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PolíticaPolítica

Política Mundo

Advocacia do Senado 
defende no STF 
revogação de decisão 
que suspendeu 
‘orçamento secreto’

Consulado dos 
EUA em SP volta a 
emitir vistos para 
turistas brasileiros

Moraes revoga prisão 
de Daniel Silveira e 
proíbe deputado de 
acessar redes sociais

O ‘ouro líquido’ 
escondido nas 
florestas da 
Espanha

Após redução de tarifas, Guedes 
defende modernização do 
Mercosul na ‘dimensão’ digital

Economia

P6
Habitualmente, as notificações costumam ser menores às segundas-feiras, mas esta 
é a primeira vez em que não há nenhum registro de óbitos

Estado de SP não registra mortes por Covid em 
24 horas pela 1ª vez desde o início da pandemia

Com proposta de R$ 23 milhões, 
Ambev vai patrocinar carnaval 
de rua de São Paulo
Prefeitura de SP abriu envelopes com Prefeitura de SP abriu envelopes com 
propostas de empresas interessadas em propostas de empresas interessadas em 
patrocinar carnaval de ruapatrocinar carnaval de rua  P3P3

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o 
mercado digital é fundamental no processo de mo-
dernização do Mercosul para ampliar a capacidade de 
resposta a novos arranjos de integração global. P5

Advocacia do Senado enca-
minhou à ministra Rosa 
Weber, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) um 
documento no qual defen-
de o restabelecimento do 
pagamento das emendas 
de relator ao Orçamento da 
União, o chamado “orça-
mento secreto”.                 P3

Após um ano e meio de 
suspensão devido à Co-
vid-19, vistos para os Esta-
dos Unidos voltaram a ser 
emitidos em São Paulo e em 
todos os consulados ameri-
canos do país. A retomada 
integral do serviço também 
vale para quem precisa re-
novar o documento.  P2

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
Alexandre de Moraes revo-
gou na segunda-feira (8) a 
prisão do deputado Daniel 
Silveira (PSL-RJ), detido 
após ameaçar ministros do 
Supremo Tribunal Fede-
ral em vídeo divulgado no 
início deste ano.  P2

Nas províncias espanholas 
de Segóvia, Ávila e Valla-
dolid existe um tesouro 
escondido.                       P6

Veículo ainda derrubou Veículo ainda derrubou 
bloco de concreto que bloco de concreto que 
servia como barreira servia como barreira P4P4

Motorista embriagado é preso Motorista embriagado é preso 
por atropelar, matar e arremessar por atropelar, matar e arremessar 
pedestre de cima de viadutopedestre de cima de viaduto
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Telhado furado e carne vencida: veja 
irregularidades encontradas em fiscalização 
surpresa do TCE em escolas públicas
TCE vistoriou 82 escolas na manhã desta segunda. Foram encontradas irregularidades em 12
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Da Redação

arne vencida, 
telhado furado, 
garrafa plásti-
ca no lugar do 
extintor. Estas 

foram algumas das irre-
gularidades encontradas 
pela fiscalização surpresa 
do Tribunal de Contas do 
Estado nas escolas públi-
cas do estado de São Paulo 
na segunda-feira (8).
Cerca de 500 agentes de 
fiscalização do TCE parti-
cipam da ação. De acordo 
com o TCE, a fiscalização 
irá até terça-feira (9) e é 
a maior já realizada pelo 
tribunal. Trata-se de vis-
toria simultânea de 486 

unidades de ensino – 346 
escolas municipais e 140 
estaduais – distribuídas 
em 348 municípios do 
estado.
Na manhã desta segun-
da, foram vistoriadas 82 
escolas, e o tribunal en-
controu problemas em 12. 
As escolas da capital não 
fazem parte da investiga-
ção porque são vistoriadas 
pelo Tribunal de Contas 
do Município.
Em São Bernardo do Cam-
po, no ABC, uma escola 
está com o telhado do pá-
tio furado. Ainda na Gran-
de São Paulo, em Franco 
da Rocha, a EMEB Alexs-
sandra Aparecida Siqueira 
da Silva não tem nenhuma 
placa de identificação.

C

Vistos serão emitidos ou renovados para quem se vacinou contra a Covid-19

Consulado dos EUA em SP volta a 
emitir vistos para turistas brasileiros

Da Redação

Após um ano e meio de 
suspensão devido à Co-
vid-19, vistos para os Es-
tados Unidos voltaram a 
ser emitidos em São Paulo 
e em todos os consula-
dos americanos do país. 
A retomada integral do 
serviço também vale para 
quem precisa renovar o 
documento.
Os vistos serão emiti-
dos ou renovados para 
quem se vacinou contra 
a Covid-19. Na manhã 
desta segunda, o consu-
lado americano na capital 
paulista, localizado na 
Chácara Santo Antônio, 
registrava filas na entrada.
Desde maio do ano pas-
sado, por causa da pan-
demia, o serviço estava 
com vagas limitadas, 

com prioridade apenas 
para pessoas em situação 
de emergência, como as 
que iam para funerais de 
familiares ou para trata-
mento médico, além de 
vistos estudantis.
Regras para viajantes
Para conseguir o visto, 
os viajantes estrangeiros 
devem estar completa-
mente imunizados contra 
a Covid-19, e precisam 
apresentar o comprovan-
te de vacinação, além de 
um teste negativo para a 
doença, antes de embar-
car ao país.
Em relação à vacina, o 
Centro de Controle e Pre-
venção de Doenças (CDC) 
determinou que serão 
aceitos os imunizantes 
aprovados pela Organi-
zação Mundial de Saúde 
(OMS) para uso emer-
gencial, ou seja, todos os 

utilizados na campanha 
no Brasil.
O governo dos EUA tam-
bém deve aceitar a entra-
da de pessoas que tenham 
tomado duas doses de 

imunizantes diferentes, 
no chamado “mix de va-
cinas”. Ou seja, um turista 
que tomou uma dose da 
Pfizer e outra da AstraZe-
neca poderá viajar.

Crianças e adolescentes 
de até 17 anos não preci-
sam apresentar o com-
provante de vacinação, 
mas devem ter um teste 
negativo para Covid-19.
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Advocacia do Senado defende no 
STF revogação de decisão que 
suspendeu ‘orçamento secreto’

Da Redação

Advocacia do Se-
nado encaminhou 
à ministra Rosa 
Weber, do Supre-
mo Tribunal Fede-

ral (STF) um documento 
no qual defende o restabe-
lecimento do pagamento 
das emendas de relator 
ao Orçamento da União, 
o chamado “orçamento 
secreto”.
O “orçamento secreto” é 
como ficaram conhecidas 
as emendas parlamenta-
res pagas na modalidade 
“emendas de relator”.
Ao contrário das emendas 
individuais, que seguem 
critérios bem específicos 
e são divididas de forma 
equilibrada entre todos os 
parlamentares, as emendas 

de relator não seguem cri-
térios usuais e beneficiam 
somente alguns parlamen-
tares.
Na última sexta-feira 
(5), Rosa Weber suspendeu 
a execução das emendas 
de relator, após partidos 
pedirem ao Supremo que 
tornasse as execuções sem 
efeito.
Na peça encaminhada 
à ministra, a Casa afir-
ma que a suspensão dos 
pagamentos pode resultar 
em “danos irreparáveis” 
à prestação de serviços 
públicos.
“A liminar, portanto, deve 
ser modificada pela minis-
tra relatora, ou não merece 
ser referendada, a fim de 
preservar as deliberações 
do Congresso Nacional so-
bre a matéria, em atenção 
ao princípio da separação 

Documento aponta que decisão, da ministra Rosa Weber, pode resultar em 
‘danos irreparáveis’ à continuidade de serviços públicos
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Parlamentar também não poderá se comunicar com outros citados nos inquéritos 
das fake news e dos atos antidemocráticos

Moraes revoga prisão de Daniel Silveira e 
proíbe deputado de acessar redes sociais

Da Redação

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
Alexandre de Moraes 
revogou na segunda-feira 
(8) a prisão do deputado 
Daniel Silveira (PSL-RJ), 
detido após ameaçar 
ministros do Supremo 
Tribunal Federal em vídeo 
divulgado no início deste 
ano.
Na decisão, Moraes define 
duas medidas cautelares a 
serem adotadas em subs-
tituição à prisão.
Uma vez solto, Daniel 
Silveira não poderá fazer 

qualquer contato com 
outros investigados no 
inquérito das fake news 
e no inquérito que apura 
atos contra a democra-
cia – à exceção dos outros 
deputados federais citados 
nessas apurações.. Ambas 
as investigações tramitam 
no STF.
Silveira também fica proi-
bido de “frequentar toda 
e qualquer rede social [...] 
em nome próprio ou ainda 
por intermédio de sua as-
sessoria de imprensa ou de 
comunicação e de qual-
quer outra pessoa, física 
ou jurídica, que fale ou se 
expresse e se comunique 
(mesmo com o uso de 

símbolos, sinais e fotogra-
fias) em seu nome, direta 
ou indiretamente, de modo 
a dar a entender esteja 
falando em seu nome ou 
com o seu conhecimento, 
mesmo tácito”.
“Destaco que o descum-
primento injustificado de 
quaisquer dessas medidas 
ensejará, natural e ime-
diatamente, o restabe-
lecimento da ordem de 
prisão”, afirma Moraes.
No fim de junho, o de-
putado voltou a ser preso 
novamente, por desres-
peitar o uso de tornozelei-
ra eletrônica por cerca de 
30 vezes. A nova ordem 
de prisão foi do ministro 

A

Alexandre de Moraes, a 
pedido da Procuradoria-
-Geral da República.
A primeira ordem de 
prisão do deputado foi 
expedida em fevereiro por 

ataques aos ministros do 
Supremo Tribunal Federal. 
Em meados de março, no 
entanto, o parlamentar 
tinha sido autorizado a 
cumprir prisão domiciliar.

dos Poderes, especialmen-
te para viabilizar a conti-
nuidade do serviço público, 
a saúde e a segurança, 
impedindo a concretização 
de significativos, e ainda 
incalculáveis, danos irre-
paráveis ou de difícil repa-

ração à população brasilei-
ra e ao interesse público” , 
diz o documento.
De acordo com o Senado, a 
suspensão do pagamento 
das emendas leva à “para-
lisação de um número - até 
o momento - incalculável 

de obras e serviços, muitos 
deles vinculados à saúde, 
à educação e à segurança 
pública”, com prejuízos às 
“comunidades beneficiá-
rias e com desperdício de 
recursos públicos já em-
pregados”.
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Crime ocorreu em junho de 2018, em Araçariguama (SP). Outro réu já foi 
condenado em duas instâncias pelo homicídio

Veículo ainda derrubou bloco de concreto que servia como barreira. Teste do bafômetro 
confirmou embriaguez; garrafas e latas de bebida estavam no automóvel

Motorista embriagado é preso por atropelar, 
matar e arremessar pedestre de cima de viaduto

Da Redação

O motorista de um carro 
foi preso em flagrante pela 
polícia acusado de dirigir 
embriagado e atropelar um 
pedestre, na última sex-
ta-feira (5), no Viaduto do 
Gasômetro, no Centro de 
São Paulo. Com o impacto, 
a vítima foi arremessada 
do viaduto e caiu numa 
rua abaixo dele. O homem 
chegou a ser socorrido com 
machucados na cabe-
ça e fratura na perna. Ele 
foi levado a um hospital, 
mas não resistiu aos feri-
mentos e morreu.
Vídeo gravado por câme-
ra de segurança e obtido 
pela reportagem mostra o 
momento no qual o veí-
culo atinge o pedestre que 
caminhava pelo acosta-

mento e o joga para baixo. É 
possível ver, pelas imagens, 
que o veículo ainda derruba 
do viaduto um dos blocos 
de concreto que estavam 
no local. Eles funcionavam 
como uma barreira para 
impedir a queda de veícu-
los e pedestres.
O motorista detido tem 40 
anos. O pedestre tinha 27. 
Os nomes deles não foram 
divulgados pela polícia. A 
ocorrência foi atendida pela 
Guarda Civil Metropolitana 
(GCM).
Segundo os guardas-civis, 
foram encontradas garrafas 
e latas de bebida alcoóli-
ca dentro do veículo, um 
Volkswagen Fox prata. De 
acordo com a GCM, o con-
dutor passou pelo teste do 
bafômetro, que constatou a 
embriaguez ao volante.
O motorista foi levado a 

Pedreiro e esposa presos pela 
morte de Vitória Gabrielly 
vão a júri sem público

Da Redação

O
segundo júri do 
assassinato da 
menina Vitória 
Gabrielly come-
çou a ser realiza-

do no Fórum de São 
Roque (SP), na manhã 
desta segunda-feira (8). 
Os réus Bruno Oliveira e 
Mayara Abrantes, dez 
testemunhas de defesa e 
sete de acusação serão 
ouvidos.
Vitória Gabrielly Gui-
marães Vaz tinha 12 anos 
quando desapareceu, em 
2018, após sair de casa 
para andar de patins. O 
corpo dela foi encontrado 
oito dias depois, no meio 
de um matagal e perto 
dos patins. Três pessoas 
foram presas e indicia-
das por homicídio doloso 

suspeitas de envolvimen-
to no crime. Um quarto 
suspeito também foi 
preso e é investigado. O 
julgamento dele não foi 
marcado.
De acordo com o Tribunal 
de Justiça, o júri passa por 
medidas de isolamento 
devido à pandemia e não 
é permitida a presença 
de público no plenário. 
Procurado, o advogado 
Clayton Wesley de Frei-
tas Bezerra, que defende 
os réus, disse que iria se 
manifestar somente após 
o início do julgamento. 
Por conta do impedimen-
to de assistir ao júri, o pai 
de Vitória, Beto Vaz, fez 
um desabafo nas redes 
sociais.
“Ligo minha TV e vejo 
um estádio lotado com 
mais de 40 mil pesso-
as assistindo a um jogo 
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uma delegacia, onde alegou 
que tentou desviar de uma 
moto e atingiu a vítima, que 
caiu de cima do viaduto 
com o bloco de concreto.

