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promoção do agro 
brasileiro no exterior

STJ anula provas de 
investigação contra 
Flávio Bolsonaro

Alcolumbre sobre 
sabatina de Mendonça: 
“Tudo parado”

Casos de dengue aumentam 
253% na cidade de São Paulo

Multa a estabelecimentos pode chegar a Multa a estabelecimentos pode chegar a 
R$ 10 milhões. Núcleo terá profissionais R$ 10 milhões. Núcleo terá profissionais 
dedicados e viaturas específicas dedicados e viaturas específicas P4P4
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Por 4 votos a 1, Quinta 
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defesa do senador    P3

Presidente da principal comissão do Senado 
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indicação para a vaga aberta no STF           P3
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Entenda o ‘orçamento secreto’
Recursos têm origem em emendas, verba prevista no Orçamento da União para 
investimentos indicados pelos parlamentares
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Da Redação

uestionado em 
ações no Supremo 
Tribunal Federal 
(STF) e no Tribu-
nal de Contas da 

União (TCU), o chama-
do “orçamento secreto” 
surgiu com a criação de 
uma nova modalidade de 
emendas parlamentares.
Emendas são recursos do 
Orçamento direcionados 
por deputados a suas ba-
ses políticas ou estados de 
origem. As verbas devem 
ser usadas para investi-
mentos em saúde e edu-
cação.
As emendas podem ser:
individuais: cada parla-
mentar decide onde alocar 
o dinheiro. Em 2021, o 
montante total reservado 
é de R$ 9,7 bilhões, divi-
didos igualmente entre os 
deputados;
de bancada: emendas 
coletivas, elaboradas por 
deputados do mesmo 
estado ou região. O total 
reservado no Orçamento 
para este ano é de R$ 7,3 
bilhões;
de comissão: emendas 
coletivas de comissões 
permanentes da Câma-
ra ou do Senado. Não há 
recursos reservados para 

Q

Centrão teme atrito entre parlamentares caso 
haja transparência no ‘orçamento secreto’

Da Redação

Lideranças do Centrão 
ouvidas já temem um 
efeito colateral com a 
possibilidade do Su-
premo Tribunal Federal 
impor transparência 
e publicidade para as 
emendas de relator, 
que ficaram conhecidas 
como “orçamento secre-
to”.
Isso porque pode gerar 
atritos entre os próprios 
parlamentares com 
revelação de pagamen-
tos diferenciados nessa 
modalidade. O reflexo 

imediato pode ser uma 
desorganização da base 
aliada em votações fu-
turas.
Atualmente, não há 
transparência sobre a 
liberação dessas emen-
das que estão na rubrica 
RP-9.
“Como explicar que um 
deputado ganhou R$ 
50 milhões em emen-
das e outro parlamentar 
do mesmo partido e do 
mesmo estado só recebeu 
R$ 5 milhões?”, ques-
tionou um experiente 
parlamentar do Centrão. 
“Isso vai dar uma confu-
são danada”, completou.

esta modalidade de emen-
das neste ano.
Todas essas emendas 
permitem a identifica-
ção do parlamentar e das 
bancadas que destinaram 
recursos públicos a deter-
minados locais.
Em 2019, o Congresso 
aprovou a criação de um 
novo tipo de emenda, cha-
mado emenda de relator.

Este tipo de emenda per-
mite a identificação do 
órgão orçamentário, da 
ação que será desenvol-
vida e até do favorecido 
pelo dinheiro. No entan-
to, o deputado que indi-
cou a destinação da verba 
fica oculto. O dinheiro é 
repassado na figura do 
relator do Orçamento, que 
varia ano a ano.

“As emendas de relator 
constituem o mais pro-
míscuo instrumento, 
das últimas décadas, na 
barganha política entre o 
Legislativo e o Executivo. 
Nunca vi um instrumento 
tão ruim. É um jabá orça-
mentário”, afirma Gil Cas-
tello Branco, da Associação 
Contas Abertas.
Em 2021, o montante 

reservado para emendas 
do relator é de R$ 16,8 
bilhões. Isso significa que 
esse dinheiro poderá ser 
destinado à base política de 
um parlamentar sem que 
ele seja identificado.
Por essa dificuldade em 
identificar o real autor da 
emenda é que o uso des-
sa verba ficou conhecido 
como “orçamento secreto”.
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Alcolumbre sobre sabatina 
de Mendonça: “Tudo parado”

Da Redação

presidente da Co-
missão de Cons-
tituição e Justiça 
(CCJ) do Senado, 
Davi Alcolumbre 

(DEM-AP), afirmou nesta 
terça-feira que está “tudo 
parado” ao ser questio-
nado sobre a indicação 
do ex-advogado-geral da 
União André Mendonça ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) . Alcolumbre resiste 
desde agosto em marcar 
a sabatina do indicado do 
presidente Jair Bolsonaro 
ao Supremo . O processo já 
é o mais longo entre todos 
os ministros que ocupam 
uma cadeira na Corte.

“Tudo parado, tudo para-
do”, disse o presidente da 
principal comissão da Casa 
a jornalistas, ao ser ques-

tionado sobre a situação da 
sabatina.

Para tentar solucionar o 
impasse na CCJ, o presi-
dente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG) marcou 
uma semana de esforço 
concentrado, entre 30 de 
novembro e 2 de dezem-
bro, para análise de todas 
as sabatinas pendentes, 
citando especificamente 
a indicação ao STF como 
uma delas. O senador ama-
paense, no entanto, ainda 
evita se comprometer com 
a indicação de Mendonça 
ao Supremo.
Alcolumbre falou breve-
mente com a imprensa 
antes da sessão da CCJ 
realizada nesta terça-feira. 
O primeiro encontro da 
comissão, após mais de um 
mês sem qualquer ativida-
de, durou apenas cerca de 
dez minutos, e foi destina-

Presidente da principal comissão do Senado resiste em dar andamento ao 
processo de indicação para a vaga aberta no STF
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Por 4 votos a 1, Quinta Turma aceitou recurso da defesa do senador

STJ anula provas de investigação 
contra Flávio Bolsonaro

Da Redação

Nesta terça-feira (9), 
a Quinta Turma do 
Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) decidiu, 
por 4 votos a 1, anu-
lar a investigação de 
suspeita de rachadinha 
no gabinete do sena-
dor Flávio Bolsonaro 
(Patriota-RJ) . O jul-
gamento foi retomado 
hoje após quase três 
semanas .

Os ministros acataram 
um recurso apresen-
tado pela defesa do 
senador, que diz que 
o filho do presidente 

Jair Bolsonaro (sem 
partido) tinha direito 
a foro privilegiado e o 
caso não poderia ser 
julgado por um juiz da 
primeira instância. 

Votaram a favor os 
ministros João Otávio 
de Noronha, Reynaldo 
Soares da Fonseca, Ri-
beiro Dantas e Joel Ilan 
Paciornik. O relator, 
Félix Fischer, votou 
contra.

Pelo Ministério Pú-
blico do Rio, Flávio 
foi denunciado por 
peculato, organização 
criminosa e lavagem 
de dinheiro. O  MP-

-RJ o acusa de desviar 
salários dos funcioná-
rios que trabalhavam 
no gabinete dele na 
Assembleia Legislativa 
do estado.

No entanto, o proces-
so está travado desde 
junho do ano passado, 
quando a Justiça ga-
rantiu foro especial ao 
senador e transferiu 
a investigação para 
segunda instância.

A decisão foi usada 
pelos advogados de 
Flávio, que contes-
taram a validade das 
apurações realizadas 
até aquele momento.

O

do à votação de emendas 
ao projeto da Lei Orça-
mentária Anual (PLOA). Os 
parlamentares não debate-
ram as próximas sabatinas 
abertamente durante o 
encontro.
Conforme o GLOBO mos-

trou, senadores que apoiam 
a indicação de Mendonça 
buscam formas de driblar 
Alcolumbre e realizar a 
sessão de sabatina sem ele. 
Alguns parlamentares en-
tendem que o regimento da 
Casa prevê a possibilidade 

de haver sessão mesmo 
sem o consentimento do 
senador que comanda a 
comissão. A CCJ tem pre-
visão de se reunir todas as 
quartas-feiras, desde que 
haja um quinto dos mem-
bros presentes.
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Multa a estabelecimentos pode chegar a R$ 10 milhões. Núcleo terá profissionais dedicados e viaturas específicas

Na ação, foram apreendidos 19 tijolos de maconha que seriam usados para abastecer pontos de tráfico

Homem que escondia drogas em caixas 
de frutas e legumes é preso em Jundiaí

Da Redação

A Polícia Civil prendeu um 
homem, de 41 anos, que 
escondida drogas em caixas 
de frutas e legumes para 
abastecer pontos de tráfico. 
A ação ocorreu no Jardim 
Novo Horizonte, em Jun-
diaí, na região de Campinas. 
Como resultado, 19 tijolos 
de maconha foram apreen-
didos.
Durante apurações e ativi-
dades de inteligência, uma 
equipe da Delegacia de 
Investigações sobre Entor-
pecentes (Dise) descobriu o 
modus operandi do autor e 
as características do veículo 
usado por ele para realizar 
o transporte das caixas con-

tendo as substâncias.
De posse dessa informação, 
os agentes conseguiram 
interceptar o investigado 
na Estrada Municipal do 
Varjão, quando ele estava 
na condução do carro. Após 
vistoria no veículo, foram 
localizadas duas caixas de 
papelão contendo 17,5 qui-
los de maconha distribuídos 
em tijolos.
Os entorpecentes e o auto-
móvel foram apreendidos e 
exames periciais solicitados.
O homem foi preso em fla-
grante por tráfico de drogas, 
sendo solicitada sua con-
versão para preventiva.
A ocorrência foi registrada 
na unidade especializada e 
o autor permaneceu detido 
à disposição da Justiça.

Procon-SP cria canal para receber 
denúncias de casos de racismo no comércio

Da Redação

O
Procon de São 
Paulo criou um 
canal para 
receber denún-
cias de casos de 

racismo em estabeleci-
mentos comerciais. A 
ferramenta estará dispo-
nível no site do órgão a 
partir das 15h desta 
terça-feira (9).
Segundo o diretor-exe-
cutivo do Procon, Fer-
nando Capez, 65% das 
denúncias recebidas são 
de crimes de racismo.
Ainda de acordo com 
Capez, o serviço terá 
um núcleo especial de 
combate com viaturas e 
profissionais dedicados 
para esse tipo de fiscali-
zação e atendimento.
“Normalmente o sujeito 
entra em uma loja, su-
permercado, o seguran-
ça vai acompanhando, 
olhando, constrangendo 
a pessoa. Isso é uma 
forma dissimulada de 
racismo. A outra é ter a 
sacola revistada sem que 
haja nenhuma razão para 
isso, simplesmente em 
uma revista seletiva. A 
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pessoa deve, imediata-
mente, entrar em conta-
to com o Procon. Se der 
tempo, a viatura vai lá 
imediatamente”, afirma 
o diretor.
Se comprovadas as re-

clamações, a multa pode 
chegar a R$ 10 milhões.
O crime de racismo, pre-
visto em lei, é aplicado 
se a ofensa discrimina-
tória é contra um grupo 
ou coletividade — por 

exemplo: impedir que 
negros tenham acesso 
a estabelecimento. O 
racismo é inafiançável e 
imprescritível, conforme 
o artigo 5º da Constitui-
ção.

