DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão
começa em 21/01/2022 às 14h30min, e termina em 26/01/2022 às 14h30min; 2º Leilão começa em 26/01/2022 às
14h31min, e termina em 15/02/2022 às 14h30min. Fica o executado PAULO MAGALHÃES EVARISTO DA COSTA, bem como
o credor fiduciário BANCO ITAUCARD 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 02/08/2021.
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SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO



DIÁRIO DE S. PAULO - QUINTA-FEIRA/16 DE DEZEMBRO DE 202114

diáriodafama

Luara Fonseca, de 16 anos, criou a coreografia do último 
lançamento da cantora em dez minutos, para que pudesse 
ser divulgada em primeira mão na Farofa da Gkay

Apresentadora deixou seguidores babando com 
cliques nas redes sociais nesta terça-feira (14)
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Anitta dança com tiktoker que criou 
coreografia de ‘No Chão Novinha’

Luciana Gimenez toma chuveirada de 
topless: “Contagem regressiva pro verão”

Musa da Vai-Vai sobre 
preparação para a 

folia: 
“Sexo antes do desfile”

Paula Lima, musa da 
Vai-Vai, protagonizou 
um ensaio sensual e 
falou sobre sua pre-
paração para desfilar 
no Anhembi, em São 
Paulo. A jovem contou 
detalhes do que faz an-
tes de entrar no sam-
bódromo. “Faço sexo 
antes do desfile... Isso 
ativa substâncias no or-
ganismo, como seroto-
nina, deixando a pessoa 
mais relaxada, menos 
ansiosa”, disse ela, que 
ainda não está fazendo 
nenhuma preparação 
especial.

“Vem as festas de fim 
de ano. Vou deixar a 

dieta de lado. Depois 
penso em diminuir a 
quantidade de carboi-
dratos, mas tudo com 
acompanhamento de 
um profissional”, enfa-
tizou.

A maior campeã do 
Carnaval de São Paulo, 
com 15 títulos, em 2022, 
a Vai-Vai traz um en-
redo que fala do reen-
contro dos negros com a 
sua origem narrado por 
uma ave sagrada afri-
cana. A escola mostra a 
busca pela África glo-
riosa de abundância, 
os valores para recons-
trução pessoal para o 
futuro.

Em 2022, enredo da escola de samba 
paulistana fala do reencontro dos 
negros com a sua origem narrado 
por uma ave sagrada africana

Luciana Gimenez aumen-
tou a temperatura do Insta-
gram na noite desta terça-
-feira (14) ao postar alguns 
cliques em que aparece de 
topless tomando uma chu-
veirada em um dia de sol.
“Depois do banho de chuva 
em São Paulo, estou em 
contagem regressiva para 
o verão. Aproveitando esse 
fim de ano pra renovar a 
alma e fazer o que eu gosto! 
Maravilha né?”, escreveu a 
apresentadora na legenda.
Não demorou para que os 
comentários das fotos esti-
vessem lotados de elogios 
de seguidores como “lin-
da”, “musa” e “perfeita”.

Anitta, de 28 anos, fez 
nesta terça-feira (14) a 
coreografia viral de seu 
último lançamento, No 
Chão Novinha, parceria 
com Pedro Sampaio. Para 
acompanhá-la, a cantora 
convidou a tiktoker Lu-
ara Fonseca, de 16 anos, 
que criou os passos da 
música. O vídeo das duas 
dançando foi publicado 
no Instagram de Anitta.

Luara fez o trabalho a 
convite de Gkay, du-
rante a Farofa. Na oca-
sião, como a humorista 
revelou num podcast, a 
aniversariante perguntou 
a Anitta se gostaria que a 
música fosse divulgada 
em primeira mão na fes-
ta. A cantora concordou, 
e Gkay isolou Luara num 
dos quartos para que pu-
desse criar a coreogra-