Num primeiro momento, 
o condutor informou que 
teria batido contra uma 
mureta de contenção do 
viaduto e que o bloco de 

concreto teria caído e atin-
gido a vítima. No entanto, 
a GCM teve acesso ao vídeo 
que mostra o homem sendo 
atropelado pelo carro.

de futebol. Mas um pai, 
uma mãe, vítimas de um 
crime que chocou o Brasil 
e o mundo, não podem 
assistir ao julgamento de 
um caso que se trata do 

assassinato de sua própria 
filha por conta das restri-
ções. Esse Brasil, que não 
entendemos e não acei-
tamos, é também o Brasil 
de um povo de fé. E, mes-

mo com tantos motivos 
para nos derrubar, temos 
um Deus em quem con-
fiar. A justiça do homem 
é falha, mas a de Deus é 
plena.”
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ECONOMIA

Ministro falou durante abertura de seminário em Brasília

Após redução de tarifas, Guedes defende 
modernização do Mercosul na ‘dimensão’ digital

Da Redação

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse que 
o mercado digital é fun-
damental no processo 
de modernização do Mer-
cosul para ampliar a capa-
cidade de resposta a novos 
arranjos de integração 
global. “Temos que incluir 
essa pegada digital”, disse, 
sobre criar um mercado 
atraente e moderno para 
os negócios.
Guedes falou na abertura 
do seminário O Papel do 
Mercosul na Promoção 
do Comércio Eletrôni-
co Transfronteiriço e na 
Construção do Mercado 
Digital Regional, um even-
to virtual promovido pela 
presidência pro tempore 
do Brasil no bloco, em 
parceria com a Comissão 

Econômica para a América 
Latina e o Caribe (Cepal).
Segundo o ministro, os 
países do Mercosul tive-
ram uma visão antecipa-
tória na criação do bloco 
em 1991, para melhorar a 
competitividade de seus 
mercados, mas acabaram 
“perdendo um pouco” na 
corrida global em razão de 
“arranjos obsoletos”. Para 
Guedes, há, agora, uma 
nova oportunidade de 
relançamento das plata-
formas do bloco incluindo 
o mercado digital. “Já es-
tamos saindo da pandemia 
[de covid-19] e continua 
em ritmo acelerado o 
crescimento dessa dimen-
são digital”.
O Mercosul completa 30 
anos em 2021. O bloco é 
composto por Argentina, 
Brasil, Paraguai e Uruguai 
e outros países associados. Fo
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Carnaval 2022: Com proposta 
de R$ 23 milhões, Ambev vai 
patrocinar carnaval de rua de SP
Prefeitura de SP abriu envelopes com propostas de empresas interessadas em 
patrocinar carnaval de rua

Da Redação

Ambev vai ser 
a patrocinadora 
oficial do carna-
val de rua de São 
Paulo de 2022. 

A definição ocorreu na 
manhã de segunda-feira 
(8) após a Prefeitura de 
São Paulo abrir os en-
velopes das empresas 
interessadas em patroci-
nar o carnaval de rua da 
cidade.
A Ambev foi a única 
empresa interessada que 
apresentou proposta e 
ofereceu R$ 23 milhões 
pelo patrocínio, valor 
mínimo exigido pela 
prefeitura. O processo da 
licitação foi divulgado na 
sede da Secretaria Mu-
nicipal das Subprefeitu-
ras, no Centro da capital 
paulista.

A empresa vai exibir as 
marcas em placas, totens 
e outros materiais visu-
ais de sinalização, além 
de ter exclusividade na 
venda de bebidas duran-
te o evento. Neste ano, a 
cidade de São Paulo can-
celou o carnaval devido 
à pandemia de Covid-19. 
Em 2020, última realiza-
ção do evento, a Ambev 
também foi a patrocina-
dora do carnaval de rua 
com investimento de R$ 
21,9 milhões.
A empresa de bebidas foi 
a patrocinadora do car-
naval de São Paulo por 
3 anos consecutivos. O 
carnaval de rua da capi-
tal paulista não recebe 
verba pública.
No sábado (6), a prefei-
tura divulgou que rece-
beu 867 inscrições para 
desfiles de blocos de rua 
para o carnaval de 2022.
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MUNDO

Durante séculos, as pessoas exploraram os pinheiros para extrair resina
Da Redação

Nas províncias espanholas 
de Segóvia, Ávila e Valla-
dolid existe um tesouro 
escondido. Ali, no meio da 
Tierra de Pinares e da Sierra 
de Gredos, uma densa 
floresta de 400 mil hectares 
de pinheiros se estende em 
direção às montanhas.
Protegida do forte sol es-
panhol e repleta de trilhas, 
essa floresta é um destino 
popular para moradores 
e turistas. E quem a visi-
ta na hora certa consegue 
ver operários ao longo dos 
troncos das árvores, cum-
prindo a tradição secular de 
recolher o “ouro líquido” 
do pinheiro.
Um mercado no auge
A resina de pinho foi usada 
por diferentes civilizações 
por milhares de anos. Na 
Espanha e em grande parte 
do Mediterrâneo, ela era 
usada para impermeabilizar 
navios, tratar queimadu-
ras e acender tochas, entre 
outras coisas.
Mas, de acordo com Ale-

jandro Chozas, professor do 
departamento de engenha-
ria florestal da Universida-
de Politécnica de Madrid, 
foi somente nos séculos 
19 e 20 que a extração de 
resina de pinheiro se tornou 
lucrativa naquela região 
espanhola.
Quando a tecnologia e a 
industrialização ajudaram a 
transformar essa seiva es-
pessa em plásticos, verni-
zes, colas, pneus, borracha 
e até aditivos alimentares 
em meados do século 19, 
os proprietários das den-
sas florestas de pinheiro de 
Castilla y León enxergaram 
uma oportunidade.
Trabalhadores começaram 
a cortar a casca dos pinhei-
ros resinosos em toda a 
região para coletar a valiosa 
seiva. E embora este lento 
processo tenha parado em 
grande parte do mundo, 
na última década ele vem 
tendo um renascimento em 
Castilla y León, o lugar com 
mais fabricantes de resinas 
em toda a Europa e um dos 
últimos no continente onde 
esta prática persiste.

Habitualmente, as notificações costumam ser menores às segundas-feiras, mas 
esta é a primeira vez em que não há nenhum registro de óbitos
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Estado de SP não registra mortes 
por Covid em 24 horas pela 1ª vez 
desde o início da pandemia

O ‘ouro líquido’ escondido nas florestas da Espanha

Da Redação

estado de São 
Paulo não re-
gistrou nenhu-
ma morte por 
Covid-19 nessa 

segunda-feira (8) pela 
primeira vez desde o 
início da pandemia. A 
média móvel diária de 
mortes, que leva em con-
sideração os registros nos 
últimos sete dias, está 
em 73 nesta segunda.
Habitualmente, as noti-
ficações costumam ser 
menores às segundas-
-feiras, uma vez que as 
equipes trabalham em 
esquema de plantão aos 
finais de semana. Mas 
esta é a primeira vez que 

o estado não contabiliza 
nenhuma morte, des-
considerando apenas 
dias em que houve falha 
no sistema. 
Embora o estado não 
tenha registrado mortes 
nas últimas 24 horas, a 
média móvel diária ainda 
é de 73 nesta segunda-
-feira. Essa comparação 
leva em conta a média 
de mortes nos últimos 7 
dias. Como o cálculo da 
média móvel considera 
um período maior do que 
o registro diário, é possí-
vel medir de forma mais 
fidedigna a tendência da 
pandemia.
O valor desta segunda é 
23% maior do que o re-
gistrado há 14 dias, o que 
indica tendência de alta.
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Cesarneto
cesarneto@spdiario.com.br

CÂMARA (São Paulo) 
Ex- vereador, ex-Presidente (4 vezes), ex-senador e ex-
-ministro (Transportes), Antônio Carlos Rodrigues (PL) 
disputará a Câmara Federal 2022 pelo PL    
.
PREFEITURA (São Paulo)
Ex-vereador, o ex-vice e prefeito desde a morte de Bruno 
Covas (PSDB), Ricardo Nunes (MDB) governa com cabeça 
de empresário : custos e benefícios     
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Bancada do PP no maior e mais importante Parlamento 
estadual do Brasil esperava que Bolsonaro se filiasse ao 
partido. Agora, querem como seu vice  
.
GOVERNO (São Paulo)
As lógicas políticas regionais são tão fortes, que o vice-go-
vernador Rodrigo Garcia (ex-DEM no PSDB) tem apoio do 
PL pra candidato ao cargo do Doria     
.
CONGRESSO (Brasil)
Pergunta da hora : o deputado federal (SP) Eduardo Bolso-
naro pode ser candidato ao Senado - no PL de Costa Neto 
- com a escolha do pai pra 2022 ?  
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Quando a coluna antecipou que Bolsonaro (ex-PSL) não se 
filiaria ao Republicanos, o ex-deputado federal (SP) Costa 
Neto (PL 22) mostrou ser ‘profissa’
.
PARTIDOS
No jantar de ontem, num restaurante em São Paulo, o ex-
-governador (PSDB) Alckmin não assinou recibo pro cardá-
pio ‘frutos do mar’, de que pode ...    
.
(Brasil)
... ser vice de chapa com Lula (PT) pelo PSD do ex-prefeito 
paulistano Kassab, pra favorecer a candidatura do ex-pre-
feito Haddad (PT) ao governo (SP)      
.
JUSTIÇAS (Brasil)
Ministro - indicado pelo Presidente Temer (MDB) Alexandre 
Moraes - garante que presidirá o TSE nas eleições 2022 
como manda o ‘figurino jurídico’ 

M Í D I A S 
Cesar Neto é jornalista desde 1992 e colunista de política 
na imprensa (Brasil) desde 1993. O site - cesarneto.com - 
recebeu “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São 
Paulo e “Colar de Honra ao Mérito da Assembleia do Estado 
de São Paulo”  

Lipoaspiração pós 
pandemia
A pandemia foi um período 
desafiador e transforma-
dor para todos os contem-
porâneos da nossa gera-
ção. Jamais esqueceremos 
os que partiram ou as se-
quelas que essa tragédia 
deixou em nossas vidas. 
Muitos de nossos hábitos 
mudaram e alguns legados 
positivos e negativos per-
petuarão em nossa rotina. 
O home office, o detestá-
vel cardápio em QR code 
e o ensino à distância são 
heranças dessa árdua fase 
que enfrentamos que ten-
dem a permanecer no co-
tidiano. 

A cirurgia plástica, no en-
tanto, durante essa eta-
pa apresentou um grande 
avanço técnico e tecnoló-
gico. A grande maioria dos 
cirurgiões do mundo não 
estava realizando cirurgias 
estéticas durante a pande-
mia, porém, as conferências 
e congressos virtuais esta-
vam ocorrendo quase que 
diariamente com dimen-
sões globais. Houve uma 
enorme troca de experi-
ência científica, avanço de 
estudos e debates acadê-
micos que transformaram 
os rumos das condutas e 
procedimentos cirúrgicos 
estéticos. 

Segundo as estatísticas 
da Sociedade Internacional 
de Cirurgia Plástica Estéti-
ca (ISAPS), a lipoaspiração 
foi a cirurgia mais realizada 
em 2020 no Brasil. E esse 
procedimento também 
apresentou melhorias nos 
últimos anos. Ganhou po-
pularidade a lipoaspiração 
de alta definição (LAD) ou 
sua sigla em inglês Lipo HD, 
que se define como uma 
modalidade nova de lipo-
aspiração focada em dese-
nhar melhor os contornos 

musculares, deixando um 
contorno corporal mais de-
finido e desenhado com um 
aspecto atlético. 

Para isso, além de uma mu-
dança técnica, os cirurgiões 
passaram a utilizar novas 
tecnologias para ajudar a 
retração da pele no intra-
operatório tratando em 
conjunto a flacidez de pele. 
Uma das opções mais de-
sejadas é o Renuvion, um 
aparelho utilizado após a 
lipoaspiração ainda no cen-
tro cirúrgico. 