No final do mês passa-
do, o Supremo Tribu-
nal Federal decidiu que 
injúria racial também é 
imprescritível e pode ser 
equiparada ao crime de 
racismo.
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Famílias atendidas pelo Bolsa Família migrarão sem recadastramento

Presidente regulamenta o Auxílio Brasil
Da Redação

O presidente Jair Bolsonaro 
editou o decreto que regu-
lamenta o novo programa 
social do governo federal, o 
Auxílio Brasil. O documen-
to foi publicado na noite de 
segunda-feira (8) em edi-
ção extra do Diário Oficial 
da União e prevê que todas 
as famílias atendidas pelo 
Bolsa Família serão migra-
das para o Auxílio Brasil, 
sem a obrigatoriedade de 
recadastramento.
No Auxílio Brasil, a cesta 
de benefício foi alterada e 
passa de seis para três:
- Benefício Primeira Infân-
cia: no valor mensal de R$ 
130 por pessoa - contempla 
famílias com crianças até 
36 meses incompletos.
- Benefício Composição 
Familiar: no valor mensal 
de R$ 65 por integrante - 
diferente da atual estrutura 
do Bolsa Família, que limita 
o benefício aos jovens de 
até 17 anos, será direciona-
do também a jovens de 18 a 
21 anos incompletos, com o 
objetivo de incentivar esse 
grupo a permanecer nos 
estudos para concluir pelo 
menos um nível de escola-
rização formal.

No caso desses dois pri-
meiros benefícios, consi-
derados em conjunto, serão 
pagos até o limite de cinco 
benefícios por família.
- Benefício de Superação da 
Extrema Pobreza: calculado 
por integrante e pago no 
limite de um benefício por 
família beneficiária - se, 
após receber os benefícios 
anteriores, a renda mensal 
per capita da família não 
superar a linha da extrema 
pobreza, ela terá direito a 
um apoio financeiro sem 
limitações relacionadas ao 
número de integrantes do 
núcleo familiar.
O valor desse último be-
nefício será o resultado da 
diferença entre o valor da 
linha de extrema pobreza 
(R$ 100), acrescido de R$ 
0,01 (um centavo), e a ren-
da mensal per capita, mul-
tiplicado pela quantidade 
de membros da família, 
arredondado ao múltiplo 
de R$ 2 imediatamente 
superior, e respeitado o 
valor mínimo de R$ 25 por 
integrante da família.
“Vale explicar que um 
conceito fundamental 
do programa é a criação 
de instrumentos para as 
famílias se emanciparem”, 
destacou, em nota, a Secre-

taria-Geral da Presidência. 
“Como parte das medidas 
emancipatórias, os benefi-
ciários que tiverem au-
mento da renda per capita e 
essa nova renda ultrapasse 
o limite para a inclusão no 
Auxílio Brasil, serão man-
tidos na folha de pagamen-
to por mais 24 meses. É a 
Regra de Emancipação. A 
família beneficiária que 
deixar de receber o Auxílio 
Brasil, por vontade própria 
ou após os 24 meses, poderá 
retornar ao programa com 
prioridade, sem enfrentar 
fila, desde que atenda aos 
requisitos de elegibilidade”, 
explicou.
Na semana passada, o go-
verno já havia reajustado os 
limites para classificação 
das famílias em situação 
de pobreza e de extre-
ma pobreza e o valor dos 
benefícios básicos do Bolsa 
Família, que foram levados 
em conta para o pagamento 
do Auxílio Brasil. Houve 
um aumento de 17,84% no 
tíquete médio, que passou a 
ser de R$ 217,18 mensais.
As famílias com renda per 
capita de até R$ 100 passa-
ram a ser consideradas em 
situação de extrema pobre-
za; aquelas com renda per 
capita de até R$ 200 passam 
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Governo quer aumentar ações de 
promoção do agro brasileiro no exterior
Chanceler brasileiro participou da abertura de curso sobre agronegócio

Da Redação

ministro das Re-
lações Exteriores, 
Carlos França, 
disse que o gover-
no quer recuperar 

e aumentar o número de 
ações presenciais e híbridas 
para promoção do agrone-
gócio brasileiro no exterior.
Com a perspectiva de 
melhora das condições 
sanitárias da pandemia 
de covid-19, segundo ele, 
será possível ampliar a 
participação de pequenas e 
médias empresas em feiras 
internacionais no ano que 
vem.
“Em muitas embaixadas e 
consulados, queremos re-
forçar o modelo híbrido de 
encontros, com sessões de 
exposição e degustação de 
produtos seguidas de par-
ticipação virtual de empre-
sários brasileiros atuantes 
no setor”, explicou. “Creio 

que nossa meta tem que ser 
intensificar a prospecção 
de oportunidades e desafios 
em segmentos específicos. 
Essa prospecção auxiliada 
por estudos de mercado”, 
disse.
França participou, nesta 
terça-feira, da abertura da 
terceira edição do curso 
O Brasil no Agronegó-
cio Global, realizado pelo 
Insper em uma parceria 
com a Fundação Alexan-
dre Gusmão, vinculada ao 
Itamaraty. A capacitação 
é oferecida a diplomatas 
do Itamaraty, funcionários 
da Apex-Brasil, servidores 
do Ministério da Agricul-
tura (Mapa) e instituições 
vinculados e servidores do 
Ministério da Economia.
De acordo com França, 
será importante a atua-
ção desses servidores na 
concepção de iniciativas 
de inteligência e promo-
ção comercial do setor no 
exterior.

“Essa é uma busca que 
temos feito no Itamara-
ty, fortalecer as sinergias 
entre a política comercial 
que elaboramos no Brasil 
e a promoção comercial 
que é conduzida no exte-
rior, ao mesmo tempo em 
que estendemos a atuação 
do Itamaraty a temas do 
setor agrícola, como por 
exemplo, a reputação do 
agronegócio brasileiro e a 
projeção, no exterior, dos 
compromissos da produção 
agropecuária em consonân-
cia com a preservação do 
meio ambiente e o desenvol-
vimento sustentável”, disse o 
ministro.
Segundo ele, a intensifica-
ção da atuação conjunta dos 
ministérios das Relações 
Exteriores e da Agricultura 
resultou na abertura de 167 
novos mercados no exterior 
a produtos brasileiros, desde 
2019. A meta é superar a 
marca de 200 mercados aber-
tos antes do final deste ano.
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a ser consideradas em con-
dição de pobreza. No Bolsa 
Família, os valores eram, 
respectivamente, de R$ 89 e 
de R$ 178 por pessoa.
Os benefícios básicos foram 
incorporados ao progra-
ma em caráter definitivo 
e não tem relação com o 
valor mínimo de R$ 400 
por família para o Auxílio 
Brasil em 2022. O paga-
mento deste valor, previsto 
para ser pago em dezembro 
retroativo a novembro, 
depende da aprovação, 
pelo Congresso Nacional, 
da Proposta de Emenda à 
Constituição 23/2021, a PEC 

dos Precatórios.
O texto-base PEC foi apro-
vada em primeiro turno na 
Câmara na semana passada 
e a votação dos destaques 
e do segundo turno está 
prevista para hoje. O texto 
ainda tem que passar por 
duas votações no Senado. O 
valor de R$ 400 do Auxílio 
Brasil tem caráter tempo-
rário com duração até 31 de 
dezembro de 2022.
Os pagamentos do Auxílio 
Brasil começam em 17 de 
novembro para cerca de 
14,6 milhões de famílias, 
seguindo o calendário habi-
tual do Bolsa Família.

Para isso, de acordo com 
França, desde o ano passa-
do o Itamaraty criou setores 
agrícolas com funcionários 
exclusivos para a promoção 
dos interesses do agro-
negócio brasileiro em 46 
embaixadas e consulados. 
Esses setores dedicados 
se somam aos 120 setores 
de promoção comercial já 
existentes nas principais 

cidades do mundo.
De janeiro a julho deste 
ano, segundo o ministro, as 
exportações da agropecu-
ária superaram US$ 70 bi-
lhões, o maior valor da série 
histórica para o período. 
Apenas em agosto de 2021, 
foram US$ 10,9 bilhões, 
acima do recorde registrado 
em agosto de 2013, de US$ 
10,1 bilhões.
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Segundo TMZ, rapper também vai ajudar com assistência psicológica para quem 
ficou ferido ou traumatizado

Da Redação

Travis Scott está se ofere-
cendo para pagar as despe-
sas de funeral das vítimas 
que morreram no show em 
Houston, no Texas, nesta 
sexta-feira (5), segundo o 
site TMZ.
O rapper também vai fazer 
uma parceria com uma rede 
de profissionais de saúde 
mental para oferecer apoio 
profissional para quem foi 
ao festival Astroworld e 
acabou traumatizado.
Além das oito pessoas que 
morreram, um garoto de 
9 anos que ficou ferido no 
show entrou em um coma 
induzido, de acordo com 
reportagens publicadas em 
jornais dos Estados Unidos 
nesta terça-feira (9).
As mortes ocorreram quan-
do a plateia correu para a 

região que ficava na frente 
do palco.
Ezra Blount, o menino de 9 
anos, estava nos ombros do 
pai. Quando os fãs começa-
ram a se esmagar na plateia, 
o pai do garoto desmaiou. 
Quando ele acordou, não 
encontrou mais seu filho.
A família começou a ligar 
para os hospitais até que 
conseguiu localizar a crian-
ça em um hospital infantil.
Segundo os médicos, o 
cérebro do menino inchou, 
e os batimentos do coração 
chegaram a ser interrompi-
dos antes do garoto chegar 
ao hospital.
Os médicos induziram o 
coma até que o inchamento 
passe e as funções cardí-
aca e cerebral voltem ao 
normal.
A criança também sofreu 
danos nos pulmões, no 
fígado e nos rins.

Em 2020, doença regrediu e foram registrados 2.026 casos e uma morte
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Casos de dengue aumentam 
253% na cidade de São Paulo

Travis Scott vai pagar despesas com funeral 
das pessoas que morreram em show

Da Redação

 número de casos 
de dengue na 
cidade na cidade 
de São Paulo su-
biu 253% neste 

ano.
Após um surto em 2019 
de dengue na capital 
paulista com 16.996 
casos e três mortes, em 
2020 caiu para 2.026 
casos e uma morte. Entre 
janeiro e outubro deste 
ano os números vol-
taram a subir e foram 
registrados 7.156 casos e 
nenhuma morte.
Gladyston Costa, bió-
logo da Vigilância em 
Saúde, justifica a queda 
do número de casos no 
ano passado. “Durante 
a pandemia, as pessoas 
ficaram mais em casa e 
passaram a cuidar mais 
da limpeza, eliminan-
do os recipientes que 
acumulam água para a 
criação do mosquito do 

Aedes aegypti”, disse.
Essa é a época do ano 
que possui as condições 
ideais para a prolifera-
ção do Aedes aegypti, 
mosquito transmissor da 
dengue e outras doenças, 
com aumento da tempe-
ratura e das chuvas.
Na manhã de terça-fei-
ra (8), uma fiscalização 
em um ferro velho no 
Jaçanã, na Zona Norte de 
São Paulo, feita por uma 
equipe de Vigilância de 
Saúde, encontrou vários 
focos do mosquito em 
pneus.
Veja os bairros que pos-
suem a maior incidência 
de dengue:
1º Jardim São Luiz com 
286 casos
2º Capão Redondo 231 
casos
3º Jardim Ângela 215 
casos
4º Jabaquara 202 casos
Os proprietários de casas 
e terrenos onde são en-
contrados os mosquitos 
do Aedes aegypti, que 
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também transmite a zika 
vírus, chikungunya e 
febre amarela, inicial-
mente recebem uma 
advertência se foram 

encontrados focos do 
mosquito.
Caso o problema não 
seja resolvido, é aplica-
da uma multa de R$ 250 

para pessoas físicas e 
de R$ 1.000 para pes-
soas jurídicas, podendo 
dobrar em caso de rein-
cidência.
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Cesarneto
cesarneto@spdiario.com.br