fia, que ficou pronta em 
dez minutos. Na mesma 
noite, vários tiktokers 
subiram ao palco para 
dançar o lançamento.
Pelo Instagram, Luara 
falou sobre o sucesso 
da coreografia. “Anitta, 
Pedro Sampaio, Gkay, 
nunca vou cansar de 
agradecer pela opor-
tunidade. Amo vocês”, 
escreveu.
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ARIES - 21/03 a 20/04
Se depender do incentivo dos astros, você vai mergulhar no trabalho e fará tudo que estiver ao 
seu alcance para se destacar no que faz. Dedique-se de corpo e alma, pois seu empenho será 
reconhecido e você pode até ser recompensada com uma gratificação, uma promoção e, quem 
sabe, até um aumento. Você pode até se dedicar a um curso para ampliar seus conhecimen-
tos! Outra forma de ganhar dinheiro é arranjar um segundo emprego. Só não convém fechar 
negócios com amigos, pois há risco de sair no prejuízo. Pode pintar paixão por alguém de outra 
cidade ou país. Na união, boas conversas e muita afinidade, e sair da rotina pode ser excitante.

TOURO - 21/04 a 20/05
A vontade de progredir e conquistar o seu lugar ao sol será enorme e você deve ficar atenta 
para aproveitar as oportunidades que deverão surgir. Além de mostrar toda sua competência 
no trabalho, você terá facilidade para aprender e deve investir em cursos e treinamentos para 
melhorar o seu currículo. Até pode pintar uma grana inesperada no fim do dia! Outra boa dica 
é espelhar-se em pessoas bem sucedidas e que já chegaram aonde você quer chegar. Mas 
evite se impor no serviço: seja flexível com as ideias de outras pessoas. Sedutora, vai atrair e 
envolver facilmente quem deseja, e com o mozão, tome a iniciativa no sexo.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
Os astros te convidam a encarar os problemas com firmeza e confiança. Você terá uma boa 
oportunidade de virar o jogo e livrar-se de vez de algo que há tempos aborrece ou preocupa 
você. Algumas mudanças não serão nada fáceis e podem exigir sacrifícios, mas o resultado 
será libertador. À tarde, pode ser mais difícil se concentrar nas tarefas ou aprender algo novo, 
mas seja persistente para chegar lá! Vênus e Plutão reforçam a sua sensualidade e indicam 
forte atração por uma pessoa misteriosa, discreta ou comprometida. Um namoro a distância 
pode despertar insegurança; converse sobre. Na união, é só paixão e prazer, meu bombonzi-
nho!

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Vários astros te estimulam a trabalhar em equipe, e você pode fazer parcerias muito vanta-
josas ao longo do dia. Procure se unir aos colegas para executar as tarefas mais difíceis e al-
cançar as metas em comum! Se você tem uma boa ideia em mente, busque o apoio de amigos 
para colocá-la em prática. Incentive a cooperação e todos sairão ganhando. Nas relações pes-
soais, pode ter algum aborrecimento com alguém da turma; por isso, converse e seja sincero 
sobre o que sente. Há chance de engatar um romance com um amigo(a) ou de se envolver 
secretamente com alguém do trabalho, e a atração será intensa. A dois, fase harmoniosa, ideal 
para aprofundar a relação e a intimidade.

LEÃO - 22/07 a 22/08
Você vai mergulhar de cabeça no trabalho, principalmente se souber que existe uma possibi-
lidade de conseguir uma promoção ou outro benefício. De olho no sucesso, você vai mostrar 
toda sua garra e competência, além de ser muito prestativa com os colegas. Porém, pode 
enfrentar alguns conflitos de opinião à tarde, mas evite bater de frente ou impor suas ideias — 
tenha jogo de cintura. No amor, você estará segura do que quer e jogará todo seu charme para 
conquistar quem deseja. Uma amizade pode virar namoro e a atração será incrível. A dois, fase 
apaixonada, repleta de romantismo, companheirismo e sedução.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Sua mente vai funcionar a todo vapor e isso deve beneficiar seu trabalho. Além de esbanjar 
criatividade e estar cheia de boas ideias para agilizar as tarefas e aumentar seus ganhos, 
você terá um interesse enorme em aprender coisas novas, trocar experiências com colegas 
ou mesmo fazer cursos para se aperfeiçoar. Lua e Júpiter só recomendam que não exagere e 
não assuma mais atividades do que consegue cumprir. Solta na pista, você vai usar todo seu 
charme e simpatia nas paqueras, podendo contar com uma força da família para conquistar 
alguém influente. Com a sua metade da laranja, será mais fácil demonstrar seu amor, seu 
carinho e seus desejos.