O equipamento é intro-
duzido abaixo da pele do 
paciente pelos mesmos 
orifícios da entrada das 
Cânulas de lipoaspiração. 
Agem por radiofrequência 
nas fibras que conectam a 
pele à musculatura. Essas 
fibras são aquecidas em até 
85°C causando retração e 
consequente tratamento 
da flacidez. Apesar da alta 
temperatura nos planos 
profundos da pele, não há 
queimaduras nem dor no 
plano superficial. Isso por-
que um jato de gás hélio 
promove ativação da tec-
nologia e, ao mesmo tempo, 
um resfriamento imediato. 

Os resultados já se notam 
nos primeiros dias de pós-
-operatório, mas ainda se 
potencializam em até nove 
meses devido ao estímulo 
da produção de colágeno! 

Com esses avanços, e as-
sociado a uma boa técni-
ca, os resultados são cada 
vez mais regulares e sem 
estigmas de aparência de 
operado. 

Procure sempre um cirur-
gião membro da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plás-
tica.

Paulo Godoy
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Agora que Jair Bolsonaro, 
Presidente do Brasil, deve se 
filiar - no próximo dia 22 de 
novembro - ao Partido Liberal 
(legenda 22) do ex-deputado 
federal (SP) Valdemar Cos-
ta Neto, vale lembrar que as 
Listas Oficiais dos 32 partidos 
políticos brasileiros só serão 
enviadas à Justiça Eleitoral - 
pelo sistema FILIA - de acordo 
com a Legislação partidária 
desde 1995 - com suas atu-
alizações -  na 1ª quinzena 
de abril de 2022, incluindo os 
deputados estaduais, fede-
rais e distritais migrantes de 
seus atuais partidos, usando 
a ‘Janela Partidária’ que per-
mite as mudanças de legenda 
sem que possam perder suas 
cadeiras por infidelidade ...     

Além destes procedimentos, 
as convenções para oficializar 
candidaturas só se realizarão 
entre o final de julho e começo 
de agosto de 2022. Portanto, 
além das tradicionais negocia-
ções com outros donos e só-
cios preferenciais dos demais 
partidos que devem oferecer 
candidatura à vice de Bolso-
naro e a uma das 3 cadeiras 
- dos Estados - no Senado 
e aos governos estaduais e 
distrital, o Brasil - queira DEUS 
com a pandemia Covid 19 con-
trolada - deve ter as eleições 
mais fiscalizadas da História 
(urnas eletrônicas - TSE). Em 
tempo : amanhã deve rolar a 
filiação do ex-ministro (Justi-
ça) Sérgio Moro no Podemos 
(legenda 19) ...

Sociedade em transformação
Semana passada tivemos a pas-
sagem do dia 4 de novembro, dia 
do oficial R2.

A data marca o nascimento do 
Tenente-Coronel Luiz de Araújo 
Correia Lima, idealizador dos Ór-
gãos de Formação de Oficiais da 
Reserva (OFOR) do País e Patrono 
do Oficial da Reserva do Exército. 
Filho de família militar, de General 
de Divisão, Correia Lima nasceu 
em Porto Alegre em 1891. Estu-
dioso das doutrinas pós-primeira 
Guerra Mundial, o futuro Tenen-
te-Coronel percebeu a neces-
sidade de reservas que fossem 
rapidamente mobilizáveis e cons-
tituídas por lideranças da socie-
dade. 

Sendo o primeiro criado no Rio de 
Janeiro em 1927, e com o passar 
do tempo, diversos Centros de 
Preparação de Oficiais da Reserva 
(CPOR) e Núcleos de Preparação 
de Oficiais da Reserva (NPOR) fo-
ram criados em todo o território 
nacional, a fim de treinar novos 
oficiais das forças armadas e pre-
parar  novos líderes da sociedade 
civil.

Nesta casa, aprendi e muito sobre 
honra, disciplina, assim como so-
bre minha função como cidadão. 
Lá vi que qualquer um pode assu-
mir e defender a bandeira de nos-
sa nação, sendo que no âmbito da 
sociedade civil essa função é no 
serviço ao vulnerável e ao bem 
comum, não importando o cená-
rio que se encontre.

Tivemos lá o ensinamento mar-

cante daqueles que irão coman-
dar, mas que primeiramente de-
vem aprender a servir.

Assim, especialmente diante do 
cenário turbulento que vivemos, 
passado o dia no qual o serviço 
cívico e militar se unem, é o caso 
de se lembrar justamente o que 
significa este serviço cívico.

Chega de apenas assistirmos do 
sofá as mudanças sociais. Está 
na hora, de assumirmos o nosso 
papel, defendendo nossa nação e 
assumindo o compromisso de 

realizar todo o esforço necessário, 
para que ninguém fique para trás.
Nos EUA, a expressão “civic duty” 
(dever cívico), levou os cidadãos 
a lutarem contra a escravidão, 
contra o regime nazista, contra a 
segregação racial e todos os de-
safios que foram e são impostos 
aquela nação. 

Não é a toa, que uma das frases 
mais famosas do século 20 é do 
Presidente John Kennedy: “Não 
pergunte o que o seu país pode 
fazer por você, mas sim o que 
você pode fazer pelo seu país”.

Assim, aproveitando essa data 
histórica, é uma grande oportuni-
dade para lembrarmos de nossas 
responsabilidades como cidadãos 
e de empreender todos os esfor-
ços na construção de uma socie-
dade livre, justa e fraterna.

Feliz 4 de novembro e avante nos-
sa sociedade civil!

diário de S.Paulo

Charge

Rodrigo Sayeg

Sobre Filiações Partidárias
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PUBLICIDADE LEGAL

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

15ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação da executada RTA PLANEJAMENTO MONTAGENS INDUSTRIAIS E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 72.762.685/0001-14. A Dra. Celina Dietrich Trigueiros 
Teixeira Pinto, MM. Juíza de Direito Titular da 15ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/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 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VERGUEIRO WORK CENTER em face de RTA PLANEJAMENTO MONTAGENS 
INDUSTRIAIS E COMÉRCIO LTDA - Processo nº 0035302-91.2017.8.26.0100 (Principal nº 1038296-80.2014.8.26.0100) - Controle nº 856/2014, 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 17/11/2021 às 14:30h e se 
encerrará dia 22/11/2021 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 22/11/2021 às 14:31h e se encerrará no dia 03/12/2021 às 14:30h, 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 IMÓVEL - No 2º Leilão, 
o valor mínimo para a venda do imóvel 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 ser 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 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 78.915 DO 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Conjunto nº 162, no 16º andar do 
Edifício Vergueiro Work Center, na Rua Vergueiro, nº 2.949, no 9º subdistrito - Vila Mariana, com a área privativa de 47,48m2, área comum de 54,98m2, área total de 102,46m2, e fração ideai de 1,052632%, com direito ao 
uso de uma vaga, para guarda de um automóvel de passeio, localizada na garagem coletiva, em local individual e indeterminado.  Consta na AV.06 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, 
sendo nomeada depositária a executada. Consta na AV.07 desta matrícula que nos autos da ação nº 00416001220095050134, em trâmite na 4ª Vara da Comarca de Camaçari/BA, foi decretada a indisponibilidade dos bens 
de RTA PLANEJAMENTO MONTAGENS INDUSTRIAIS E COMÉRCIO LTDA. Consta na AV.08  desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 1531870882015, em trâmite na Vara de Execuções Fiscais 
Municipais do Foro Vergueiro, da Capital/SP, requerida por Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico – SF contra RTA PLANEJAMENTO MONTAGENS INDUSTRIAIS E COMÉRCIO LTDA, foi penhorado o imóvel 
objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Consta na AV.09  desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 1001995-75.2017.5.02.0027, em trâmite na 27ª Vara do Trabalho 
da comarca de São Paulo/SP, requerida por ALESSANDRA NAVISKAS STASI contra RTA PLANEJAMENTO MONTAGENS INDUSTRIAIS E COMÉRCIO LTDA, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária 
a executada. Consta na Av.10 desta matrícula que nos autos do Processo nº 0041600120095050134, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Camacari/SP, foi determinada a indisponibilidade dos bens de RTA 
PLANEJAMENTO MONTAGENS INDUSTRIAIS E COMÉRCIO LTDA. Consta na Av.11 desta matrícula que nos autos do Processo nº 00009043120135050121, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Candeias/BA, foi 
determinada a indisponibilidade dos bens de RTA PLANEJAMENTO MONTAGENS INDUSTRIAIS E COMÉRCIO LTDA. Consta nos autos, penhora no rosto dos destes autos, oriundo do processo nº 1001995-75.2017.5.02.0027, 
em trâmite na 27ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, requerida por ALESSANDRA NAVISKAS STASI contra RTA PLANEJAMENTO MONTAGENS INDUSTRIAIS E COMÉRCIO LTDA, no valor de R$ 209.097,96. Contribuinte nº 
039.076.0449-0 (conf. AV.03). Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP, débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 48.008,97, débitos de IPTU no valor de R$ 3.319,70 (08/10/2021). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 
360.701,04 (trezentos e sessenta mil, setecentos e um reais e quatro centavos) para Agosto de 2020, que será devidamente atualizada até a data da alienação judicial de acordo com a tabela de 
atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação no valor de R$ 120.385,36 (abril/2019). São Paulo, 14 de outubro de 2021. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

16ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados SAVANA FOOD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.774.861/0001-76; ELI ALVES DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob o nº 
779.482.388-91; e sua mulher LILIANNE YUKI GALLO ALVES DA SILVA, inscrita no CPF/MF sob o nº 147.989.688-89; ROBSON APARECIDO LEITE, inscrito no CPF/MF sob o nº 086.062.488-94; ALISSANDRA VANELLI 
NOGUEIRA LEITE, inscrita no CPF/MF sob o nº 169.917.338-90; bem como da usufrutuária IRMA GALLO, inscrita no CPF/MF sob o nº 172.612.258-19; e da nu coproprietária JACQUELINE LY GALLO, inscrita no CPF/
MF sob o nº 074.937.868-95; e seu cônjuge, se casada for. A Dra. Gisele Valle Monteiro da Rocha, MM. Juíza de Direito da 16ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente 
Edital de 1º e 2º Leilão 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 DO BRASIL S/A, move em face 
de SAVANA FOOD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  e outros - Processo nº 1021738-28.2017.8.26.0100 - controle nº 497/2017, 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 , e, será afixado em local de costume e publicado em jornal de grande circulação, em conformidade com o disposto no art. 887, § 3º do CPC. 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 22/11/2021 às 15:30h e se encerrará dia 25/11/2021 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 25/11/2021 às 15:31h e se encerrará no dia 14/12/2021 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. 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. Caso o credor opte por não adjudicar os bens, participará 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. O valor excedente deverá ser depositado no prazo de 24 horas. Em um caso, como no outro, o credor ou arrematante, 
deverão arcar com a comissão do Leiloeiro equivalente a 5% o valor da arrematação, que não está incluída no valor do lanço vencedor. Correrão por conta do arrematante as despesas e custos relativos à desmontagem, remoção, 
transporte e transparência patrimonial dos bens arrematados. 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: NUA PROPRIEDADE DO IMÓVEL DA 
MATRÍCULA Nº 3.058 DO 16º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP – IMÓVEL:  Uma Casa, à Rua Loureiro da Cruz, nº 78, no 37º Subdistrito - Aclimação e seu terreno, medindo 5,00m de frente 
para a citada rua, por 34,00m da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, confrontando de um lado com o prédio nº 80, de outro com o prédio nº 68, ambos com quem de direito, e 
nos fundos com sucessores de Sizenando Barbosa e outro. Consta no R.03 desta matrícula o usufruto vitalício à IRMA GALLO. Consta no R.04 desta matrícula a nua propriedade do imóvel à LILIANNE YUKI GALLO ALVES 
DA SILVA e outros. Consta na Av.05 desta matrícula a penhora exequenda da parte ideal (78,0707%) sobre a nua propriedade do imóvel, sendo nomeada depositária a executada. Contribuinte nº 038.022.0003-9. 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 no valor de R$ 2.115,59 (30/09/2021). Consta as fls.587 dos autos que a casa foi reformada, contendo 
03 dormitórios, sendo 1 suíte, banheiro social, terraço, sala para 2 ambientes, cozinha planejada, lavanderia, quintal edícula nos fundos, dependência de empregada e garagem, totalizando 200,00m2 de área construída. Valor 
da Avaliação do Imóvel: R$ 1.650.000,00 (um milhão seiscentos e cinquenta mil reais) para novembro de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do 
TJ/SP. Débitos desta ação as fls.688b no valor de R$ 1.834.895,58 (junho/2021).  São Paulo, 11 de outubro de 2021. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