CÂMARA (São Paulo) 
Vereadores, inclusive nas oposições, se queixam - como 
nos desfiles do Sambódromo - dos poucos convites pra 
Fórmula1 no 1º GP “São Paulo” Interlagos    
.
PREFEITURA (São Paulo)
Ricardo Nunes (MDB) é tão leal na parceria com Doria, que 
fez ‘cair a casa’ do Secretário (Habitação) por apoiar o go-
vernador gaúcho nas prévias tucanas      
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Deputados, inclusive das oposições, se queixam - como 
nos desfiles do Sambódromo - dos poucos convites pra 
Fórmula 1 no 1º GP “São Paulo” Interlagos  
.
GOVERNO (São Paulo)
As lógicas políticas regionais são tão fortes, que o vice-go-
vernador Rodrigo Garcia (ex-DEM no PSDB) segue tendo 
apoio do PL pra candidato a governador     
.
CONGRESSO (Brasil)
Até o fechamento desta edição, passava dos 308 o número 
de deputados que votariam (2º turno) pela PEC ‘dos preca-
tórios’. No Senado é que o bicho pega   
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Pergunta : Bolsonaro (que vai pro PL dia 22) pode voltar 
com decreto de Calamidade Pública pra pagar ‘Auxílio Bra-
sil’ caso não passe a PEC ‘precatórios’ ?  
.
PARTIDOS
Se tivesse marketing, a filiação do Sérgio Moro, ex-juiz 
federal e ex-ministro (Justiça) do Bolsonaro, podia ter sido 
marcada pro dia 19 (número do Podemos)   
.
(Brasil)
... O PT, que costuma comemorar ditaduras como Castro-
-Cuba, Chaves/Maduro-Venezuela e PCC Chinês, volta a 
comemorar a ditadura Ortega-Nicarágua     
.
JUSTIÇAS (Brasil)
6 ‘supremos’ mantiveram suspensão - da Rosa - nos pa-
gamentos (Orçamento 2022 via lideranças congressistas) e 
pode melar também na PEC ‘precatórios’
.
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” 

Novembro Azul e os 
“tabus” da saúde masculina
Você já parou para pensar 
que, na maioria dos lares do 
Brasil, no início da adolescên-
cia, é natural os pais levarem 
suas filhas ao ginecologista, 
para iniciarem os cuidados 
preventivos e também para 
receberem orientações sobre 
o início da atividade sexual? E 
os meninos? Quando eles ini-
ciam esses cuidados? 
Diferente das meninas, a 
maioria dos meninos só pro-
cura  médicos ou orientações 
em caso de necessidade e 
para tratar doenças já adqui-
ridas.
Essa questão trata-se de um 
hábito cultural na nossa so-
ciedade, em que as mulheres 
possuem a cultura de um cui-
dado preventivo com a saúde 
e um hábito de ir ao médico 
de forma rotineira, seja anual-
mente ou semestralmente. 
Já os homens acabam bus-
cando o sistema de saúde 
apenas quando possuem al-
guma doença ou sintoma e, 
muitas vezes, até na presen-
ça de sintomas demoram para 
buscar auxílio. 
Segundo dados do IBGE, a 
expectativa de vida das mu-
lheres no Brasil, em 2019, era 
de 80 anos e dos homens de 
73 anos, quase 10% a menos. 
Algumas explicações cientí-
ficas já foram descritas para 
explicar essa tamanha dife-
rença como: fatores genéticos 
relacionados ao cromossomo 
“Y” (presente exclusivamen-
te nos homens), fatores hor-
monais e tipo de ocupação/
trabalho. No entanto, sabe-
mos que fatores comporta-
mentais e também essa “ne-
gligência” ao cuidado com a 
saúde masculina pesam de 
forma significativa neste fato.
A campanha “novembro azul” 
surgiu inicialmente para ten-
tar “quebrar” tabus e mitos 
sobre o câncer de próstata, 
para conscientizar os ho-
mens da importância do exa-
me periódico da próstata. 
Pois o câncer de próstata é o 
tumor sólido mais frequente 
na população masculina (per-
dendo apenas para câncer de 
pele não melanoma) e que, 
quando diagnosticado pre-
cocemente, possui altíssima 
taxa de cura com tratamento 
adequado.

Com o passar dos anos essa 
campanha começou a ganhar 
cada vez mais força, e a ida do 
homem ao médico para “cui-
dar da próstata” passou a ga-
nhar um sentido mais amplo 
e tornou-se uma “porta de 
entrada” da população mas-
culina ao sistema de saúde, a 
onde o paciente não apenas 
avalia a próstata, mas pas-
sa por uma avaliação clínica 
global, incluindo investigação 
de diabetes, hipertensão ar-
terial entre outras doenças 
que possam ser controladas 
ou evitadas para aumentar a 
longevidade e a qualidade de 
vida.
No entanto, as campanhas 
voltadas à saúde masculina 
ainda são muito restritas e há 
uma necessidade urgente da 
mudança cultural em todas as 
faixas etárias. 
Nos próximos artigos deste 
mês, que é voltado para a saú-
de masculina, além do câncer 
de próstata iremos também 
abordar doenças frequentes 
relacionadas a essa popula-
ção, na infância, adolescência 
e na fase adulta.
E ,para concluir, deixo aqui 
uma pergunta: Você tem o 
hábito de procurar uma me-
dicina preventiva ou apenas 
quando há uma necessidade 
específica? Os meninos da 
sua família já passaram por 
alguma avaliação preventiva? 
E os adultos e idosos da sua 
família fazem avaliação pre-
ventiva anualmente?
Para mais informações sobre 
as diferentes patologias uro-
lógicas acesse a nossa plata-
forma www.igaurology.com .

Ariê Carneiro (@ariecarneiro)
Médico urologista, titular da Sociedade 
Brasileira de Urologia. 
Pós-graduado pela Harvard Medical 
School (Boston / EUA) e pelo Insittut 
Mutualiste Montsouris (Paris/França).
Doutor pela Faculdade de Medicina do 
ABC.

Ariê Carneiro
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Estampando seu slogan de 
campanha na conta do Twit-
ter - “Por um Brasil Justo para 
Todos” no lugar do “Faça a 
Coisa Certa - Sempre” - o 
ex-juiz federal (Paraná) que 
condenou o ex-Presidente 
Lula (PT) à cadeia e depois 
deixou a Magistratura para se 
tornar ministro (Justiça e Se-
gurança Pública) no governo 
do Presidente Jair Bolsonaro 
- que vai se filiar ao Partido 
Liberal no próximo dia 22 - 
Sérgio Moro filia-se neste 10 
de novembro ao partido Po-
demos (ex-PTN), assumindo 
seu lado político ...

Também no Twitter, em que 
faz publicações usando “O 

Globo” - jornal do grupo 
Globo de rádio, canais de 
televisão e portal de notícias 
G1 - Moro usa outro slogan 
“O Bem Estar do Povo é a 
Suprema Lei”, crítica direta 
ao Supremo Tribunal Federal, 
para o qual não foi indicado 
por Bolsonaro, cuja maioria 
dos ministros e ministras 
detonaram todas as suas 
decisões para politicamente 
tornar Lula (PT) ‘elegível’ para 
candidatar-se à Presidência 
em 2022. Em tempo : se vai 
ser candidato ao Senado (só 
uma cadeira por Estado em 
2022) ou à Presidência da Re-
pública, ou juntar-se a quem 
estiver bem cotado entre a 3ª 
via, só o tempo dirá ...

Lições da pandemia
Certamente que a redução de mortes 
no Brasil, resultante da Covid-19, repre-
senta um grande alívio para um país que 
amargou números alarmantes e, de fato, 
devastadores. A cada morte, sonhos, 
planos e perspectivas foram eliminados 
para sempre. A tristeza da pandemia, que 
levou milhares à morte e milhões à do-
ença, foi uma marca inesquecível na vida 
daqueles que sobreviveram nos dois úl-
timos anos. 

Em todo o processo, observamos fases 
diferentes: em primeiro lugar, ignoramos 
os claros sinais advindos da China quanto 
à seriedade do vírus; depois o tratamos 
como banalidade, seguido de uma enor-
me politização. À medida que a gravidade 
e a letalidade cresciam, houve um pânico 
coletivo. Por fim, vieram as vacinas, com 
a expectativa de esperança. Começamos 
a sentir-nos mais tranquilos.

Obviamente que durante todo este pro-
cesso abundaram teorias conspiratórias: 
da origem do vírus à ideia de que have-
ria a inserção de um chip de controle da 
humanidade. E por aí avançamos de uma 
forma inacreditável. Vimos até surgir 
uma nova figura caricata: o sommelier 
de vacinas, o indivíduo que se recusava a 
tomar determinada vacina por causa do 
país de fabricação, com particulares res-
trições à Coronavac. Além disso, prospe-
raram os apóstolos do Apocalipse apre-
goando o “enorme” perigo representado 
pela China, numa tentativa de, equivoca-
damente, atribuírem ao país asiático os 
erros infindáveis das politicas sanitárias 
domésticas – estas sim cujas falhas se 
revelaram muito mais fatais do que o pró-
prio vírus. Passado o tempo, estes indiví-
duos são forçados – com embaraço – a 
reconhecer o obscurantismo do argu-
mento, particularmente após o anúncio, 
por parte do governo norte-americano, 
da abertura de suas fronteiras às vacinas 
reconhecidas pela Organização Mundial 
de Saúde, a instituição multilateral que 
tanto desprezaram.

Felizmente, o bom senso prevaleceu, 
o processo de imunização ocorreu ra-
pidamente e as taxas de mortalidade 
vêm sendo paulatinamente reduzidas. 
Atualmente, o Brasil pode orgulhar-se 
dos resultados alcançados e a melhoria 
global na administração da pandemia. 
De dias turbulentos e difíceis, o País co-
meça a ver uma luz no fim do túnel. E 
não é o trem vindo no sentido contrário. 
É importante, no entanto, olharmos com 
muito cuidado e aprendermos lições com 
os erros alheios. Estamos assistindo, 
atualmente, um aumento substancial no 
número de casos na Europa, o continente 
que, contrariamente ao que se esperava 
em razão do seu desenvolvimento eco-
nômico, é um dos que mais apresenta ta-
xas elevadíssimas de Covid-19. De norte 
a sul, de leste a oeste, os números euro-
peus impressionam pelos casos ou pela 
baixa adesão à vacinação, particular-
mente na Europa Oriental, onde, alguns 
países apresentam taxas de imunização 
inferiores a 25%. Aliado ao frio do Hemis-
fério Norte, em razão do inverno próxi-
mo – o período em que há um aumento 
nas doenças respiratórias – os números 
são preocupantes, porque afetam não 
somente a Europa mas todo o mundo. 
Neste sentido, é importante afirmar que, 
enquanto um representar um foco de 

transmissão, todos estarão inseguros.
  
Três são os motivos principais do au-
mento no número de casos na Europa: 
a flexibilização rápida das medidas de 
prevenção à transmissão, inclusive o au-
mento das aglomerações; a incapacidade 
dos governos em manterem algumas 
das medidas restritivas por mais tempo, 
particularmente pelo receio do impacto 
eleitoral de eventual restrição de circu-
lação no verão europeu; e a banalização 
do vírus diante das vacinas, entendidas 
inicialmente como a bala de prata que re-
solveria a maior parte dos problemas. 