LIBRA - 23/09 a 22/10
O céu envia ótimas energias para quem planeja mudar de casa ou iniciar algum tipo de reforma 
para tornar o lar mais bonito e aconchegante. Também é um bom dia para organizar arquivos e 
descartar o que não tem mais serventia, seja em casa ou no trabalho. Você pode ganhar uma 
grana inesperada de herança ou gratificação, mas veja lá como vai investir o dinheiro para não 
acabar no prejuízo. Para dicas, consulte o Tarot do Trabalho. No campo sentimental, a Lua deixa 
você ainda mais sensual e atraente. Use e abuse do seu charme para envolver quem deseja, 
seja na conquista ou no romance, e palavras picantes serão mais que bem vindas, bebê!

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Trabalhar em equipe e trocar ideias com os colegas continua sendo uma boa opção para você 
no trabalho, pois a Lua estimula a cooperação e outros astros facilitam a comunicação. Sua 
criatividade também está acentuada, e você usará os argumentos certos para defender seus 
projetos. Também pode se sair muito bem em reuniões, apresentações e entrevistas de em-
prego. Mas abra o zoião em sociedade com parentes, porque pode enfrentar conflitos no início 
da tarde: saiba negociar. Na paixão, o desejo de viver algo sólido será maior e pode deixá-la 
mais exigente na paquera. O relacionamento segue firme e forte, e os desejos estarão não só à 
flor da pele, mas como o jardim inteiro.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
O céu incentivará você a se concentrar no trabalho e nas oportunidades de ganhar dinheiro, 
pois o desejo de engordar o bolso e melhorar de vida será um estímulo e tanto para você se 
dedicar ao que faz. Mas no início da tarde, fofocas, conversas desnecessárias ou mal-enten-
didos podem atrasar seu serviço, portanto esclareça o que for preciso e mantenha o foco nas 
tarefas. Aliás, o apoio dos colegas pode fazer toda diferença no fim da tarde. A presença de 
Marte em Sagitário te deixa mais atraente e bem mais atirada nas paqueras, e há boas chances 
de iniciar um romance. Com o seu amor, a união ganhará novos estímulos e doses extras de 
paixão. Seduza sem dó!

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
Você contará com boas vibrações do céu e deve ter um dia muito produtivo e positivo, cris-
talzinho! No trabalho, vai esbanjar criatividade e usará todo seu carisma para atrair e agradar 
clientes, além de se dar bem com chefes e colegas. A Lua indica sorte para jogos e sorteios, 
então faça suas apostas. Mas tenha muito cuidado para não acabar gastando demais no início 
da tarde, afinal, dinheiro não cai do céu, bebê! No amor, pode pintar uma atração irresistível por 
um colega e talvez queiram manter o romance em segredo por um tempo. Quem já tem seu 
par vai revelar seu lado mais carinhoso e romântico, e também pode surpreender com uma 
postura mais ousada no sexo.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Os astros indicam que seu trabalho será mais produtivo se puder se isolar num local bem 
tranquilo, longe de agitação e sem depender dos colegas. Por isso, se puder, escolher trabalhar 
em casa será uma boa opção. Se você tem um bom projeto e nunca pôde realizar, talvez tenha 
chance de fazer isso agora. Mas não comente seus planos com ninguém: lembre-se de que 
o segredo é a alma do negócio. Atração por alguém da turma pode ficar ainda mais forte e 
difícil de disfarçar, e o céu apoia o romance: vá em frente,e vá com tudo! A dois, vai curtir muito 
romantismo e companheirismo, e seja criativa — inove no sexo.

PEIXES - 20/02 a 20/03
Você pode se destacar no trabalho com ideias criativas e inovadoras! Além disso, vai se 
entender muito bem com os colegas e pode fazer boas parcerias com eles para cumprir metas 
e atingir objetivos em comum. Lua e Júpiter em quadratura no início da tarde só recomendam 
cuidado com fofocas e intrigas — não acredite em tudo que os outros vão dizer. À noite, pode 
contar com o apoio da família para seus projetos, e os parentes também podem dar uma força 
para você conquistar alguém muito influente. Quem já encontrou seu amor vai investir no 
diálogo e nos planos em comum, e os desejos ficam ardentes na intimidade. Ui!
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