1ª Vara Cível do Foro Regional do Butantã/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação de PATRICIA ELIZABETH LEITE, inscrita no CPF/MF sob o nº 123.990.468-11; e ANDERSON LEITE, inscrito no CPF/MF sob nº 088.262.168-86. A Dra. Mônica de Cassia 
Thomaz Perez Reis Lobo, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional do Butantã/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 ajuizada por PATRICIA ELIZABETH LEITE em face de ANDERSON LEITE - Processo nº 0002700-39.2021.8.26.0704 
- Controle nº 474/2018, 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 realizada por MEIO ELETRÔNICO, 
através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 22/11/2021 às 15:30h e se encerrará dia 25/11/2021 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 25/11/2021 às 15:31h e se encerrará no dia 14/12/2021 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. DA PREFERÊNCIA - Nos termos do artigo 843, § 1º, do Código de Processo Civil, os coproprietários terão a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, em 
igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. Se uma das partes exercer o direito de preferência, o depósito será de 70% (setenta por cento) do preço integral oferecido e, que a comissão do leiloeiro será 
de 5% (cinco por cento) do valor efetivamente pago. Quanto ao pagamento da comissão do leiloeiro, esta não se inclui no valor do lace, será paga pelo arrematante ou quem exercer o direito de preferencia. 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. 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 93.601 DO 18º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/
SP - IMÓVEL: Um terreno á Avenida F, constituído pelo lote 14 da quadra 26, loteamento denominado Jardim Peri Peri, no 13º subdistrito Butantã, medindo 10,00 de frente para a referida rua, por 30,00 da frente aos fundos 
de ambos os lados visto da Avenida, tendo nos fundos a largura de 10,00 m, encerrando a área de 300,00 m2, confrontando do lado direito visto da Avenida com o lote 13, do lado esquerdo com o lote 15, e nos fundos com 
parte do lote 16. Consta na Av. 01 desta matrícula que a Avenida F, denomina-se atualmente Avenida Eliseu de Almeida. Contribuinte nº 101.188.0014-1. 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 no valor de R$ 10.126,20 (01/10/2021). Consta ás fls. 178 dos autos principais que o imóvel compõe-se de um lote de terreno e uma edificação comercial.  
Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 1.766.666,67 (Um milhão, setecentos e sessenta mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos) para Junho de 2019, que será atualizado até a data da 
alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP.  São Paulo, 27 de outubro de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

11ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados CARLOS ALBERTO TAVARES, inscrito no CPF/MF sob o nº 404.660.868-49; e sua mulher RUZIA BERARDO DE CARVALHO AROUCHA TAVARES, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 410.560.434-15; bem como  da credora hipotecária CAIXA ECONOMICA FEDERAL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04. O Dr. Dimitrios Zarvos Varellis, MM. Juiz de Direito da 11ª 
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 ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BASE DAS CANOAS em face de CARLOS ALBERTO TAVARES - Processo nº 1111970-52.2018.8.26.0100 – Controle nº 
1750/2018, 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 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 22/11/2021 às 14:30h e se encerrará dia 25/11/2021 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 25/11/2021 às 14:31h e se encerrará no dia 14/12/2021 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 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 36.579 DO 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 
COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: O apartamento sob nº 152, localizado no 15º andar do Edifício Base das Canoas, situado à rua José Debieux, nº 398, no 8º Subdistrito-Santana, desta capital, com a área útil de 
88,88 metros quadrados, área comum de 88,08 metros quadrados, área total de 176,96 metros quadrados, correspondo-lhe no terreno a fração ideal de 1,1990%. Consta no R.02. desta matrícula que o imóvel foi dado 
em hipoteca a CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Consta na Av.06 e 07 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositários os executados. Contribuinte nº 069.205.0106-
6 (A.M). Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP devedor inexistente na Dívida Ativa e não foram encontrados registros de débitos de IPTU para o exercício atual (30/09/2021). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 
502.606,62 (quinhentos e dois mil, seiscentos e seis reais e sessenta e dois centavos) para julho 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$ 50.369,07 (outubro/2021). São Paulo, 19 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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3ª Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados IZAURA APARECIDA MORAL LIMA, inscrita no CPF/MF sob o nº 115.788.228-58; e seu marido JOÃO LEONARDO LIMA, inscrito no CPF/MF sob o nº 293.571.118-
16; bem como dos credores hipotecários ODAIL MAXIMILIANO CAVINATTI, inscrito no CPF/MF sob o nº 094.378.198-15; e sua mulher MARCIA APARECIDA PIOTTO CAVINATTI, inscrita no CPF/MF sob o nº 
064.256.528-70. O Dr. Carlos Antonio da Costa, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga/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 ODAIL MAXIMILIANO CAVINATTI em face de IZAURA APARECIDA MORAL LIMA E OUTRO 
- Processo nº 0381930-11.1998.8.26.0010 (Principal nº 0831882-44.2005.8.26.0010) – Controle nº 1160/1998, 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 22/11/2021 às 14:00h e se encerrará dia 25/11/2021 às 
14:00h, 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 25/11/2021 
às 14:01h e se encerrará no dia 14/12/2021 às 14:00h, 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. 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 
15.651 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPETININGA/SP - IMÓVEL: Um terreno representado pela área reservada, com 10.500,00 metros quadrados, do loteamento Jardim Alvorada, 
situado no Bairro Jurumirim, distrito de Morro do Alto, neste município, dentro das seguintes divisas e confrontações: pela frente em 160,00 metros, divide com a Rua 3, e com a área de sistema de recreio; do lado direito de 
quem da frente olha para o imóvel, em 84,00 metros, divide com propriedade de Benedito Lopes e Francisco Rodrigues; de outro lado, em 52,00 metros, divide com Oscar Ribeiro Gomes e Aparicio Lopes de Oliveira; e, nos 
fundos, em 169,55 metros, divide com Benedito Lopes. Consta no R.02 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi hipotecado a ODAIL MAXIMILIANO CAVINATTI e sua mulher MARCIA APARECIDA PIOTTO CAVINATTI. 
Consta no R.03 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução, Processo nº 1.198/98, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, requerida por WALTER JOAQUIM FERREIRA contra JOÃO 
LEONARDO LIMA E OUTRA, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula. Consta no R.04 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução, Processo nº 1.257/98, em trâmite na 3ª Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga/
SP, requerida por   ODAIL MAXIMILIANO CAVINATTI E OUTRA contra JOÃO LEONARDO LIMA E OUTRA, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, tendo sido nomeado depositário o executado. Consta na Av.06 desta 
matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Ordem nº 16/99, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul/SP, requerida por MAURO WILSON ALVES DA CUNHA contra JOÃO LEONARDO LIMA E OUTRA, 
foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, tendo sido nomeado depositário os executados. Consta na Av.08 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Ordem nº 0831882-44.2005, em trâmite no 3º Ofício 
Cível do Foro Regional do Ipiranga/SP, requerida por ODAIL MAXIMILIANO CAVINATTI contra JOÃO LEONARDO LIMA E OUTRA, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, tendo sido nomeado depositário o executado. Consta 
na Av.10 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo 0010454-11.2000.403.6114, em trâmite na 2ª Vara Federal da Comarca de São Caetano do Sul/SP, requerida por FAZENDA NACIONAL contra 
TRANSLOTECA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA E OUTROS, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, tendo sido nomeado depositário JOÃO LEONARDO LIMA. Consta na Av.11 e 12 desta matrícula que foi decretada a 
indisponibilidade dos bens de JOÃO LEONARDO LIMA e IZAURA APARECIDA MORAL LIMA nos autos do Processo nº 00088588920004036114, em trâmite na 2ª Vara Federal da Comarca de São Bernardo do Campo/SP. Consta 
na Av.13 e 14 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade dos bens de JOÃO LEONARDO LIMA e IZAURA APARECIDA MORAL LIMA nos autos do Processo nº 00606001619965020464, em trâmite no Grupo Auxiliar 
de Execução e Pesquisa Patrimonial – GAEPP de São Paulo/SP. Consta na Av.15 e 16 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade dos bens de JOÃO LEONARDO LIMA e IZAURA APARECIDA MORAL LIMA nos autos do 
Processo nº 00575001619975020465, em trâmite no Grupo Auxiliar de Execução e Pesquisa Patrimonial – GAEPP de São Paulo/SP. Contribuinte nº 8.5.008.495.00. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 856.500,00 
(oitocentos e cinquenta e seis mil e quinhentos reais) para outubro de 2018, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 
65.168,14 (junho/2019); e débito no valor de R$ 964.530,17 (agosto/2019) referente a Execução de Título Extrajudicial. São Paulo, 29 de setembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

28ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados MARCOS ANTONIO POZZANI, inscrito no CPF/MF sob o nº 806.382.878-04; e sua mulher MARINA BONFIM POZZANI, inscrito no CPF/MF sob o nº 220.737.198-
05. A Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman, MM. Juíza de Direito da 28ª 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 Despejo por Falta de Pagamento Cumulado com Cobrança ajuizada por MARCOS ALVAREZ COUTO em face de MARCOS ANTONIO 
POZZANI E OUTRO - Processo nº 1047264-89.2020.8.26.0100 – Controle nº 818/2020, 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 gestor 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 22/11/2021 às 11:30h e se encerrará dia 25/11/2021 às 11:30h, 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 25/11/2021 às 11:31h e se 
encerrará no dia 14/12/2021 às 11:30h, 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 FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo – JUCESP sob o nº 844, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. 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 leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, 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 gestor 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 seu 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: MATRÍCULA Nº 9.170 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CERQUEIRA CESAR/
SP - IMÓVEL: Um lote de terreno sob nº 06 da quadra “GT” do loteamento denominado Thermas de Santa Barbara – Gleba I, situada na zona urbana do município de Águas de Santa Bárbara, desta comarca de Cerqueira César, 
Estado de São Paulo, de forma retangular com a área de 450,00 metros quadrados, com as seguintes medidas e confrontações: - frente 15,00 metros com a rua 331; fundos 15,00 metros com o lote 17; esquerda 30,00 metros 
com o lote 05; direita 30,000 metros com o lote 07. Consta no R.02 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Trabalhista, Processo nº 00086009220085150064, em trâmite na Vara do Trabalho de Itanhaém/SP, 
requerida por PROCURADORIA GERAL FEDERAL contra WALTER POZZANI E OUTROS, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário MARCOS ANTONIO POZZANI. Consta na Av.03 desta matrícula 
que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 0071067-80.2004, em trâmite na 28ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, requerida por MARCOS ALVAREZ COUTO contra FERMABRAS LTDA ME E OUTROS, foi penhorado 
o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário MARCOS ANTONIO POZZANI. Contribuinte nº 114441 (Conf.fl.418). Consta as fls.418 dos autos que na Prefeitura da Estancia Águas de Santa Barbara/SP há 
débitos tributários no valor de R$ 1.033,98 (outubro/2020). Consta as fls.384 dos autos débitos condominiais no valor de R$ 10.999,76 (fevereiro/2021).  Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 65.880,00 (sessenta e cinco mil, 
oitocentos e oitenta reais) para março de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. São Paulo, 13 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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PUBLICIDADE LEGAL

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados ALEXANDRE RAMOS DE SOUZA, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.591.466-02; e ESPÓLIO SIRLENE MONTE CASSIANO SOARES DA CRUZ, na pessoa de 
seu representante e por si CICERO SOARES DA CRUZ, inscrito no CPF/MF sob o nº 135.126.408-77. O Dr. Gabriel Baldi de Carvalho, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas/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 
MARIA RITA CHIAVEGATTO em face de ALEXANDRE RAMOS DE SOUZA - Processo nº 0015630-70.2008.8.26.0114/01 – Controle nº 654/2008, 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 22/11/2021 
às 15:00h e se encerrará dia 25/11/2021 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 25/11/2021 às 15:01h e se encerrará no dia 14/12/2021 às 15:00h, 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 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 127.470 DO 8º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Um terreno situado na Rua Tucunduva, 
designado como Lote “A”, no projeto da desdobro, na Vila Elizabeth, no 4º Subdistrito – Nossa Senhora do Ó, localizado à 168,70m da esquina da Rua das Paisagens, medindo 5,00m de frente; 26,45m da frente aos fundos do 
lado direito, olhando da rua; 26,40m do lado esquerdo, e 5,00m nos fundos, com a área de 132,13m2, confrontando do lado direito com o lote B do mesmo desdobro, onde acha-se edificado o prédio nº 154, do lado esquerdo 
com o imóvel nº 164, ambos da mesma rua, e nos fundos com o imóvel nº 103 da Rua Brigadeiro Araújo. Consta na Av.01 desta matrícula que foi construído um prédio de dois andares e um sobsolo para a uma residencial 
com 220,00m2, que recebeu o nº 162 da Rua Tucunduva. Consta na Av.06 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 076.012.0113-
9. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 53.015,79 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 2.512,18 (27/09/2021). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 
955.000,00 (novecentos e cinquenta e cinco mil reais) para abril de 2019, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação as fls.549 no 
valor de R$ 152.949,40 (junho/2021). Campinas, 29 de setembro de 2021. Eu,  diretora/diretor, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

27ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada MARIA HELENA DEZOLT DA CUNHA, inscrita no CPF/MF sob o nº 035.789.658-04. A Dra. Melissa Bertolucci, MM. Juíza de Direito da 27ª 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 ajuizada por AMARITA RIBEIRO VASCONCELOS CECCONI em face de MARIA HELENA DEZOLT DA CUNHA - Processo nº 1049161-26.2018.8.26.0100 - Controle nº 719/2018, 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 gestor 
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 22/11/2021 às 11:30h e se encerrará dia 25/11/2021 às 11:30h, 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 25/11/2021 às 11:31h e se encerrará no dia 13/12/2021 às 11:30h, 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 os decorrentes de débitos fiscais e tributários 
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 ser 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 FERNANDO JOSÉ 
CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A 
comissão devida à Mega Leilões gestor judicial 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 ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, 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 e deverá ser depositada nos autos. 
O exequente, se vier a arrematar o imóvel, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor do bem execeder 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 novo leilão à custa do exequente (art. 892, parágrafo primeiro, 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 23.596 DO 5º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP – VAGA DE GARAGEM: Vaga de garagem no subsolo da garagem do edifício Barão de Antonina, situado à 
Avenida Higienópolis nº 587, no 7º subdistrito – Consolação, com a área útil e total de 25,24m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,12000% no terreno, (área 1.284,00m2). Consta na Av.04 desta matrícula a penhora 
exequenda deste imóvel, sendo nomeada depositária MARIA HELENA DEZOLT DA CUNHA. Contribuinte nº 011.102.0364-0. Consta no site da Prefeitura de São Paulo débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 30.501,09 e débitos 
de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 3.604,10 (05/10/2021). Valor da Avaliação do Imóvel (Conf. Fls. 573-590): R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) para junho de 2021, que será atualizado até a data 
da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação no valor de R$ 1.361.697,73 (10/2019). São Paulo, 12 de outubro de 2021. Eu, diretor, conferi e subscrevi.