Estas lições europeias são importantes 
e as autoridades de saúde no Brasil – e 
o povo brasileiro também – deveriam 
aprender com os erros alheios para im-
pedir que surtos elevados de contamina-
ção voltem a ocorrer no País. Uma onda 
mais intensa do vírus e de letalidade 
elevada, por certo, terão impactos eco-
nômicos, sociais e educacionais nefastos 
a serem sentidos por décadas. Ao que 
tudo indica, estas novas variantes já se 
encontram a caminho do Brasil. 

A situação é complexa e ao que tudo in-
dica, eventualmente, a COVID-19 deverá 
transformar-se numa enfermidade re-
corrente, algo com que conviveremos e 
que, com as devidas precauções e cui-
dados, poderemos evitá-la. Infelizmente 
– deve-se ressaltar – o que mais pros-
perou nestes últimos quase dois anos de 
pandemia foi a ignorância, acrescida do 
aproveitamento político de uma doença 
devastadora. Tal atitude, de fato, deveria 
macular para sempre o currículo e a vida 
de todos aqueles que quiseram aprovei-
tar-se da pandemia, à direita e à esquer-
da.  As mortes da pandemia não recaem 
somente sobre os governantes que to-
maram medidas administrativas equi-
vocadas mas sobre todos os que, com 
sordidez, buscaram piorar uma situação 
já muitíssimo complicada para ganhos 
políticos. 

Poucas foram as lideranças que se des-
tacaram durante a pandemia. Mas, para 
o bem da humanidade, ocorreram alguns 
casos de sucesso em meio ao caos que 
se instalou em grande parte do mundo. 
Portugal, por exemplo, conseguiu um fei-
to raro durante a pandemia: não permitiu 
que houvesse uma polemização ideoló-
gica da pandemia ou do vírus. Talvez por 
sua longa história positiva com a China, 
Portugal compreendeu que se trata-
va apenas de um vírus que deveria ser 
combatido como uma enfermidade e não 
como uma ideologia. E com isso, obteve, 
apesar das turbulências, resultados po-
sitivos que lhe vem permitido a retomada 
do desenvolvimento econômico.

Na China, existe um provérbio muito 
apropriado à situação: “Os sábios apren-
dem com os erros alheios, os tolos com 
os próprios e os idiotas jamais apren-
dem.” A crise europeia da pandemia nos 
oferece duas possibilidades nesta situa-
ção: sabedoria ou idiotice. Caberá a cada 
um e às classes governantes escolher 
uma. Espero que sejamos sábios!

Marcus Vinicius De Freitas
Professor Visitante, China Foreign Affairs 
University
Senior Fellow, Policy Center for the New 
South

diário de S.Paulo

Charge

Marcus Freitas 
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

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

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação de CLÉRIA REGINA BRILHA DO PRADO, inscrita no CPF/MF sob o nº 005.048.568-71; JOSÉ CLÁUDIO BRILHA DO PRADO, inscrito no CPF/MF sob o nº 723.605.508-53; e sua 
mulher IVANY RODRIGUES BRILHA DO PRADO; CLEIDE APARECIDA BRILHA DO PRADO LEME, inscrita no CPF/MF sob o nº 016.469.288-65; e seu marido JOSÉ MAURÍCIO DE SOUZA LEME; bem como dos 
coproprietários MARTINHO AMARO LOPES, inscrito no CPF/MF sob o nº 319.129.828-20; e sua mulher CLEIRE FARAH DE LEMOS LOPES, inscrita no CPF/MF sob o nº 660.194.198-00; AYRTO PINTO DA SILVA, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 094.022.338-49; e sua mulher MARIA APPARECIDA PRADO DA SILVA; NILZA BRILHA DA SILVA, inscrita no CPF/MF sob o nº 038.072.808-71; MARLENE GALRÃO CORREA BRILHA, inscrita no 
CPF/MF sob o nº 846.669.788-87; ROSANGELA GALRÃO CORREA BRILHA; ADRIANE GALRÃO CORREA BRILHA; e seus cônjuges se casadas forem. A Dra. Daniela Aoki de Andrade Maria, MM. Juíza de Direito da 
2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mairiporã/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 JOSE CLAUDIO BRILHA DO PRADO em face de CLÉRIA REGINA BRILHA DO PRADO - Processo nº 0002807-22.2018.8.26.0338 (Principal nº 1002384-
50.2015.8.26.0338) – Controle nº 2492/2015, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado 
em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na 
rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. 
DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos 
interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão 
será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 23/11/2021 às 15:30h e se encerrará dia 26/11/2021 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 26/11/2021 às 15:31h e se encerrará no dia 16/12/2021 às 
15:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 70% (setenta 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 70% (setenta por cento) do 
valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DA PREFERÊNCIA – Nos termos do 
artigo 843, § 1º, do Código de Processo Civil, a coproprietária/cônjuge terá a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. DOS DÉBITOS – 
Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, 
do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do 
Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.
br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 
7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 
vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução 
em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do 
imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade 
do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através 
de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal da parte 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 24.911 DO CARTÓRIO DE REGISTRO 
DE IMÓVEIS DA COMARCA DE MAIRIPORÃ/SP - IMÓVEL: Um terreno com a área de 51.720,00m2 no bairro ou Sitio dos Andrés, zona rural deste distrito, município e comarca de Mairiporã, com a seguinte descrição: principia 
na figueira que existe no canto do portão da entrada que dá acesso ao terreno, segue dividindo com Joaquina Thomaz Pereira por um barranco onde também uma cerca até as proximidades de um bambusal, onde passa a dividir 
com o Sr. Antonio D’Agostino, vai então dividindo com este pela cerca já aludida de que depois de encontrar uma pedreira deflexiona a esquerda até encontrar uma barroca por onde a cerca ainda continua acompanhando toda 
a sinuosidade desta até encontrar as divisas dos herdeiros do Sr. João Arantes Fagundes que também é confrontante do Sr. Antonio D’Agostino; segue dividindo com os herdeiros de João Arantes Fagundes pela mesma cerca que 
faz sucessivas quebras até um bambual, deflexionando a esquerda numa distancia aproximada de 70,00m, deflexionando a direita, onde a cerca passa a existir sobre um barranco onde margeia este até encontrar a cerca que 
faz divisas com João Thomaz Pereira e acompanhando este até o ponto de partida no pé da figueira. INCRA nº 638.218.014.656.5. Consta na Av.01 e 04 desta matrícula que a COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP, desapropriou uma área de 11.974,28m2 do imóvel. Consta as fls.96-102 dos autos que sobre o terreno há edificação térrea com 140,00m2 de área construída, localizada na Rua Paulino Alves 
Pinto nº 126, Centro, Mairiporã/SP. Consta as fls.26-29 dos autos principais escritura testamentária de PEDRINHA MARIA BRILHA DA SILVA, na qual consta a mãe dos requeridos THEREZINHA BRILHA DO PRADO como herdeira 
testamentária. Consta as fls.10-12 dos autos que foi julgado parcialmente procedente a ação para extinção do condomínio da matrícula 24.911. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 1.237.000,00 (um milhão, noventa mil 
reais) para julho de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP.  Mairiporã, 23 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

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

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação das executadas BAR DO ALEMÃO 1 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.078.690/0001-09, e PROJECTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.416.809/0001-15. O Dr. Seung Chul Kim, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial do Foro da Comarca de Cotia/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão 
do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por CONSÓRCIO EMPREENDEDOR SHOPPING GRANJA 
VIANA em face de BAR DO ALEMÃO 1 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e outra - Processo nº 1011881-59.2018.8.26.0152 - Controle nº 3561/2018, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo 
com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas 
designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no 
art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@
megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação 
será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 23/11/2021 às 16:00h e se encerrará dia 
26/11/2021 às 16:00h, 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 
26/11/2021 às 16:01h e se encerrará no dia 14/12/2021 às 16:00h, 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 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 IMÓVEL: MATRÍCULA Nº 11.148 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE COTIA/SP - IMÓVEL: Chácara nº 193 (cento e noventa e três), assim designada apenas para efeito 
de localização e destacada da Gleba I, situada no lugar denominado “Chácaras do Refúgio”, antigamente denominado Sítio do Refúgio, parte no município e comarca de Cotia, neste Estado e parte no município de Carapicuíba, 
comarca de Barueri, neste Estado, localizada às margens da Estrada de Rodagem Raposo Tavares, na altura do quilômetro 22 mais 800 metros e, que referida chácara assim se descreve e caracteriza: fica a 505,70 metros da 
margem da Via Raposo Tavares, seguindo 139,10 metros pela estrada nº 3, daí tomando à direita segue pela estrada nº 2, numa distância de 366,60 metros, medindo 35,00 metros de frente para a estrada nº 2, medindo do 
lado direito de quem da estrada olha para a chácara 46,00 metros da frente aos fundos quando confronta com a chácara nº 194; e, 53,00 metros da frente aos fundos quando do outro lado confronta com a chácara nº 192 e nos 
fundos quando confronta com as terras pertencentes à Manoel Pereira Leite, mede 37,00 metros, perfazendo ao todo 2.205,00 m2 (dois mil, duzentos e cinco metros quadrados). Consta na Av.11 desta matrícula a penhora 
exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária PROJECTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Consta na Av.12 desta matrícula que nos autos do processo nº 10008629820185020435, TST/
SP – TRT da 2ª Região - São Paulo/SP, consta a Indisponibilidade dos bens de PROJECTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Consta na Av.13 desta matrícula que nos autos do processo nº 10001406420185020435, 
TST/SP – TRT da 2ª Região - São Paulo/SP, consta a Indisponibilidade dos bens de PROJECTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Consta na Avaliação que o imóvel está localizado na Estrada Zurique, nº 763, Gleba I, 
loteamento Chácara do Refúgio, Cotia/SP. Trata-se de uma área de terras, contendo dois galpões, uma edificação secundária (escritório - administração), um depósito (80 m2) e uma edificação residencial (casa de caseiro) (50,00 
m2). A área projetada construída da edificação é estimada em 400,00 m2. Contribuinte nº 23252-21-95-3337-00-000-7. Consta às fls. 418/421 dos autos, débitos junto a Prefeitura Municipal de Cotia/SP no valor de R$ 
20.231,34 (09/09/2021). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 1.902.175,91 (um milhão, novecentos e dois mil, cento e setenta e cinco reais e noventa e um centavos ) para abril de 2021, que será atualizado 
até a data da alienação conforme tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo. Débito nesta ação no Valor de R$ 542.716,87 (31/07/2019). Cotia, 17 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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2ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado APARECIDA GONÇALVES ROMA, inscrita no CPF/MF sob nº 037.475.288-56; por si e como inventariante do espólio de FIRMINO DA RESSURREIÇÃO ROMA, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 222.179.248-34; MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES ROMA, inscrita no CPF/MF sob nº 114.807.748-04. O Dr. Caio Moscariello Rodrigues, MM. Juiz de Direito da 2ª 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 do Cumprimento 
de Sentença ajuizado por  ESPÓLIO DE PAULO DIAS DE SOUZA em face de  espólio de FIRMINO DA RESSURREIÇÃO ROMA e Outras - Processo nº 1010479-10.2015.8.26.0002 – Controle nº 966/2015, e que 
foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da 
parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro 
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar 
o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre 
será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através 
do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 23/11/2021 às 14:30h e se encerrará dia 26/11/2021 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 26/11/2021 às 14:31h e se encerrará no dia 14/12/2021 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 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 – Os tributos e contribuições condominiais a ele relativos 
e vencidos até a lavratura do auto de arrematação se sub-rogarão no preço, não sendo de responsabilidade do arrematante. Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, 
transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados (art. 29 da Resolução CNJ nº 236/2016). 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). O arrematante deve pagar a vista pelo menos 25% do valor do lance, o saldo remanescente deverá 
ser pago em até 30 parcelas iguais e sucessivas com vencimento no dia 10 de cada mês, a contar do mês posterior aquele em que apresentada a proposta escrita de aquisição do bem. Cada parcela será corrigida pela Tabela 
Prática do TJSP da data em que oferecida a proposta de aquisição até seu respectivo pagamento; e em caso de mora, incidirão juros de mora simples de 1% ao mês sobre o valor de cada parcela em atraso e multa de 10% 
incidente sobre a soma da parcela em atraso e das parcelas vincendas (art. 895, §4º, do CPC). Dentre as propostas de pagamento parcelado que satisfizerem os requisitos do art. 895, § 1º, do CPC, será vencedora: i) aquela 
de maior valor total (art. 895, § 8º, I, do CPC), se diferentes as propostas; ii) aquela que maior entrada à vista, se de mesmo valor total das propostas; iii) aquela formulada em primeiro lugar, se totalmente idênticas as 
propostas (art. 895, § 8º, II, do 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 anulada ou verificada a ineficácia da arrematação ou ocorrendo a 
desistência prevista no art. 775 do CPC. 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 nos autos, que ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail, e será autorizado seu levantamento após a apreciação da idoneidade do lance pelo Juízo. 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 38.857 DO 9º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Um terreno, situado 
á Rua Conde de Arvilez, antiga rua 38, lote 31 da quadra 60, Cidade Líder, Itaquera, medindo 10,00 ms de frente, da frente aos fundos de quem do terreno olha para a Rua, do lado direito 30,00 ms do lado esquerdo 30,00 
ms, e nos fundos a mesma largura da frente, perfazendo a área de 300,00 ms2, confrontando do lado direito com o lote nº 32, do lado esquerdo com o lote 30, e nos fundos com o lote 13. Contribuinte nº 145.020.0026-3. 
Consta as fls. 314 que sobre o terreno encontra-se edificado um sobrado residencial, dividido internamente em quartos, com 200,00 m2 de área construída, do tipo casa de padrão rústico. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 
530.000,00 (Quinhentos e trinta mil reais) para Janeiro de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 29.852,07 
(Novembro/2018). São Paulo, 29 de setembro de 2021. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

35ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados STEFAN LUBLINER, inscrito no CPF/MF sob o nº 124.244.948-51; e CLAUDIA MARTIN LUBLINER ou CLAUDIA MARTIN, inscrita no CPF/MF sob o nº 185.053.628-
70; bem como titulares do domínio da matrícula 128.615: MARIA ANGELA FABRA BIDIN; e seu marido ANTONIO BIDIN, inscrita no CPF/MF sob o nº 000.967.418-72; PASCHOAL FABRA PAGÉS, inscrita no CPF/
MF sob o nº 034.120.088-34; e sua mulher DOMENICA FERRARI FABRA;  FRANCISCO FABRA PAGÉS, inscrita no CPF/MF sob o nº 002.689.418-15; e sua mulher LEONOR KLARJEVIC FABRA; e dos promitentes 
compradores da matrícula 128.615 e proprietários da matrícula 101.716: LIA FELDMAN MARTIN, inscrita no CPF/MF sob o nº 142.274.468-05; e herdeiros de JOSÉ MARIA MARTIN: PAULO MARTIN, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 035.534.718-08; e sua mulher TÂNIA MARIA BARBOSA MARTIN, inscrita no CPF/MF sob o nº 156.963.208-13; ELIANE MARTIN COHEN, inscrita no CPF/MF sob o nº 295.153.228-80; e seu marido JACOB 
COHEN, inscrito no CPF/MF sob o nº 666.951.398-49; bem como dos coproprietários do imóvel de matricula 60.874, ADDY LUBLINIER, inscrito no CPF/MF sob nº069.435.868-15; e MYRNA LUBLINER, inscrita no CPF/
MF sob nº 124.244.978-77. A Dra. Gisele Valle Monteiro da Rocha, MM. Juíza de Direito da 35ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por LURDES SAAD CORTEZE em face de STEFAN LUBLINER E OUTRO - Processo 
nº 1009060-84.1994.8.26.0100 (Principal nº 0702322-56.1994.8.26.0100) – Controle nº 358/1994, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O 
imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. 
DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive 
as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao 
responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será 
por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 24/11/2021 às 15:30h e se encerrará dia 29/11/2021 
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 29/11/2021 
às 15:31h e se encerrará no dia 10/12/2021 às 15:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 80% (Oitenta 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 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.
com.br. DA PREFERÊNCIA – Nos termos do artigo 843, § 1º, do Código de Processo Civil, 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. O exequente, se vier a arrematar o imóvel, 
não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor do bem exceder o crédito, depositará dentro de 03 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. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou 
pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: LOTE Nº 01: DIREITOS QUE A EXECUTADA POSSUI SOBRE O IMÓVEL DA 
MATRÍCULA Nº 128.615 DO 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: O prédio sob nº U-1 (da Vila) com entrada pela rua Conselheiro Pedro Luiz, nº 293, no 8º Subdistrito-
Santana, medindo 4,00 metros de frente, por 19,00 metros da frente aos fundos, medidas essas todas mais ou menos, confrontando de um lado com a casa nº V-1 (matrícula nº 40.232), de outro lado com a casa nº T-1 (matrícula 
16.278), e nos fundos com propriedade de Maria Angela Fabra Bidin, seu marido e outros. Consta na Av.01 e Av.03 desta matrícula que os proprietários prometeram vender o imóvel desta matrícula através de promessa de 
venda e compra a JOSÉ MARIA MARTIN e LIA FELDMAN MARTIN. Consta na Av.05 desta matrícula que o imóvel desta matrícula, atualmente lançado pelo nº 16, da Vila com entrada pelo nº 293 da Rua Conselheiro Pedro Luiz. 
Consta na Av.08 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária CLAUDIA MARTIN LUBLINER. Contribuinte nº 072.207.0045-8. 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 total de R$ 355,81 (18/10/2021). Valor da avaliação deste lote: R$ 724.845,83 (Setecentos e vinte e quatro mil, 
oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos) para Julho de 2019, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. LOTE Nº 02: DIREITOS 
HEREDITÁRIOS QUE A EXECUTADA POSSUI SOBRE O IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 101.716 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Apartamento nº 1003, 
localizado no 10º andar ou 11º pavimento do “Edifício Martha”, situado na rua Martinico Prado, nº 481, esquina da avenida Angélica, no 11º subdistrito – Santa Cecília, contendo a área construída de 145,28m2, sendo 117,04m2 
de área útil e 28,24m2 de área comum, correspondendo-lhe a fração ideal de 2,125% no terreno e nas demais coisas inalienáveis e de uso comum do edifício; competindo-lhe, a esta unidade uma quota parte ideal de 15,9740m2 
do terreno todo. Consta na Av.04 desta matrícula a distribuição da ação supra. Consta no laudo de avaliação fls. 2306 que ao apartamento é atribuída uma vaga de garagem. Contribuinte nº 007.043.0103-2. 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 total de R$ 1.762,20 (18/10/2021). Valor da avaliação deste lote: R$ 1.234.279,61 (Um 
milhão, duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos) para Julho de 2019, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária 
do TJ/SP. LOTE Nº 03: MATRÍCULA Nº 60.874 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ/SP – IMÓVEL: Apartamento nº 12, localizado no 1º andar do Edífio Gama, que recebeu 
o nº 990 da Rua Adolfo Bastos, nesta cidade e comarca, contendo sala de estar, sala de jantar, terraço, lavabo copa cozinha, quatro dormitórios, sendo um com banheiro privativo, corredor de circulação, banheiro completo, área 
de serviço, lavanderia e w.c de empregada. Possui a área privativa de 143,035 m2; área comum de 121,236 m2, nesta incluída a área de garagem, perfazendo uma área total de 264,271 m2; correspondendo-lhe uma fração 
ideal no todo do terreno de 62,9995 m2; bem como nas coisas comuns construídas. O edifício Gama, acha-se construído em um terreno perfeitamente descrito e caracterizado na matricula nº 44.523. Consta na Av.03 desta 
matrícula que nos autos do Processo nº 94.702322-6, em trâmite na 35ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, requerida por LURDES SAAD ORTEZE contra STEFAN LUBLINER e Outra, foi penhorado parte ideal (1/4) do imóvel 
objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário os executados. Consta na Av.05 desta matrícula que nos autos do Processo nº 0220513-89.2006, em trâmite na 8ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, requerida por 
BERNARDO WAITMAN e OUTRA contra STEFAN LUBLINER e Outra, foi penhorado parte ideal (50%) do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário os executados. Consta na Av.06 desta matrícula que nos autos 
do Processo nº 1017668-90, em trâmite na 8ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, requerida por CONDOMINIO EDÍFIO GAMA e OUTRA contra STEFAN LUBLINER e Outra, foi penhorado parte ideal (25%) do imóvel objeto 
desta matrícula, sendo nomeado depositário os executados. Valor da avaliação deste lote: R$ 679.707,08 (Seiscentos e setenta e nove mil, setecentos e sete reais e oito centavos) para Julho de 2019, que será 
atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 394.034,37 (Setembro/2020). Consta Penhora no Rosto dos Autos sobre eventuais créditos 
extraída do Processo nº 0005646-61.2012.8.26.0554, em trâmite na 2ª Vara da Família e Sucessões do Foro da Comarca de Santo André/SP. São Paulo, 24 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.