5 COL X 9 CM

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

1ª Vara Cível do Foro Regional do Butantã/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados CARLOS ROBERTO BENVENUTI, inscrito no CPF/MF sob o nº 223.970.948-00 e sua mulher TELMA BELLANTI BENVENUTI, inscrita no CPF/MF sob o nº 
271.067.898-52. A Dra.  Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional do Butantã/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem 
móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por CONDOMÍNIO PORTAL DO MORUMBI em face de CARLOS ROBERTO 
BENVENUTTI e outra - Processo nº 1007916-42.2013.8.26.0704 – Controle nº 3064/2013, 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” 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 gestor 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 22/11/2021 às 14:30h e se encerrará dia 25/11/2021 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 25/11/2021 às 14:31h e se encerrará no dia 13/12/2021 
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 FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a título de comissão, 
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. 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 leiloeiro FERNANDO JOSÉ 
CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, 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 gestor 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: IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 
882 DO 18º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Apartamento nº 9-A, localizado 9º andar do Edifício Jacarandá, do condomínio Portal do Morumby, situado à Rua Marechal 
Hastimphilo de Moura nº 338, no 13º subdistrito Butantã, com a área útil de 140,5030m2, a área comum de 29,5910 m2, a área comunitária de 6,0527 m2, e a área total de 176,1467 m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 
0,0886832216% no terreno e coisas comuns. Consta na Av.18 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 0007497632018, em trâmite na 2ª Vara Cível do Foro Regional do Butantã/SP, requerida 
por CONDOMINIO PORTAL DO MORUMBI contra CARLOS ROBERTO BENVENUTI e sua mulher, este imóvel foi penhorado, sendo nomeados depositários os executados. Consta na Av.19 desta matrícula a penhora exequenda 
deste imóvel, sendo nomeado depositário os executados. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 607.621,06 (seiscentos e sete mil, seiscentos e vinte e um reais e seis centavos) atualizado para outubro 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$ 151.160,31 (08/2021). São Paulo, 20 de outubro de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação das executadas ELENAI ROSEMEIRE LOPES BUENO, inscrita no CPF/MF sob o nº 275.936.568-96; ELIZABETH LOPES, inscrita no CPF/MF sob o nº 354.242.656-34; bem como 
seus cônjuges se casadas forem. O Dr. Fernando Colhado Mendes, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/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 ajuizada por MAURÍCIO DE OLIVEIRA SHIMADA em face de ELENAI 
ROSEMEIRE LOPES BUENO e Outra - Processo nº 4004737-08.2013.8.26.0362 - Controle nº 2557/2013, 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” 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 22/11/2021 às 14:00h e se encerrará dia 25/11/2021 às 14:00h, 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 25/11/2021 às 14:01h e se encerrará no dia 14/12/2021 
às 14:00h, 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. 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 ser 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 da praça, através de guia de depósito judicial nos autos, 
que será enviada por e-mail, e as guias de levantamento expedidas em seu favor serão arquivadas em classificados próprio. 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 43.330 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MOGI GUAÇU/SP - IMÓVEL: Lote de terreno sob nº 33 da quadra B, do loteamento denominado Jardim Boa Esperança, situado 
nesta cidade e comarca, coma área de 160,00 m2, e de forma retangular, mede 8,00 metros de frente para a Rua Luiz da Silva (antiga Ra 04); 20,00 metros do lado direito de quem da Rua olha para o imóvel, confrontando com o 
lote 32; 20,00 metros do lado esquerdo, confrontando com o lote 34 e 8,00 metros no fundo, confrontando com lote 16. CADASTRO PREFEITURA 31.16.11.033-000. Consta na Av.03 desta matrícula que no imóvel foi edificado 
um prédio residencial com 60,00 m2 de área construída, que recebeu o nº 153 da Rua Luiz da Silva. Consta na Av.08 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária 
a proprietária. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) para Outubro de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. 
Consta ás fls. 225 dos autos a existência Da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento pela executada, o qual encontra-se pendente de julgamento. Mogi Guaçu, 12 de outubro de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados ESPÓLIO DE JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA na pessoa de sua inventariante EDELZUITA VIEIRA DOS SANTOS, inscrita no CPF/MF sob o nº 010.165.428-
60; e DALVA FLORO RODRIGUES, inscrita no CPF/MF sob o nº 284.375.378-35. A Dra. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, MM. Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/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 Procedimento Sumário ajuizada por 
CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL PLACE VENDOME em face de ESPÓLIO DE JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA - Processo nº 0104612-13.2005.8.26.0002 – Controle nº 3415/2005, 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 22/11/2021 às 14:30h e se encerrará dia 25/11/2021 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 25/11/2021 às 14:31h e se encerrará no dia 14/12/2021 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. Correrão por conta do arrematante as despesas gerais relativas à desocupação, transporte 
e transferência patrimonial do bem arrematado (artigo 24 do Provimento). 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, e será autorizado seu levantamento após a apreciação da idoneidade do lance pelo 
Juízo. Fica claro, ainda, que, se o credor optar pela não adjudicação (art. 876 CPC), participará 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. Deverá depositar o valor excedente, no mesmo prazo. Contudo, deverá o credor 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 DOS BENS: LOTE ÚNICO: MATRÍCULA Nº 73.928 DO 11º CARTÓRIO 
DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP – IMÓVEL: Apartamento nº 42, localizado no 4º andar do Edifício Maison Cesar de Bourbon, do Conjunto Residencial Place Vendôme, situado na Rua Cupecê nº 70, na Vila 
Nova Caledônia, 29º Subdistrito – Santo Amaro, possuindo a área total construída de 105,016m2, dos quais, 65,145m2 correspondem a área útil e os restantes 39,871m2 e sua quota parte nas coisas de uso e propriedade 
comuns, atribuindo-se uma fração ideal de 0,3968% no terreno. Consta na Av.12 desta matrícula que a Rua Cupecê denomina-se atualmente Rua Dr. Gentil Leite Martins. Consta na Av.15 desta matrícula a penhora 
exequenda do imóvel objeto desta matrícula, tendo sido nomeados depositários os executados. Contribuinte nº 090.063.0045-4 (Conf.Av.11). Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa 
no valor de R$ 56.875,16 e não há débitos de IPTU para o exercício atual ( (27/09/2021). MATRÍCULA Nº 74.097 DO 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP – IMÓVEL: BOX nº 16, tipo 4, na 
garagem nº 1, localizada no sub-solo do Conjunto Residencial Place Vendôme, situado na Rua Cupecê nº 70, na Vila Nova Caledônia, 29º Subdistrito – Santo Amaro, contendo a área total construída de 16,073 m2, dos quais 
11,250 m2, correspondem a área útil e 4,823 m2 a área comum, cabendo-lhe uma fração ideal de 0,0480,0% do terreno. Consta na Av.12 desta matrícula que a Rua Cupecê denomina-se atualmente Rua Dr. Gentil Leite 
Martins. Consta na Av.15 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, tendo sido nomeados depositários os executados. Contribuinte nº 090.063.0263-5 (Conf.Av.11). Consta no site da 
Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 12.688,51 e não há débitos de IPTU para o exercício atual (27/09/2021). Avaliação deste lote: R$ 466.385,63 (quatrocentos e sessenta e seis 
mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos) para setembro de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação 
as fls.461 no valor de R$ 240.738,32 (julho/2021). São Paulo, 29 de setembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.

5 COL X 11 CM

9ª 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. 9ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CA-
PITAL. Processo: nº 0200970-90.2012.8.26.0100. Executados: executado(s) COMPANHIA PAULISTANA DE ALIMENTOS 
- Imóvel e terreno com área total de 8.116m² no Brás/SP. Rua Gomes Cardim, nº 508, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
027.001.0118-9(AV.12). Descrição completa na Matrícula nº 35.844 do 03º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo R$ 
46.483.612,00 (sujeitos à atualização). DATA DA PRAÇA - começa em 17/12/2021 às 11h20min, e termina em 22/02/2022 
às 11h20min. Ficam os executado(s) COMPANHIA PAULISTANA DE ALIMENTOS, bem como seu cônjuge, se ca-
sado(a)(s) for(em),  coproprietário(a)  e credor COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO SUDOESTE MINEIRO - CASMIL, 
bem como os credores ANTONIO MARCOS COLOMBAROLI, COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DO MEDIO VALE DO 
PARAÍBA, FRANCISCO JOSÉ DE MACEDO COSTA, GILSON LUIZ TAVARES, SINDICATO DOS TRABALHADORES 
EM SOCIEDADES COOPERATIVAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SINTRACOOP, EDMO JUNIOR PEIXOTO LE-
MOS, CASSIO LUIZ PEREIRA, SERGIO ANTONIO DA SILVA, MARCIO ANTONIO CINTRA, VICENTE DE PAULO AL-
VES, FERNANDA FERREIRA PADUA, WILSON DOS SANTOS GIGANTE, ADRIANO JUNIOR DA SILVA, JONATHAS 
VIEIRA COSTA, BELCHIOR ANTONIO GUIMARÃES, CARLOS ROBERTO VALERIANO, LEONALDO DE OLIVEIRA 
COSTA, JACY FAGUNDES DO NASCIMENTO NETO, NELSON DA SILVA, ANTONIO CARLOS DINIZ , ANTONIO CAR-
LOS DA SILVA, MAURICIO FRANCISCO ROCHA, ALOISIO ANTONIO DOS REIS, ELDER CARLOS DO NASCIMENTO, 
SIDNEI DE OLIVEIRA, TATIANA MARIA BORGES, MARCIO APARECIDO DE OLIVEIRA, MOISES MARIA AGUIAR, AN-
DERSON DOS SANTOS BERNARDES, MARCOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, COSME ALEXANDRE DOS SANTOS, 
ANDRE LUIZ SANTOS BERNARDES, KELSEN SILVA TAVARES, CRISLAINE APARECIDA DA SILVA ALVARENGA, 
THIAGO AGUIAR SOUSA, ROBERTO VILELA DE OLIVEIRA, HENRIQUE AUGUSTO AGEGE DE PAULA, CLEITON DE 
SOUZA IZAIAS, ANA PAULA HORACIO VENANCIO, ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA, FUNDO DE RECUPERAÇÃO 
DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS por sua administradora 
MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, ALEX BENEDITO DOS SANTOS, MARCIO 
CARDOSO SOUZA, LARISSA CRISTINA DE MELO, MARCELO DOS SANTOS, IVAN DOS REIS LIMA, JOSÉ DONIZETI 
BARBOSA, ADAILTON ALVES CHAVES, FRANCSICO DONIZETI DA COSTA, THALES ELIAS DE SOUZA, WANDER-
SON LEANDRO BARBOSA, ADENIR LEANDRO MACIEL, LUCIANO RODRIGUES, ALOISIO ANTONIO DOS REIS, EDI-
LAINE PEREIRA CUSTODIO JALHIUM, LUIZ ANTONIO PIMENTA, MARCELO DOS SANTOS, BANCO RENDIMENTO 
S/A, credor tributário MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, compromissário(a) comprador(a) CASH BOX ADMINISTRAÇÃO E 
PARTICIPAÇÕES LTDA, terceiro(a) interessado COOPERATIVA CENTRAL DE LATICÍNIOS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação 
pessoal, bem como da Penhora realizada em 22/04/2014. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

27ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE 
PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 27ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL 
DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 1125131-03.2016.8.26.0100. Executados: FASCHAR REPRESEN-
TAÇÕES COMERCIAIS LTDA, MARTA SCHARFSTEIN, FÁBIO SCHARFSTEIN. LOTE 001 - Vaga de garagem 
no EDIFÍCIO CAMBORIU - Santa Cecilia, São Paulo - SP. Rua Doutor Albuquerque Lins, nº 915, São Paulo/SP - 
Contribuinte nº 020.079.0722.4. Descrição completa na Matrícula nº 8.881 do 02º CRI de São Paulo/SP. LOTE 
002 - Vaga de garagem no EDIFÍCIO CAMBORIU - Santa Cecilia, São Paulo - SP. Rua Doutor Albuquerque Lins, 
nº 915, São Paulo/SP - Contribuinte nº 020.079.0722.4. Descrição completa na Matrícula nº 8.882 do 02º CRI de 
São Paulo/SP. O lote 01 e 02 conforme laudo de avaliação, fls. 280 tinham os números 13 e 14, no entanto foram 
remarcadas para vaga: número 05 DUPLA atualmente (uma na frente e outra atrás), tipo gaveta. Lance mínimo 
na 1ª praça: R$ 166.409,56 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 133.127,65 (80% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 10/12/2021 às 15h50min, e termina em 13/12/2021 
às 15h50min; 2ª Praça começa em 13/12/2021 às 15h51min, e termina em 31/01/2022 às 15h50min. Ficam os 
executado(s) FASCHAR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, MARTA SCHARFSTEIN, FÁBIO SCHAR-
FSTEIN, seus cônjuges, se casados forem, o coproprietário(a) MOACIR SCHARFSTEIN, bem como o credor 
RICARDO BRIGANTI IANNUZZI; e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 29/01/2018 - Fls. 155. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 Repartição Interessada: Secretaria 
Municipal de Saúde Legislação: O presente edital está embasado no artigo 199, § 1º da Constituição Federal de 1988, 
nos artigos 24 e 25 da Lei Federal n.º 8.080/90 e Lei Federal n.º 8.666/93. Recebimento dos Envelopes: a partir do dia 
16 de novembro de 2021. Abertura dos Envelopes: dia 16 de dezembro de 2021 às 9h00min. A Prefeitura de Monte Azul 
Paulista, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o artigo 25 da Lei 8.666/93, torna 
público o edital de chamada pública – aviso de credenciamento, nos termos previstos neste Edital, cujo OBJETO É O 
CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS, 
PARA EXECUÇÃO, DE FORMA COMPLEMENTAR SUS, NOS TERMOS DO ARTIGO 199 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE 
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA (LABORATÓRIO CLÍNICO), EXAMES BIOQUÍMICOS, HEMATOLÓGICOS E 
HEMOSTASIA, SOROLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS; CROPOLÓGICOS; UROANÁLISES, HORMONAIS, TOXICOLÓGICOS OU DE 
MONITORIZAÇÃO TERAPÊUTICA, MICROBIOLÓGICOS, EM OUTROS LÍQUIDOS BIOLÓGICOS, DE GENÉTICA, PARA TRIAGEM 
NEONATAL E IMUNO HEMATOLÓGICOS, MEDIANTE CONTRATO DE DIREITO PÚBLICO, COM PREFERÊNCIA DE ENTIDADE 
FILANTRÓPICA E SEM FINS LUCRATIVOS. A abertura dos envelopes será realizada no Departamento de Compras, sito a 
Praça Rio Branco, 86, Centro, Monte Azul Paulista, a partir da data supra. Os documentos de habilitação, bem como a 
proposta, deverão ser entregues no local supra indicado, em envelope fechado, com identificação externa da empresa, 
a partir do dia 16 de novembro do ano de 2021 até o dia 16 de dezembro de 2021. ABERTURA DOS ENVELOPES: 16 de 
dezembro às 09h00mim, observado o devido processo legal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO 
REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2755/2021 Objeto: Regis-
tro de Preços para aquisição de impressos para atender aos Departamentos do município. Retirada do Edital: a partir 
das 09:00 horas do dia 10/11/2021 nos sítios eletrônicos: www.santaritadopassaquatro.sp.gov.br e https://bllcompras.
com. Recebimento das Propostas e dos Documentos de Habilitação: até às 08:30 horas do dia 29/11/2021. Abertura da 
sessão pública: às 08:31 horas do dia 29/11/2021. Início da disputa: às 09:00 horas do dia 29/11/2021. Realização da 
sessão pública: https://bllcompras.com Número do Processo Licitatório: FS000104/21 Maiores informações Fone / Fax 
(19) 3582-9008. Santa Rita do Passa Quatro – SP, 08 de novembro de 2021.Marcelo Simão – Prefeito. 
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3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1019740-83.2020.
valor total: R$ 30,00
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4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1033985-52.2020.
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PROC: 1008577-03.2017.
valor total: R$ 20,00
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PROC: 1004268-96.2016.
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2 COL X 3 CM

Aviso de leilão presencial e eletrônico. Contrato nº 13/2021. A SAAE - Saneamento Ambiental de 
Atibaia realizará o leilão nº 01/2021 para alienação de bens móveis inservíveis, como VEÍCULO, CA-
MINHÃO, SUCATAS DE HIDRÔMETRO E MATERIAIS INSERVÍVEIS a quem oferecer maior lance, em 
17/11/2021 às 10:00h, presencialmente no Auditório do Leiloeiro à Rua Itacoarati, 75-A, Vila Nair, 
São Paulo/SP, e simultaneamente, de forma eletrônica, no site www.amaralleiloes.com.br. Chassis: 
9BWZZZC2ZJC005720 e 8AWZZZ377VA908580. O Edital completo do Leilão e maiores informações 
em www.peasistemas.com.br/saae / www.amaralleiloes.com.br e na SAAE - Saneamento Ambiental 
de Atibaia à Praça Roberto Gomes Pedrosa, 11, Cidade Satélite, Atibaia/SP, (11) 4414-3533. Leiloei-
ro: Eder Amaral de Oliveira - JUCESP 966, telefones (11) 5061-4038 / (11) 99222-5134, contato@
amaralleiloes.com.br.

EDUARDO CONSENTINO, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 616, com escritório à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, devidamente autorizado pelo 
Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, 
Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação e Outras Avenças 
de nº 10119237601, firmado em 28/01/2011, no qual figuram como Fiduciantes, WALBERTH MENDES GUIMARÃES, brasileiro, engenheiro, portador do RG nº M-4.103.100-SSP/MG, 
inscrito no CPF nº 596.557.046-53 e sua mulher VANESSA CRISTINA FARAH DE LIMA GUIMARÃES, brasileira, engenheira, portadora do RG nº M-6.964.316-SSP/MG, inscrita no 
CPF nº 941.654.676-34, casados pelo regime de comunhão parcial de bens, na vigência da lei 6.515/77, residentes e domiciliados em Jundiaí/SP, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo 
Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 18 de novembro de 2021, às 14:00 horas, à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte 
Alegre, São Paulo/SP, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 2.059.934,46 (Dois milhões, cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e quatro reais e 
quarenta e seis centavos), o imóvel a seguir descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído pelo UM APARTAMENTO sob nº 31, tipo com 03 
vagas, localizado no 3º pavimento, do Edifício Residencial designado “Bloco 1 – Torre Leste”, integrante do empreendimento imobiliário denominado “TORRES DE MONTE-
CARLO”, situado na Rua do Retiro, nº 1.617, travessa da Rua Professor José Leme do Prado, nº 236 e Rua Colégio Florence, nesta cidade e comarca de Jundiaí/SP, contendo 
uma área útil e privativa de 184,770 m², uma área comum de 142,118 m², totalizando uma área construída de 326,888 m², correspondendo-lhe a 1,0542% equivalente a 
57,388 m² do terreno e demais coisas de uso comum do condomínio, cabendo-lhe o direito de uso de 03 vagas indeterminadas de garagem no estacionamento coberto, 
numeradas para efeito de localização como vagas nºs 197, 195 e 203 e 01 Box sob nº 47, os quais são alienáveis, indivisíveis, acessórios e indissoluvelmente ligados a 
unidade autônoma. Matrícula nº 93.253 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Jundiaí/SP. Obs: Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 
9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 29 de novembro de 2021, às 14:00 horas, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, 
com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.029.967,23 (Hum milhão, vinte e nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos).  Todos os horários estipulados 
neste edital, no site do leiloeiro (www.biasileiloes.com.br), em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) 
fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões 
fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fiduciante(s)  adquirir sem 
concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, 
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará 
exclusivamente através do site www.biasileiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no 
auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com exceção do devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados 
em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.biasileiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com 
antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de 
conservação em que se encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca 
da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da 
totalidade do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de 
titularidade do arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em instituição financeira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições obedecerão ao 
que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

Mais Informações: (11) 4083-2575  |  www.biasileiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO  18/11/2021 ÀS 14H00  -  2º LEILÃO 29/11/2021 ÀS 14H00

Construtora Lix da Cunha S.A.
Companhia Aberta

CNPJ Nº 46.014.635/0001-49 - NIRE Nº 35.300.038.215
Assembleia Geral Ordinária Edital De Convocação

São convidados os Srs Acionistas da Construtora Lix da Cunha S.A para se reunirem em AGO a se realizar no dia 
29/11/2021, às 10hs, na Avenida Francisco Glicério, 1.101, conjunto 32, Centro, Campinas/SP, para discutirem a 
seguinte ordem do dia: a) Leitura e discussão do Relatório da Administração, Demonstração do Resultado e demais 
contas relativas aos exercícios encerrados em 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020; b) fixar 
a remuneração global dos administradores. A Companhia comunica que as referidas demonstrações encontram-se 
à disposição dos srs acionistas na sede social da Companhia, no seu site de relacionamento com investidor (http://
www.lix.com.br/investidor.aspx/informações financeiras) e na Central de Balanços do Sistema Público de Escritura-
ção Digital, desde 19/10/2021, conforme prevê a Portaria ME 12.071/2021. O acionista ou seu representante legal 
deverá comparecer à assembleia munido de documento que comprove sua identidade. Os instrumentos de man-
dato com poderes especiais para representação na assembleia geral a que se refere o presente edital deverão 
ser apresentados com firma reconhecida do mandante ou do Tabelião onde tenha sido outorgada a procuração, 
e, depositados no escritório da Companhia situado em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1101, Conjun-
to 32, Centro, Campinas/SP, CEP 13012-100, dirigido à Diretoria de Relações com Investidores com antecedên-
cia de até 3 dias úteis da data marcada para a realização da assembleia. Campinas, 05 de novembro de 2021. 

Moacir da Cunha Penteado  Presidente do Conselho de Administração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 9ª VARA CÍVEL DO FORO DA 
COMARCA DE SANTO ANDRÉ. Processo: nº 1004811-85.2014.8.26.0554. Executados: executado(s) EDUARDO 
CASTANHA, DIRCE ANIANTI CASTANHA - PARTE IDEAL (44,45%) da área do imóvel matriculado sob nº 31.491 do 2º 
CRI de Santo André/SP. - Casa C/ área construída de aproximadamente 200m2 em Santo André. Rua Nuporanga, nº93, 
Santo André/SP - Contribuinte nº 04.005.006. Descrição completa na Matrícula nº 31.491 do 2º CRI de Santo André/SP. 
Lance mínimo na 1ª praça: R$ 650.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 325.000,00 (50% do valor de avaliação) 
(sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 28/01/2022 às 10h20min, e termina em 
31/01/2022 às 10h20min; 2ª Praça começa em 31/01/2022 às 10h21min, e termina em 21/02/2022 às 10h20min.   
Ficam os executado(s) EDUARDO CASTANHA, DIRCE ANIANTI CASTANHA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) 
for(em), , coproprietário(a) MARCIO AMIANTI, MARCELO AMIANTI, TEREZINHA DA SILVA AMIANTI, ESPÓLIO DE 
REINALDO AMIANTI SOBRINHO REPRESENTADA POR IVONE LORENS DA SILVA, ROBERTA AMIANTI, bem como 
os credores CRISTINA APARECIDA RIBEIRO LOPES, DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS ABUDE LTDA. e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como 
da Penhora realizada em 14/05/2020. 