5 COL X 15 CM

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

Serviço de Anexo Fiscal do Foro da Comarca de Ourinhos/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados DISTRIBUIDORA DE CALÇADOS SÃO JUDAS TADEU LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.020.301/0001-87; MARCOS JORGE SALOMÃO, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 004.545.409-49; e sua mulher MARIA DE LOURDES RODRIGUES SALOMÃO, inscrita no CPF/MF sob o nº 144.042.228-15. O Dr. Nacoul Badoui Sahyoun, MM. Juiz de Direito da Serviço de Anexo Fiscal do Foro 
da Comarca de Ourinhos/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 Fiscal ajuizada por PROCURADORIA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de DISTRIBUIDORA DE CALÇADOS SÃO JUDAS TADEU LTDA - Processo nº 0007387-60.2010.8.26.0408 – Controle nº 
841/2010, 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 23/11/2021 às 15:30h e se encerrará dia 26/11/2021 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 26/11/2021 às 15:31h e se encerrará no dia 16/12/2021 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. 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 01: 
MATRÍCULA Nº 18.824 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE OURINHOS/SP - IMÓVEL: Um terreno situado nesta cidade de Ourinhos-SP, constituído do lote 23 (vinte e três) da quadra nº 38 
(trinta e oito) do loteamento Jardim Santos Dumont, localizado no lado impar da Rua 15, esquina com a Av.B, assim descrito: - com frente para a Rua 15, lado ímpar, mede quatro metros e nove (4,09) centímetros; daí numa 
linha curva até a Av.B, mede sete metros e trinta e oito (7,38) centímetros; do lado direito, confrontando com a Av.B, mede trinta metros e nove (30,09) centímetros; do lado esquerdo, confrontando com o lote 22, mede vinte 
e cinco (25) metros; e nos fundos confrontando com os lotes 24, 25 e 26, mede trinta e um (31) metros, encerrando a área total de 485,51 metros quadrados, sem benfeitorias. Consta na Av.04 desta matrícula que a Rua 
15 atualmente denomina-se Rua Nereus Garcia. Consta na Av.07 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 000014798820054036125, em trâmite na 1ª Vara Federal de Ourinhos/SP, requerida 
por MINISTÉRIO DA FAZENDA contra MARCOS JORGE SALOMÃO, foi penhorado parte ideal 50% do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.08 desta matrícula que nos autos da 
Ação de Execução Fiscal, Processo nº 0009858-49.2010.8.26.0408, em trâmite no Serviço de Anexo Fiscal de Ourinhos/SP, requerida por FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra MARCOS JORGE SALOMÃO, foi penhorado 
parte ideal 50% do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.09 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 0011765920144036125, em trâmite na 1ª 
Vara Federal de Ourinhos/SP, requerida por MINISTÉRIO DA FAZENDA contra MARCOS JORGE SALOMÃO, foi penhorado parte ideal 50% do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na 
Av.10 desta matrícula a penhora exequenda da parte ideal (50%) do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.12 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, 
Processo nº 00171400720118260408, em trâmite na 1ª Vara Cível de Ourinhos/SP, requerida por GRENDENE S/A contra MARCOS JORGE SALOMÃO E OUTROS, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado 
depositário o executado. Consta na Av.13 desta matrícula que nos autos do Processo nº 0013537862128260408, em trâmite na 2ª Vara Cível de Ourinhos/SP, foi decretada a indisponibilidade de bens de MARCOS JORGE 
SALOMÃO E OUTRA. Contribuinte nº 7.02.13.01.0003.0268.00 (Conf.Av.05). Consta as fls.225 dos autos que sobre o lote há um barracão contendo salas com dois pavimentos. Avaliação deste lote: R$ 800.000,00 
(oitocentos mil reais) para julho de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. LOTE 02: MATRÍCULA Nº 18.783 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS DA COMARCA DE OURINHOS/SP - IMÓVEL: Um terreno situado nesta cidade de Ourinhos-SP, constituído do lote 27 (vinte e sete) da quadra nº 38 (trinta e oito) do loteamento Jardim Santos Dumont, localizado 
do lado par da Rua 16, distante trinta e três metros e setenta e nove (33,79) centímetros da Av.B, assim descrito: com frente para a mencionada Rua 16, lado par, mede dez (10) metros; do lado direito, confrontando com o lote 
28, mede vinte e cinco (25) metros; do lado esquerdo, confrontando com o lote 26, mede vinte e cinco (25) metros e; nos fundos confrontando com o lote 22, mede dez (10) metros, encerrando a área total de 250,00 metros 
quadrados, sem benfeitorias. Consta na Av.06 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 0001542-76.2012, em trâmite na 2ª Vara Cível de Ourinhos/SP, requerida por LUIZ ANTONIO DA SILVA 
contra DISTRIBUIDORA DE CALÇADOS SÃO JUDAS TADEU LTDA E OUTROS foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário os executados. Consta na Av.07 desta matrícula que nos autos da Ação 
de Execução Fiscal, Processo nº 000014798820054036125, em trâmite na 1ª Vara Federal de Ourinhos/SP, requerida por MINISTÉRIO DA FAZENDA contra MARCOS JORGE SALOMÃO, foi penhorado parte ideal 50% do imóvel 
objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.08 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 0011765920144036125, em trâmite na 1ª Vara Federal de Ourinhos/
SP, requerida por MINISTÉRIO DA FAZENDA contra MARCOS JORGE SALOMÃO, foi penhorado parte ideal 50% do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.09 desta matrícula a 
penhora exequenda da parte ideal (50%) do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.11 desta matrícula que nos autos do Processo nº 0013537862128260408, em trâmite na 2ª 
Vara Cível de Ourinhos/SP, foi decretada a indisponibilidade de bens de MARCOS JORGE SALOMÃO E OUTRA. Contribuinte nº 7.02.13.01.0003.0347.00.00 (Conf.fls.04). Consta as fls.224 dos autos que sobre o lote há um 
barracão contendo salas com dois pavimentos. Avaliação deste lote: R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) para julho de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização 
monetária do TJ/SP. LOTE 03: MATRÍCULA Nº 27.010 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE OURINHOS/SP - IMÓVEL: Um terreno situado nesta cidade de Ourinhos-SP, constituído do lote 25 
(vinte e cinco) da quadra nº 38 (trinta e oito) do loteamento Jardim Santos Dumont – Gleba A, com frente para a Rua 16, lado par e distante 73,79 metros da Avenida B, assim descrito: com frente para a Rua 16, mede dez (10) 
metros; do lado direito, para quem se coloca de costas para o terreno confronta-se com o lote 26 mede vinte e cinco (25) metros; do lado esquerdo, confronta-se com o lote 24, mede vinte e cinco (25) metros e aos fundos 
confronta-se com o lote 23 (vinte e três), mede dez (10) metros, encerrando a área total de 250,00 metros quadrados. Consta na Av.04 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 
000014798820054036125, em trâmite na 1ª Vara Federal de Ourinhos/SP, requerida por MINISTÉRIO DA FAZENDA contra MARCOS JORGE SALOMÃO, foi penhorado parte ideal 50% do imóvel objeto desta matrícula, sendo 
nomeado depositário o executado. Consta na Av.05 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 0011765920144036125, em trâmite na 1ª Vara Federal de Ourinhos/SP, requerida por MINISTÉRIO 
DA FAZENDA contra MARCOS JORGE SALOMÃO, foi penhorado parte ideal 50% do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.06 desta matrícula a penhora exequenda da parte ideal 
(50%) do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.08 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 00171400720118260408, em trâmite na 1ª Vara Cível 
de Ourinhos/SP, requerida por GRENDENE S/A contra MARCOS JORGE SALOMÃO E OUTROS, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.09 desta matrícula que nos 
autos do Processo nº 0013537862128260408, em trâmite na 2ª Vara Cível de Ourinhos/SP, foi decretada a indisponibilidade de bens de MARCOS JORGE SALOMÃO E OUTRA. Contribuinte nº 7.02.13.01.0003.0327.00. Consta 
as fls.223 dos autos que sobre o lote há um barracão contendo salas com dois pavimentos. Avaliação deste lote: R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte cinco mil reais) para julho de 2021, que será atualizado até a 
data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP.  Ourinhos, 23 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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PUBLICIDADE LEGAL

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

34ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado ALMIR TEIXEIRA, inscrito no CPF/MF sob o nº 579.850.069-15; bem como sua cônjuge, se casado for. A Dra. Adriana Sachsida Garcia, MM. Juíza de Direito 
da 34ª 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 ISABELLE em face de ALMIR TEIXEIRA - Processo nº 1066225-49.2018.8.26.0100 – Controle nº 1678/2018, 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 14:00h 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 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. O exequente se vier a arrematar o imóvel, não estará 
obrigado a exibir o preço, mas, se o valor do bem exceder o seu crédito, depositará dentro de três (3) dias a diferença, sob pena de ser tornada sem efeito a arrematação e, neste caso, o bem será levado a nova praça à custa 
do exequente (art. 690-A, parágrafo único, 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 119.266 DO 14º CARTÓRIO 
DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Apartamento nº 24, localizado no 2º andar ou 3º pavimento do “Edifício Isabelle”, situado à Avenida dos Jamaris, nº 977, em Indianópolis – 24º 
Subdistrito. Um apartamento com a área privativa de 28,17m2, uma participação nas áreas comuns, inclusive uma vaga em local coletiva, localizada no subsolo ou andar térreo, de 40,25m2, área total de 68,42m2 e fração ideal 
no terreno de 0,017857 ou 1,7857%. Consta na Av.19 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 045.108.0062-2 (Conf.fls.179). 
Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 21.566,70 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 1.956,99 (30/09/2021). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 
354.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil reais) para maio 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$ 
80.059,05 (setembro/2021). São Paulo, 11 de outubro de 2021. Eu, escrevente técnico judiciário, conferi. Eu, diretora/diretor, conferi.
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3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central – SP
 
EDITAL DE 1º, 2º E 3º LEILÃO e intimação na FALÊNCIA DE CUKIER & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.176.904/0001-20, na pessoa do Síndico Dativo ALFREDO LUIZ KUGELMAS, inscrito na OAB/SP sob o nº 15.335; bem como da compromissária 
vendedora do imóvel da matrícula nº 47.310 JDC ALPHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.583.860/0001-90, do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador; e da 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador. A Dra. Clarissa Somesom Tauk, MM. Juíza de Direito da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º, 
2º e 3º Leilão dos bens, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ajuizada por CUKIER & CIA LTDA - processo nº 
0812013-68.1995.8.26.0100 - controle nº 724/2017, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS BENS – O bem móvel será vendido no estado em que se encontra e o imóvel em caráter “AD CORPUS”, 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 no DJE e na rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro oficial www.megaleiloes.com.br, em 
conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada dos bens a serem apregoados. DA VISITAÇÃO - Constitui ônus da parte interessada examinar os bens a serem apregoados. Os interessados em vistoriar os bens 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 E PRESENCIAL, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 23/11/2021 às 10:00h e se encerrará dia 30/11/2021 às 10:00h, 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 30/11/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 07/12/2021 às 10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 70% 
(setenta por cento) do valor da avaliação, não havendo lance igual ou superior a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 3º Leilão, que terá início no dia 07/12/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 14/12/2021 às 10:00h, onde serão aceitos lances com 
no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, condicionado a aprovação da Administrador Judicial e do I. Magistrado da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo. 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. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do leilão pela rede de internet, através do Portal www.megaleiloes.com.
br, ou de viva voz no dia do encerramento do 1º, 2º e 3º leilão a partir das 9:00 horas, no Auditório localizado na Alameda Santos, nº 787, 13º andar, conjunto 132 - Jd. Paulista - São Paulo/SP, em igualdade de condições.  DOS DÉBITOS - O imóvel será apregoado sem quaisquer ônus, 
sejam débitos de condomínio água, luz, gás, taxas, multas, Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU e Imposto Territorial Rural - ITR (aquisição originária), os quais serão de responsabilidade da massa falida, exceto se o arrematante for: i-)sócio da sociedade falida ou sociedade controlada 
pelo falido; ii-)parente, em linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; iii-)identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo Único: O arrematante deverá arcar com todos os custos de 
transferência do imóvel para seu nome, como as despesas de ITBI - Imposto de transmissão de bens imóveis e registro do imóvel no RGI respectivo. O bem móvel será apregoado sem quaisquer ônus, sejam débitos IPVA ou taxas (aquisição originária), os quais serão de responsabilidade 
da massa falida, exceto se o arrematante for: I - sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; II - parente, em linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; III - identificado como agente do falido com o 
objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo Único: Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial do bem arrematado. DA CAUÇÃO - O arrematante deverá depositar 10% (dez) por cento do valor da 
arrematação no prazo de 24h (vinte e quatro horas) do encerramento do leilão para garantia do Juízo, e tal valor será abatido do saldo remanescente da arrematação para quitação do preço após o deferimento do lance pelo Juízo responsável. No caso de indeferimento do lance, o valor 
depositado poderá ser levantando integralmente pelo arrematante. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o deferimento do lance, 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. DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao LEILOEIRO OFICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do 
bem. A comissão devida ao Leiloeiro Oficial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO 
PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL 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 oficial ou será enviada 
por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei 11.101/05 e o 
Provimento CSM nº 1625/2009, e no que couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP. RELAÇÃO DOS BENS: LOTE Nº 17: um veículo marca GM, modelo Omega CD, cor azul, ano 1994, placa EOC1994, renavam 616104847, chassi 9BGVR19PRRB209185, gasolina. Consta no 
site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 611,07 (19/02/2019). Valor da Avaliação deste lote: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) para agosto de 2018. O bem encontram-se no Condomínio Centro Comercial Nova 
Efigênia, localizado na Rua do Triunfo, 50, Santa Efigênia, São Paulo/SP. LOTE Nº 24: DIREITOS QUE A FALIDA POSSUI SOBRE A PARTE IDEAL DO IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 47.310 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE 
BARUERI/SP - IMÓVEL: Parte ideal ref. ao lote 10 da quadra 9, do loteamento denominado Alphaville Residencial 12, com 507,10m2 de área, mede 19,98m de frente para a Alameda Curitiba, de que da rua olha para o imóvel, mede da frente aos fundos 35,00m do lado direito, onde 
confronta com o lote 11, 35,00m do lado esquerdo, onde confronta com o lote 9, e, 14,00m nos fundos, onde confronta com parte do lote 23. Valor da Avaliação deste lote: R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) para agosto de 2018. Valor Total da Avaliação dos Bens: R$ 
390.500,00 (trezentos e noventa mil e quinhentos reais). São Paulo, 21 de setembro de 2021. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi.
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40ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada RENATA YADOYA CETRA, inscrito no CPF/MF sob o nº 174.330.668-70. A Dra. Paula Velloso Rodrigues Ferreri, MM. Juíza de Direito da 40ª Vara Cível do 
Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do 
Cumprimento de Sentença ajuizado por GETE GERENCIADORA DE TERRAS DE SANTANA DO PANAÍBA LTDA (proprietária) em face de RENATA YADOYA CETRA - Processo nº 1045719-28.2013.8.26.0100/01 
– Controle nº 1225/2013, 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” 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 e § 3º, 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. 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 23/11/2021 às 16:00h e se encerrará dia 
26/11/2021 às 16:00h, 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 26/11/2021 às 16:01h e se encerrará no dia 16/12/2021 às 16:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 80% (oitenta 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 80% (oitenta 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), até o início da primeira etapa, por valor não inferior ao da avaliação, e até o início da 2ª etapa, proposta por valor que não seja inferior a 80% do valor 
da avaliação atualizado. 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. 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 3 (três) dias a 
diferença, sob pena de tornada sem efeito a arrematação e, nesse caso, o bem será levado a novo leilão à custa do exequente (CPC, art. 690-A, parágrafo único). 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 162.162 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BARUERI/SP - IMÓVEL: Terreno Urbano, situado 
na Alameda Terena, constituído pelo lote nº 06, da quadra “C”, do loteamento denominado “Residencial Quintas dos Ingaí”, no Distrito e Município de Santana de Parnaíba, Comarca de Barueri, deste Estado, o qual assim se 
descreve: medindo 10,00m em reta de frente para a Alameda Terena, do lado direito, de quem da frente olha para o imóvel, mede 25,00m em reta, do lado direito, confrontando com o lote nº 05; 25,00m em reta, do lado 
esquerdo, confrontando com o lote nº 07; 10,00m em reta nos fundos, confrontando com o lote nº 32, encerrando a área total de 250,00m2. O lote descrito tem um perímetro de 70,00m. Consta na Av.01 desta matrícula 
restrições. E MATRÍCULA Nº 162.170 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BARUERI/SP - IMÓVEL: Terreno Urbano, situado na Alameda Terena, constituído pelo lote nº 07, da quadra “C”, do 
loteamento denominado “Residencial Quintas dos Ingaí”, no Distrito e Município de Santana de Parnaíba, Comarca de Barueri, deste Estado, medindo 10,00m em reta de frente para a Alameda Terena, do lado direito, de quem 
da frente olha para o imóvel 25,00m em reta, confrontando com o lote nº 06; 25,00m do lado esquerdo, confrontando com o lote nº 08; e 10,00m em reta nos fundos, confrontando com o lote nº 33, encerrando a área total 
de 250,00m2. Consta na Av.01 desta matrícula restrições. Contribuinte nº 24353.34.38.0050.00.000 (Conf.fls.876). Consta as fls.876 dos autos que na Prefeitura de Santana de Parnaíba/SP não há débitos tributários 
sobre o imóvel (setembro/2021). Consta as fls.516 dos autos que sobre os terrenos há edificada uma casa residencial com 289,20m2 de área construída, composta por 06 (seis) salas, 02 (duas) cozinhas, 04 (quatro) quartos, 
sendo 03 (três) suítes, 02 (dois) lavabos, 3 (três) banheiros, despensa, lavanderia, depósito, piscina e churrasqueira. Avaliação deste lote: R$ 1.283.230,93 (um milhão, duzentos e oitenta e três mil, duzentos e trinta 
reais e noventa e três centavos) para março de 2018, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação as fls.861 no valor de R$ 1.393.849,00 
(abril/2021). São Paulo, 23 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

8ª Vara Cível do Foro Regional de Santana/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado CLÓVIS SARDILLI, inscrito no CPF/MF sob o nº 061.046.738-72; bem como sua mulher MARIA AMÉLIA MALFI SARDILLI, inscrita no CPF/MF sob o nº 
082.028.418-10. O Dr. Raphael Garcia Pinto, MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Regional de Santana/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 LUIZ PAULO TONINI em face de CLÓVIS SARDILLI - Processo nº 0031284-
58.2002.8.26.0001 – Controle nº 1943/2002, 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 75% (setenta e cinco por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, 
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 75% (setenta e cinco por 
cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. 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. Se o exequente vier a arrematar o imóvel, não estará 
obrigado a exibir o preço, mas, se o valor do bem exceder o seu crédito, depositará dentro de 3 dias a diferença, sob pena de ser tornada sem efeito a arrematação e, neste caso, o bem será levado a nova praça, à custa do 
exequente. 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 32.685 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA 
DE CARAGUATATUBA/SP - IMÓVEL: 50% meação do executado Clóvis Sardili sobre o Lote de terreno sob nº 10 (dez) da quadra 11 (onze) do loteamento denominado “Villa Atlântica”, no Distrito, Município, Comarca e 
Circunscrição de Caraguatatuba, com 12,00 metros de frente para a Avenida dos Bandeirantes, antiga Rua “1”; do lado direito de quem da referida avenida olha para o terreno, onde confronta com o lote 9, mede 30,00m; do 
lado esquerdo, onde confronta com os lotes 11, 12  e parte do lote 13, mede 30,00 metros e nos fundos, onde confronta com o lote 16, mede 12,00 metros, totalizando a área de 360,00m2, sendo todos os lotes confrontante 
de propriedade do vendedor. Contribuinte nº 04.055.021. Consta no site da Prefeitura de Caraguatatuba/SP débitos tributários no valor total de R$ 214.610,10 (25/09/2021). Consta as fls.542 dos autos que o terreno possui 
246,00m2 de área construída. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 227.787,57 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) para novembro de 2021, que será 
atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. São Paulo, 29 de setembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1001578-64.2020.8.26.0071 O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de 
Bauru, Estado de São Paulo, Dr. Joao Augusto Garcia, na forma da Lei, etc. Faz saber a Marcia Pontes ME, CNPJ 
00.019.470/0001-05, atualmente em local incerto e não sabido, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Auto 
Posto Trevo de Tatuí Ltda., Ltda ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial para recebimento de R$98.138,23 (dez/19) 
decorrente do protesto das duplicatas mercantis nºs 4436, 3819, 3905, 4229 e 4234, vencidas entre 30.11.15 a 31.12.15. 
Estando a executada em lugar ignorado, expede-se o edital para que em 03 dias pague o débito, podendo no prazo de 15 
(quinze) dia opor embargos ou reconhecer o crédito e comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o 
parcelamento em até 06 parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir os 20 (vinte) dias supra, ficando 
advertida de que no caso de revelia 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 Bauru, aos 19 de outubro de 2021. K-10e11/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000597-69.2019.8.26.0071 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro de Bauru, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CAROLINA ACHOA AGUIAR SIQUEIRA DE OLIVEIRA, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SEBASTIAO DIAS DA SILVEIRA ME, pessoa jurídica de direito privado, sob CNPJ n° 
18.261.680/0001-62 e SEBASTIAO DIAS DA SILVEIRA, brasileiro, portador do CPF sob nº 825.988.608-10. Estando os 
executados atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da AÇÃO MONITÓRIA nº 1000597- 69.2019.8.26.0071, em 
que é requerente BANCO BRADESCO S/A, neste ato, por seu advogado, para que dentro de 03 (três) dias pague a importância 
em execução no valor total de R$ 52.374,21 (cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos) 
atualizados até 30 de setembro de 2021, acrescida de correção monetária de acordo com a Lei no 6.899/81 e juros de mora de 
1% (um por cento) ao mês, valor a ser acrescido de custas processuais e honorários advocatícios sobre o valor atualizado do 
débito, ou para, querendo e no prazo de quinze dias, embargarem a execução, que deverá prosseguir, em caso de não 
pagamento, com a expropriação dos bens dos devedores, suficientes para a integral satisfação do crédito do exequente, 
compreendendo o principal e os acessórios descritos, nos termos e de acordo com a inicial. Decorridos os prazos acima 
referidos, sem o pagamento ou oposição de embargos, dar-se-á prosseguimento a execução até integral satisfação do credor, 
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 Bauru, aos 25 de outubro de 2021. K-10e11/11

Intimação, Prazo 20 dias, Processo nº 0017720-39.2021.8.26.0100. O Dr Rodrigo Galvão Medina, 
Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Capital. Faz saber a Bark Transportes e Logística Ltda, que Mister 
Car Rent A Car Locadora de Autos Ltda lhe ajuizou ação de Cumprimento de Sentença, para co-
brança de R$ 63.006,02 (01/2021), corrigido e acrescida de juros de mora de 1% ao mês. Estando a 
ré em lugar ignorado, foi deferida suas intimações por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 
dias supra, paguem o débito, corrigido até a data do pagamento, ou ofereçam impugnação, sob pena 
de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10% (art. 523, § 1º do CPC) e expedição 
de mandado de penhora e avaliação. São Paulo, aos 02 de novembro de 2021.