 
 

12ª 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. 12ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0060918-68.2017.8.26.0100. Executados: requerido(s) BIANCA BRANDÃO LOPES FARIA.DIREI-
TOS SOBRE O DOMÍNIO ÚTIL - Lote 09 da quadra 28 do loteamento do Quinhão 04, do Sítio Tamboré, distrito e município 
de Santana de Parnaíba, comarca de Barueri - SP. Portaria Principal e para acesso Avenida Paiol Velho, nº 800, Barueri 
(Conforme Fls. 256 - AUTOS) - INSCRIÇÃO CADASTRAL nº 24452.44.81.0021.00.000. Descrição completa na Matrícula 
nº 103.596 do 01ª CRI de Barueri/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 5.606.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
4.484.800 (75% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 24/01/2022 
às 15h50min, e termina em 27/01/2022 às 15h50min; 2ª Praça começa em 27/01/2022 às 15h51min, e termina em 
16/02/2022 às 15h50min. Fica a requerida BIANCA BRANDÃO LOPES FARIA, o coproprietário WALDEMAR ALVES FA-
RIA JUNIOR, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), a proprietária do domínio direto UNIÃO FEDERAL, bem 
como os credores ARNALDO GOMES DA SILVA, ZORILDA BARROS DE LIMA ARAÚJO, ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL 
ALPHAVILLE ZERO, OSMANO GOMES DO NASCIMENTO, GIOVANNA LOPES FARIA, RODOLPHO LOPES FARIA, 
credor(a) hipotecário APLUB CAPITALIZAÇÃO 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 21/08/2019. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VIII – TATUAPÉ/SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE 
PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL 
DO TATUAPÉ. Processo: nº 1015859-59.2016.8.26.0008. Executados: requerido(s) SUHAILA ATA ABDALLAH 
RAHMAN, seu cônjuge CHAKIB ALI ABDUL RAHMAN KASSEN - DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO COMPRA-
DOR - Apartamento c/ a área real comum de 62,01m2 em Vila Reg. Feijó, São Paulo - SP. Avenida Regente Feijó, 
nº 1900, São Paulo/SP - Contribuinte nº 053.652.0220.1. Descrição completa na Matrícula nº 284.715 do 09º CRI 
de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 448.016,25 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 224.008,12 (50% 
do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 10/12/2021 às 
10h10min, e termina em 15/12/2021 às 10h10min; 2ª Praça começa em 15/12/2021 às 10h11min, e termina em 
23/02/2022 às 10h10min. Ficam os requerido(s) SUHAILA ATA ABDALLAH RAHMAN, seu cônjuge CHAKIB ALI 
ABDUL RAHMAN KASSEN, terceiro(a) interessado CARMEN ATA ABDALLAH BASSANI, PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE SÃO PAULO; e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) locali-
zado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 09/04/2021. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO



dia a dia
DIÁRIO DE S. PAULO - TERÇA-FEIRA/9 DE NOVEMBRO DE 202114

PUBLICIDADE LEGAL
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL “LOTEAMENTO RESIDENCIAL

              E COMERCIAL NOVA CARMELA – GUARULHOS / SP”
ROGÉRIO BOIAJION, Leiloeiro Oficial -JUCESP nº 954, autorizado por SANTO ANTONIO DO ATERRADINHO EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ: 03.906.663/0001-68, com sede na Rua Bellini, 42, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP. Faz saber que,
nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/1997, que instituiu a alienação fiduciária do bem imóvel, realizará o leilão na modalidade
exclusivamente ONLINE dos imóveis abaixo, que integra o loteamento denominado “RESIDENCIAL E COMERCIAL NOVA CARMELA”
registrado na matrícula nº 86.542, perante o 1º Oficial Registro de Imóveis da Comarca de Guarulhos/SP, em 1º praça terá início em
22/11/2021, a partir das 10:00 horas, encerrando-se em 26/11/2021 às 10:00 horas, caso os lances ofertados não atinjam o valor
da avaliação na 1º praça, a praça seguirá sem interrupção até às 10:00 horas do dia 13/12/2021 (2º praça). Devedores fiduciantes:
DEOCLESIO ESTEVÃO DE MORAIS (CPF: 899.362.728-20) e YOLANDA RIBEIRO DE MORAIS (CPF: 264.326.808-32). Descrição
do Imóvel:  Lote 21 da Quadra 39, do Loteamento Residencial e Comercial Nova Carmela Guarulhos/SP. Matrícula 91.329,
do 1º CRI de Guarulhos/SP, assim identificado: Lote 21 da Quadra 39, do Loteamento “RESIDENCIAL E COMERCIAL GUARULHOS”,
perímetro urbano, com a área de 203,80m2, fazendo frente para a avenida 1, onde mede 7,00m em curva com raio de 211,00m.
Da frente aos fundos de quem da mencionada rua olha para o terreno mede 27,49m em linha reta  do lado direito, 29,27m em linha
reta do lado esquerdo e 7,55m dividido em dois seguimentos: 0,38m em reta e 7,17m em curva com raio de 325,00m reta aos fundos,
confrontando a direita com o lote 20, à esquerda com o lote 22 e aos fundos com o lote 7. Inscrição Cadastral (IPTU):
073.33.37.0001.00.000.9 – área maior.  Lance Mínimo em 1º Leilão: R$ 322.173,65 (trezentos e vinte e dois mil, cento e setenta
e três reais e sessenta e cinco centavos). Lance Inicial em 2º Leilão: R$ 194.134,71 (cento e noventa e quatro mil, cento e trinta e
quatro reais e setenta e um centavos). Ônus e Gravames: Não constam restrições na Matrícula extraída em 30.07.2021.  Nos valores
de 2ª Praça estão incluídas as despesas (como dos encargos contratuais, emolumentos, despesas de retomada e cobrança, ITBI
e despesas com publicidade do presente Edital), já atualizadas até a data do leilão. Cumpre ao interessado buscar eventuais débitos
e restrições sobre o imóvel, tais como, mas não se limitando a IPTU e Taxa Associativa. Forma de pagamento: A venda será à vista,
observado o direito de preferência do Devedor Fiduciante na arrematação do imóvel (Art.27, Parágrafo2-B, Lei 9514/97), sem
concorrência de terceiros, em 2ª praça pelo valor da dívida até o término do leilão. Condições Gerais: Os interessados deverão se
cadastrar no site www.bcoleiloes.com.br e se habilitar antes do início do leilão. Os lances online e seus incrementos deverão estar de
acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade de condições. A eventual desocupação do imóvel é de
responsabilidade do arrematante. São ainda de responsabilidade do arrematante todas as despesas relativas à aquisição do imóvel
no leilão, mas não se limitando ao pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que
será realizado no ato da arrematação, responsabilizando-se, ainda, pelas despesas com Escritura Pública ou Particular com a
Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, Imposto de Transmissão de Bem Imóvel (ITBI), eventuais foro, taxas, alvarás,
certidões, emolumentos, IPTU e outros débitos etc. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram e sem qualquer
garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações extrajudiciais
eletrônicas e vistoriar o bem, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de
conservação. As comunicações ao devedor fiduciante nos endereços físicos do contrato bem como eletrônico informando
as datas, local e horário da praça foram enviadas na forma do artigo 27, Parágrafo 2º - A, da Lei 9.514/97. Mais informações
no escritório do leiloeiro ou através dos telefones (11) 3197-0883 ou (11) 96355.0041. Rogério Boiajion, matrícula 954 e
contato@bcoleiloes.com.br.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1022951-69.2016.8.26.0564. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Contratos
Bancários. Exequente: Banco do Brasil S/A. Executado: Nrs Eletro Eletrônica e Automação Industrial Ltda e outros. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022951-69.2016.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Mauricio Tini Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NRS ELETRO
ELETRÔNICA E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 04.772.433/0001-16, com endereço à Avenida Dom Jaime de Barros
Camara, 670, Apto. 78 - Bl. 3, Planalto, CEP 09895-400, São Bernardo do Campo - SP, LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO NERIS,
Brasileiro, Divorciado, RG 22.919.264-6, CPF 121.384.378-25, com endereço à Avenida Dom Jaime de Barros Camara, 670, Apto.
78 - Bloco 03, Planalto, CEP 09895-400, São Bernardo do Campo - SP, RENATO DO NASCIMENTO NERIS, Brasileiro, CPF
121.484.228-39, com endereço à Avenida Moinho Fabrini, 675, Apto. 24, Independencia, CEP 09862-000, São Bernardo do
Campo - SP e ROSANA COSTA NERIS, Brasileira, Casada, Desempregada, RG 26.635.269-8, CPF 264.023.678-42, com endereço
à Avenida Moinho Fabrini, 675, Apto. 24, Independencia, CEP 09862-000, São Bernardo do Campo - SP, que lhes foi proposta uma
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco do Brasil S/A, alegando em síntese: é credora da quantia de de R$
1.277.447,64 (junho de 2021). Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, para que compareçam em juízo, para pagamento do débito no prazo
de 3 dias, sob pena de penhora, bem como para que, caso queira, apresentem embargos à execução no prazo de 15 dias úteis
a contar do decurso do prazo do presente edital, sob pena de revelia. 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 São Bernardo do Campo, aos 29 de julho de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 0007559-64.2021.8.26.0004. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Prestação
de Serviços. Exequente: Instituto Educacional Oswaldo Quirino LTDA. Executado: Daniel Rocha de Carvalho. EDITAL DE INTIMAÇÃO
- PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0007559-64.2021.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional
IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Guanaes Simões Thomsen, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Daniel Rocha de Carvalho
(CPF. 344.732.508-90), que a ação de Procedimento Comum, ajuizada por Instituto Educacional Oswaldo Quirino Ltda, foi julgada
procedente, estando em fase de execução, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 19.026,62 (setembro de 2021).
Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 30 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, nomeando curador especial para representa-lo. Será o presente, afixado e publicado
na forma da lei. São Paulo, aos 02 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025293-25.2018.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). DANIELA CLAUDIA HERRERA XIMENES,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Cristóvão Garcia (CPF. 429.338.110-49), que Centro de Desenvolvimento Infantil
Saint Clair S/S Ltda lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 17.386,03 (junho de 2020),
decorrente do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida
a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas
processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do CPC), ou
ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra,
no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do
CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 05 de novembro de 2021.

Processo 1080616-09.2018.8.26.0100 - Monitória - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S.A - EDITAL DE CITAÇÃO
- PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1080616-09.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Caramuru Afonso Francisco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
Flloch Comércio Importação e Exportação de Roupas Eireli -EPP 17.449.800/0001-97, que lhe foi proposta uma ação
de Monitória por parte de Itaú Unibanco S.A. 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 30 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será consi-
derado 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 28 de julho de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0012051-39.2019.8.26.0564. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Contratos Bancários. Exequente: Banco do Brasil S/A. Executado: J.P Comercial Distribuidora Importacao
e Exportacao Eireli Me e outro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0012051-39.2019.8.26.0564. O MM.
Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. Gustavo Dall’Olio, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a J.P COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME inscrita no CNPJ/MF sob nº
03.684.128/0001-00 e PATRICIA BEZERRA DOS REIS inscrito no CPF/MF sob n 365.975.558-30, que por este Juízo, tramita uma
ação de Cumprimento de sentença (processo principal – Ação Monitória nº 1001667-68.2017.8.26.0564), movida por Banco do
Brasil S/A, onde constituiu o título judicial, condenando-os ao pagamento da quantia de R$ 633.836,78 (maio de 2019). Encontrando-
se os executados em lugar ignorado, 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, efetuem o pagamento,
devidamente atualizado, 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). Ficam cientes, 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 os executados,
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 Bernardo do Campo, aos 25 de
agosto de 2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 0003025-29.2021.8.26.0020. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Causas
Supervenientes à Sentença. Exequente: INSTITUTO MAUA DE TECNOLOGIA - IMT. Executado: PAULO HENRIQUE DE ANDRADE.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003025-29.2021.8.26.0020. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciane Cristina Rodrigues Gadelho, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a PAULO HENRIQUE DE ANDRADE, Brasileiro, RG 45.328.694-X, CPF 359.326.268-10, que lhe foi proposta
uma ação de Cumprimento de sentença por parte de INSTITUTO MAUA DE TECNOLOGIA - IMT, objetivando o pagamento da
quantia de R$ 42.415,98 (junho de 2021). Estando o executado 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 edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de novembro de 2021.
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vassouras
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esotéricas

Inseto con-
fundido
com a

borboleta
Rafael (?),
premiado

tenista
espanhol

Ocorrência
típica de
guerras

Ave vítima
de comér-
cio clan-
destino

O sujeito,
na frase 

"Ela é feliz"
(Gram.)

Os recursos 
financeiros
do Estado
(Econ.)

Depósito
de dinheiro
em bancos

(?)
Werneck,
humorista
brasileira

Mr. (?):
o inimigo
dos ilu-
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Jardim
do (?),
paraíso
bíblico

Diz-se da
pessoa
de mau-
humor

Dado
ausente
na carta
anônima

Vencedor
da décima 
temporada

de "A
Fazenda"

(TV)

Gênero de "A Grande
Arte", de Rubem

Fonseca
(Lit.)

A ave
como o
sanhaço

ou o sabiá

O poeta
como Ola-
vo Bilac
Estudava

Medida
química
Opinião
intuitiva

Clava

O cidadão
aos 18
anos

O órgão
de função 
semelhan-
te a outro

Ir, em
inglês

Ilha, em
espanhol

Peruas (SP)
(?)-lama,

título
religioso

Deus
egípcio
Antigo
navio

Sem curva
(fem.)

Capacete
medieval

Cruz das (?), municí-
pio do Recôncavo Sul

da BahiaInjuriada; 
machucada

(?) Paes,
atriz de

"Verão 90"
(TV)

Aplicar
verniz em

(?) de
Planck: é
utilizada
na mecâ-
nica quân-
tica (Fís.)

Hastes de
moinhos

Ceará
(sigla)

Barril de
vinhos
Amor
(red.)

"Fundo",
em FGTS

Na compa-
nhia de

Critério na
escolha de
esmaltes

Fragrân-
cia de 

amaciantes

Tomar
uma (?): 

dificuldade
do passivo

Último
pedido
feito ao
garçom

2/go. 4/isla — maça. 7/análogo. 9/constante. 10/parnasiano — rafael ilha.

ARIES - 21/03 a 20/04
Pode se preparar para algumas mudanças profundas na vida profissional logo cedo, meu cris-
talzinho. Se está em busca de um trabalho, é um excelente momento para correr atrás dos seus 
interesses. O serviço continua recebendo ótimas vibes e você pode se dar bem agora, mesmo 
que tenha que fazer alguns ajustes. Quer saber mais? Consulte o nosso Mapa Astral Profissional. 
Já na vida pessoal, se anda pensando em tentar algo novo na aparência, esse é um bom momento 
para sair da sua zona de conforto e receber muitos elogios. Você e o par podem conversar sobre o 
futuro e fazer planos se a relação for sólida. A paquera tem mais chance de dar certo se caprichar 
na produção e abusar da sensualidade.

TOURO - 21/04 a 20/05
No que depender das estrelas, vai sobrar disposição para sair da rotina, fazer uma viagem ou 
embarcar em um programa animado de última hora. Aproveite para matar a saudade de amigos 
que moram longe! Mas se precisa botar as mãos na massa no trabalho, o jeito é canalizar esse 
espírito aventureiro para dar um toque animado às tarefas do dia a dia. Aprender mais pode ser 
uma boa, seja entrando em um curso novo ou buscando assuntos interessantes na internet 
mesmo. Sabe um assunto beeem interessante e legal para se aprender? Claro que é a Astrologia, 
meu cristalzinho. Aproveite e dê uma olhada no Livro Definitivo dos Signos. Alguém de fora pode 
atrair sua atenção se busca um novo amor. Alto astral e bom humor devem animar as coisas com o 
mozão — mantenha o astral leve!

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
Com a Lua se entendendo com Sol e Netuno logo cedo, a dica é redobrar a atenção para identificar 
uma boa oportunidade no trabalho. Pode ter sucesso ao se envolver em algo diferente e mais 
arriscado! Se está atrás de um novo serviço, ou pensa em trocar de emprego, aproveite para enviar 
currículos e procurar vagas. Para ajudar nesse novo ciclo, conte com os Sais de Banho Terapêutico 
Emprego para atrair boas energias. Também é um bom momento para jogar fora o que não usa 
mais e abrir espaço para coisas novas em casa — mudanças profundas estão na ordem do dia! 
Esbanjando sensualidade, vai ser moleza encantar novos contatinhos. O desejo também cresce e 
anima as coisas com o mozão. Que tal colocar em prática uma nova fantasia?

CÂNCER - 21/06 a 21/07
No trabalho, parceria será a palavra de ordem e tudo o que puder ser feito com a colaboração de 
outras pessoas têm mais chance de sucesso. Troque ideias com os colegas, coloque em prática 
uma nova sociedade, enfim, busque o sucesso ao lado de pessoas em quem confia. O desejo de 
espantar a solidão também deve crescer na vida pessoal — entre em contato com as pessoas 
queridas que não vê há um tempo e mate a saudade. Que tal levar um presentinho cheio de signi-
ficado, como uma Árvore da Felicidade? Já encontrou sua alma gêmea? Então pode comemorar, 
pois há sinal de muito carinho na relação. Um namoro pode ficar mais sério, mas talvez a paquera 
não traga muita novidade. A razão? Você vai correr de casinhos sem futuro. É bom mesmo!

LEÃO - 22/07 a 22/08
Nesta terça, as tarefas de rotina podem ocupar boa parte do seu tempo, mas não adianta ficar 
reclamando, viu? Se precisa terminar alguma coisa que ficou pendente no trabalho, faça isso antes 
de se envolver em algo novo! Para mais foco, use o Banho de Atitude. Em casa, tarefas e serviços 
domésticos podem se empilhar no seu caminho, mas tente negociar com a família para todo 
mundo contribuir também. A saúde pode precisar de um pouco mais de cuidado, e fazer alguns 
ajustes na rotina deve trazer ótimos resultados lá na frente. O desejo de viver algo mais sério 
talvez atrapalhe as coisas na paquera. Para manter a paz com o mozão, talvez tenha que fazer 
alguns sacrifícios.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Aproveite a manhã para fazer contatos, já que você terá facilidade para lidar com as pessoas. Aliás, 
esbanjando charme e simpatia, também será mais fácil participar de uma reunião, apresentar 
projetos e convencer os outros a embarcarem no que você quiser! Aproveita e se joga, Virgem! À 
noite, curtir seus passatempos preferidos e relaxar será o melhor programa, mas também pode 
se divertir bastante com os amigos. Se pintar a chance, saiba que passeio ou viagem rápida conta 
com excelentes energias. Pode se preparar para fazer sucesso na conquista. Há chance de se apai-
xonar à primeira vista logo cedo: olhe ao redor. Romantismo e diversão não faltam nos momentos 
com o par.

LIBRA - 23/09 a 22/10
A Lua troca likes com o Sol nessa madrugada e avisa que você começa a terça com boas chances 
de receber uma grana que envolve a família. Se anda buscando trabalho ou precisa de um empur-
rãozinho para fechar um negócio, o pessoal de casa também pode desempenhar um papel impor-
tante. Se trabalha com produtos e serviços para o lar, ou ainda está no esquema de home office, 
saiba que suas chances de sucesso serão maiores. Aleluia! Aposte em algo tranquilo e caseiro para 
curtir a companhia do mozão sem precisar sair do seu cantinho. Se ainda não conseguiu esquecer 
uma paixão antiga, vai ser difícil viver novas experiências no amor. Desapega, meu bem!

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Você conta com excelentes energias para dar um show de comunicação em todas as áreas, espe-
cialmente no trabalho. Normalmente, seu signo costuma ser mais fechado e vale a pena explorar 
as energias desta terça para cuidar daquelas tarefas pendentes que dependem da colaboração 
dos outros. Então, aproveite o bom momento para fazer contatos, conquistar novos clientes, lidar 
com o público em geral ou resolver pendências que exigem deslocamento rápido no trabalho. 
Essa vibe elétrica também pode contagiar seu coração, por isso, não se surpreenda se um amor à 
primeira vista cair do céu hoje! Há sinal de conversas gostosas e descontraídas com o mozão, tudo 
isso temperado com muito romantismo.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Assuntos financeiros seguem em alta e, no que depender das estrelas, você tem tudo pra encher 
o bolso! Tá bom ou quer mais? Pode fazer um bom negócio com a ajuda da família, descobrir novas 
maneiras de ganhar dinheiro por conta própria ou até receber uma grana que não estava espe-
rando. E com tantos astros favorecendo seu bolso, dê o primeiro passo para conquistar algo que 
sempre quis, especialmente para o lar. Para vibes ainda melhores, dê uma olhada em nossa Garrafa 
da Abundância, que atraem só coisas boas para o ambiente. Se tem compromisso, vai valorizar a 
estabilidade no relacionamento. Não dê brecha para a insegurança! Não há sinal de novidades na 
conquista, mas nada impede que dê uma olhadinha por aí, certo?

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
Nesta terça, você vai esbanjar autoconfiança e energia, sinal de que dá pra resolver assuntos pen-
dentes e tarefas atrasadas rapidinho. Também fica mais fácil trocar ideias com colegas e clientes, 
marcar reuniões, enfim, dar aquele gás extra no trabalho. Em busca de novas experiências, pode 
ser divertido dar um rolê por aí para espairecer, especialmente se puder contar com a companhia 
dos amigos. Seu coração anda solitário, sonhando com um novo amor? Então, não pense duas 
vezes para iniciar uma conversa, mesmo que seja apenas virtual. A dois, vai sobrar criatividade 
para surpreender e mimar o mozão.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Logo cedo, Lua e Netuno unem forças para beneficiar as finanças, Aquário. Sem chamar atenção, 
costurando acordos e conquistando bons resultados, vai chegar mais longe, tá? Ouça sua intuição 
para encontrar o melhor caminho em uma situação inesperada ou na vida profissional. Clima de 
mistério e sedução marca a conquista, mas é melhor ir com calma e não alimentar tantas expecta-
tivas se está a fim de um crush que não conhece direito. O romance também conta com boas 
energias, mas ainda vale a pena reforçar a confiança entre você e o mozão. Nada de dar brecha 
para o azar, meu cristalzinho. Seja para atrair um crush ou dar um up no relacionamento, conte com 
os Sais de Banho Terapêutico Amor de nossa loja.

PEIXES - 20/02 a 20/03
No que depender das estrelas, você vai aproveitar qualquer oportunidade de viver novas experi-
ências, expandir seus interesses e dar aquele chega pra lá na mesmice. Vale a pena expandir seus 
conhecimentos, iniciar um curso ou se arriscar fora da sua zona de segurança — desde que isso 
não coloque a sua saúde em risco, é claro. Os amigos continuam desempenhando um papel de 
destaque hoje e um programa junto com a galera promete muitas risadas. Se precisar acordar cedo 
amanhã, vale trocar mensagens ou ligar para alguém. Inclusive, a turma pode ajudar se está em 
busca de um novo amor; corre com a galera! Se já tem compromisso, demonstrações de carinho e 
companheirismo aquecem seu coração.
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Atriz mostrou o rosto vermelho após dia ensolarado 
usando máscara de proteção facial: “toda errada”

Sertanejo reforçou a marca que a cantora, morta 
aos 26 anos de idade, deixou na música brasileira
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Marcella Rica mostra marca ‘errada’ de 
sol e Vitória Strada brinca: “Camarão”

Gusttavo Lima sobre morte de 
Marília Mendonça: “Não consigo 
entender porque os bons vão cedo”

Larissa Manoela curte 

praia 

com familiares no Rio

Larissa Manoela, de 20 
anos de idade, curtiu a 
Praia da Barra de Tijuca, 
neste domingo (7), ao 
lado dos familiares e ami-
gos. A atriz foi fotografada 
se refrescando no mar e 
jogando altinha no local. 
O momento foi registrado 
por um paparazzo.

Larissa estava acom-
panhada dos pais e dos 
amigos, o ator Eike 
Duarte e da namorada 
dele Natália Vivacqua. 
Recentemente, a atriz 
respondeu algumas per-
guntas de fãs e ressaltou 
que estava solteira, ci-
tando uma frase dita por 
ela mesma aos 14 anos.

“Lembro que uma 
pequena atriz mirim, 
quando tinha por volta 
de seus 14 anos, disse 
que se ex fosse bom, 
Deus não mandava amar 
o próximo e eu continuo 
levando em considera-
ção os conselhos dela, 
por mais que, no meio 
do caminho, a gente 
tenha tido alguns impre-
vistos”, disse ela.

A atriz tinha sido vista 
recentemente em clima 
de romance com o ator 
André Luiz Framba-
ch. Algumas semanas 
depois, ele confirmou 
aos fãs que o romance 
acabou.

Atriz de 20 anos de idade se refrescou 
no mar e jogou altinha com amigos 
neste domingo (7)

Marcella Rica compartilhou 
com os fãs um perrengue 
passado no fim de semana 
de muito sol e calor. A atriz e 
produtora acabou tomando sol 
usando máscara de proteção 
facial, o que fez com que ela 
ficasse com marcas no rosto.

No Instagram, a namorada, 
Vitoria Strada, ainda brincou 
com ela, chamando de “cama-
rão”. Em vídeo, ela mostra a 
atriz e pergunta: “Conta para 
as pessoas como eu estou?”, e 
é respondida imediatamente: 
“Você não está como este filtro 
está mostrando, porque está 
três vezes mais camarão”.
Na sequência, ela decidiu 
mostrar a realidade e publicou 

uma foto sem filtro nos stories 
para mostrar as marcas. “Pensa 

na pessoa toda errada de sol, e 
ainda de máscara”, disse.

Gusttavo Lima voltou a falar 
sobre a morte de Marília 
Mendonça, que foi sepulta-
da no último sábado (6). O 
sertanejo disse que ainda não 
conseguiu entender o moti-
vo da cantora ter partido tão 
cedo, aos 26 anos de idade, 
ao sofrer um acidente aéreo.

“Por aqui ainda muito 
confuso, sem entender o 
que aconteceu. Uma grande 
amiga, grande mãe, artista 
incrível... Não consigo en-
tender porque os bons vão 
cedo”, disse Gustavo.

“A Marília, sem dúvida 
alguma, foi um dos maio-
res fenômenos da música e 
vai continuar sendo. Uma 
pessoa só morre quando seu 
nome não é falado mais e 
isso não vai acontecer com a 
Marília, que permanece viva 
no nosso coração, dentro de 
nossa mente... Jamais será 
esquecida.”

O cantor ainda reforçou que 
desmarcou seus shows neste 
final de semana em respeito 
à Marília Mendonça, assim 
como muitos outros serta-
nejos. Ele também mandou 
um abraço aos familiares 
não só de Marília, que era 
mãe de Léo, de quase 2 anos, 

como também das outras 
quatro vítimas do acidente. 
Marília estava na aeronave 
com seu produtor, Henri-
que Bahia, seu tio e assessor 
Abicieli Silveira Dias Filho, 
piloto e co-piloto.

“Sinto muito. Um abraço a 
todas as famílias, ao filho 
dela, a banda produção e 
equipe. Muita força para 
vocês. A gente tem que 
continuar a nossa vida, mas 
a saudade é algo que nun-
ca passa. A Marília vai ficar 
muito feliz ao ver a gente 
continuar essa jornada que 
ela participou durante mui-

tos anos e da qual ela tam-
bém é responsável, por esse 
sucesso da música sertaneja. 
Que Deus nos proteja e que 
a gente possa cada vez mais 
ser unido, justos e amorosos. 
A vida é um sopro, acaba 
tudo e a gente não tem tem-
po nem para se despedir.”

“Grande abraço a todos os 
artistas que tomaram essa 
decisão ao respeitar esse 
momento tão difícil para to-
dos nós fãs e amigos da Ma-
rília. Quero agradecer todos 
os fãs que compreenderam 
esse momento delicado”, 
finalizou.