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

1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VI – PENHA DE FRANÇA/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. 1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA PENHA DE FRANÇA. 
Processo: nº 0003073-35.2018.8.26.0006. Executados: requerido(s) e promitente comprador RONALDO MADEIRA DE 
ALMEIDA - DIREITOS DO PROMITENTE COMPRADOR - Prédio comercial e terreno com área construída de 315,00m² 
na Vila Prudente/SP. Rua Tibaú do Sul, nº 26, São Paulo/SP - Contribuinte nº 118.166.0041-4. Descrição completa na 
Matrícula nº 34.212 do 06º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 920.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: 
R$ 782.000,00 (85% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
19/11/2021 às 14h10min, e termina em 24/11/2021 às 14h10min; 2ª Praça começa em 24/11/2021 às 14h11min, e termina 
em 15/12/2021 às 14h10min.  Ficam o(s) requerido(s) e promitente comprador RONALDO MADEIRA DE ALMEIDA, bem 
como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), coproprietário(a) e promitente comprador HIROSHI KANASHIRO, bem como 
o credor INTERPRISE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA, promitentes vendedores VILMA SGARBIOLA DA SILVA e 
ANTONIO CARLOS JUVENTINO DA SILVA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 01/10/2019. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

Aquafeed Nutrição Animal Ltda.
CNPJ 13.274.958/0001-12 - NIRE 35.224.789.651

Ata da Assembleia Geral de Transformação de Sociedade 
Empresária Limitada para Sociedade Anônima Fechada

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo: I) Geneseas Aquacultura Ltda., sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ 
04.459.073/0001-05, representada, neste ato, por seus diretores, Carlos Eduardo Norbert, qualificado abaixo, e Tito Livio Capobianco Junior,  
RG 18.881.618-5 (SSP/SP), CPF 176.610.538-61; II) T2C Holding Ltda., sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ 18.374.714/0001-25, 
representada neste ato, por seu administrador, Tito Livio Capobianco Junior, qualificado acima; III) Carlos Eduardo Norbert, RG 26.662.027-9  
(SSP/SP), CPF 313.631.358-56; IV) Eduardo Marchesi de Amorim, RG 13.595.006-5 (SSP/SP), CPF 112.871.968-10; e V) Álvaro Vianna de 
Amorim, RG 2.550.401-0 SSP/SP, CPF 033.414.108-72; únicos sócios da Aquafeed Nutrição Animal Ltda., sociedade empresária limitada inscrita 
no CNPJ 13.274.958/0001-12, registrada na JUCESP sob NIRE 35.224.789.651, em 29.09.2010, e segunda alteração do contrato social em processo 
de registro na JUCESP (“Sociedade”); Resolvem: (i) transformar o tipo societário da Sociedade, de sociedade empresária limitada para sociedade 
anônima fechada; (ii) aprovar a conversão das quotas sociais em ações, mantendo inalterada a cifra do capital social; (iii) definir a composição da 
Diretoria; (iv) definir os jornais de publicação; e (v) aprovar o Estatuto Social da Sociedade. Para tanto, foi instalada a Assembleia Geral de Transformação: 
1. Data, Hora e Local: No dia 28.04.2015, às 10h, na Rua Santa Francisca, 83, sala B, Vila Jaguará, SP/SP, Brasil. 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação prévia tendo em vista a presença de sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade. 3. Ordem do Dia:  
(i) transformar o tipo societário da Sociedade, de sociedade empresária limitada para sociedade anônima fechada; (ii) aprovar a conversão das quotas 
sociais em ações, mantendo inalterada a cifra do capital social; (iii) definir a composição da Diretoria; (iv) definir os jornais de publicação; e (v) aprovar 
o Estatuto Social da Sociedade. 4. Mesa: Presidente: Eduardo Marchesi de Amorim; Secretário: Carlos Eduardo Norbert. 5. Deliberações: Pela 
unanimidade de votos dos presentes, sem reservas, foram tomadas as seguintes deliberações: (i) Aprovar a transformação do tipo societário da 
Sociedade de “sociedade empresária limitada” para “sociedade anônima fechada”, a ser regida pela Lei 6.404/76, permanecendo em vigor todos os 
direitos e obrigações sociais contraídos pela Sociedade até a presente data e permanecendo inalterado o objeto social; (ii) Aprovar a alteração da 
denominação social da Sociedade, de “Aquafeed Nutrição Animal Ltda.”, para “Aquafeed Nutrição Animal S.A.”; (iii) Aprovar a conversão das 7.001.000 
quotas representativas do capital social da Sociedade em 7.001.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, distribuídas entre os 
acionistas; (iv) Determinar que a Diretoria da Sociedade será composta por 1 Diretor Geral e 1 Diretor Financeiro, sendo que: (a) o Sr. Eduardo Marchesi 
de Amorim, acima qualificado, é nomeado neste ato para ocupar o cargo de Diretor Geral; e (b) o Sr. Carlos Eduardo Norbert, acima qualificado, é 
mantido na administração da Sociedade para ocupar o cargo de Diretor Financeiro. Os Diretores foram empossados em seus cargos nos termos das 
disposições legais, para um mandato unificado de 3 anos, permitida a reeleição. A remuneração dos membros da administração será definida em 
momento oportuno; (v) Registrar a declaração dos diretores ora eleitos no sentido de que (a) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou à pena criminal 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei 6.404/76; (b) atendem ao requisito de 
reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei 6.404/76; e (c) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente 
da Sociedade, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Sociedade, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei 6.404/76; 
(vi) Aprovar o projeto de Estatuto Social que constitui o Anexo I a esta ata, o qual já inclui as novas disposições sobre: (a) denominação social e capital 
social; (b) endereço da sede da Sociedade; (c) competências dos órgãos de administração; e (d) outras disposições aplicáveis às sociedades anônimas; 
(vii) Não instalar o Conselho Fiscal para o presente exercício social, conforme faculta o Estatuto Social ora aprovado; (viii) Determinar que as 
publicações da Sociedade sejam realizadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Diário de São Paulo”; (ix) Dar por efetivamente 
transformada a Sociedade em sociedade anônima fechada, sob a denominação de “Aquafeed Nutrição Animal S.A.”, em razão do cumprimento de 
todas as formalidades legais, autorizando os Diretores à prática dos atos necessários à implementação da referida transformação, incluindo, sem 
limitação, abertura dos livros sociais e atualização dos registros da Sociedade perante os órgãos governamentais. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por 
todos os presentes. SP, 28.04.2015. Mesa: Eduardo Marchesi de Amorim - Presidente; Carlos Eduardo Norbert - Secretário. Acionistas: Geneseas 
Aquacultura Ltda. p. Carlos Eduardo Norbert; p. Tito Livio Capobianco Junior; T2C Holding Ltda. p. Tito Livio Capobianco Junior; Carlos Eduardo Norbert; 
Álvaro Vianna de Amorim; Eduardo Marchesi de Amorim; Diretores eleitos: Eduardo Marchesi de Amorim - Diretor Geral; Carlos Eduardo Norbert - 
Diretor Financeiro. Visto do Advogado: Cynthia Caterina Onorina Bertini - OAB/SP 275.445. JUCESP 415.032/15-5, NIRE 3530048236-1 em 
16.09.2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício. “O Estatuto Social encontra-se arquivado na sede e à disposição dos acionistas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Processo Licitatório 105/2021

Pregão Eletrônico 55/2021
Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de pin-
tura. Decisão. Considerando as razões fáticas e de direito dis-
corridas pelo pregoeiro, na ata dos trabalhos da sessão de 
julgamento de 04 de novembro de 2021; decido, conhecer do 
recurso interposto pela empresa NOROESTE EMPREENDIMEN-
TOS EIRELI - EPP e, no mérito, negar-lhe provimento, manten-
do-se em seus exatos termos a decisão recorrida. Andradina 
– SP, 09 de novembro de 2021. 

Edgar Dourados Matos
Secretário Municipal de Administração, Modernização, 

Defesa Social e Gestão de Pessoas

diário de S.Paulo Edital para APROVAÇÃO

2 COL X 4 CM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PRTB – 
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

A Presidente da Comissão Executiva Nacional do PRTB - Partido Renovador Traba-
lhista Brasileiro, na forma que dispõe o art. 55 do Estatuto Partidário e demais 
legislações de regência, CONVOCA os membros da Comissão Executiva Nacional da 
agremiação para comparecerem à reunião a ser realizada no dia 14 de novembro de 
2021, à partir das 10:00 hs em primeira chamada e as 10:30 hs em  segunda chamada, 
na sede administrativa nacional, localizada na Alameda dos Tupiniquins, 1210 – 
Moema, São Paulo /SP, para tratar da seguinte ORDEM DO DIA:
01 – Nova Campanha Nacional de Filiação;
02 – Censo dos quadros partidários visando as eleições de 2022;
03 – Atualização dos quadros Administrativos/Estatutários;
04 – Instituição dos Conselhos de Ética, Fiscal e Consultivo;
05 - Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
São Paulo, 10 de novembro de 2021.

ALDINEA RODRIGUES FIDELIX DA CRUZ
FUNDADORA E PRESIDENTE NACIONAL PRTB

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1013785-68.2017.8.26.0114. Classe: Assunto: Monitória - Contratos Bancários. Requerente:
BANCO BRADESCO S/A. Requerido: Liliana Laurindo Silva. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013785-
68.2017.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, MAURICIO SIMOES
DE ALMEIDA BOTELHO SILVA, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Liliana Laurindo Silva (CPF. 213.439.598-29), que Banco Bradesco
S/A lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 61.397,29 (fevereiro de 2017), decorrente do Borderô de Desconto
nº 2014002418071 firmado na data de 28 de Fevereiro de 2014. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta 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 Campinas, aos 04 de novembro de 2021.

PUBLICIDADE
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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 INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº: 1024164-30.2015.8.26.0602. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª
Vara Cível, do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). José Elias Themer, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROBERTO
HORN JÚNIOR, CPF 332.369.628-01 que por este Juízo, tramita uma ação de Execução de Título Extrajudicial que lhes move Banco
Bradesco S/A. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA
realizada sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema SISBAJUD (fls 382/384 R$ 1.072,06), por intermédio do qual fica(m) intimada(s)
de seu inteiro teor para, se o caso, oferecer(em) IMPUGNAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, iniciando-se a contagem após o decurso
do prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar
ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Sorocaba, aos 20 de outubro de 2021.

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.

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.

informática

Um computador feito a 
mão por Steve Jobs e Steve 
Wozniak foi vendido em 
leilão nesta terça-feira (9) 
por US$ 400.000. O raro 
exemplar do “Apple-1” é 
um dos 200 produzidos 
pela dupla de fundadores 
da Apple artesanalmente 
em casa.

O valor é equivalente a R$ 
2,19 milhões em conver-
são direta (cotação de 9 de 
novembro de 2021).

Também chamado de 
“Chaffey College”, o mode-
lo pertenceu a um profes-
sor de eletrônica da insti-
tuição que leva o mesmo 
nome, na Califórnia.

Depois, um aluno dele 
comprou a máquina por 
US$ 650, segundo infor-
mações do “Los Angeles 
Times”.

A estrutura do teclado 
modelo é feita de madeira 
Koa, hoje considerada rara, 
mas que era abundante na 
época. O artigo acompanha 
um monitor de vídeo Pana-
sonic de 1986, além de uma 
cópia do manual do com-
putador, manual de progra-
mação original e duas fitas 
cassete de software.

Nem todas unidades exis-

Feito a mão por Jobs e Wozniak, computador 
Apple-1 de 45 anos é vendido por US$ 400.000
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Exemplar é um dos computadores produzidos artesanalmente pelos fundadores da 
Apple nos anos 70. Valor da venda é equivalente a R$ 2,19 milhões

tentes do Apple-1 contam 
com os mesmos detalhes. 
Como eram feitos um a um, 
haviam grandes variedades 
de detalhes.

A casa de leilões John 
Moran havia colocado uma 

estimativa de vende por 
valor entre US$ 400.000 e 
US$ 600.000.

Em 2014, outro exemplar 
do Apple-1 foi arrematado 
em leilão, promovido pela 
Bonhams, por US$ 905.000.

Apple-1, feito artesa-
nalmente, tem caixa 

de madeira

Apple-1, computador 
feito artesanalmente 
por Jobs e Wozniak

Exemplar do Apple-1 
foi vendido em leilão

Primeiro computador 
da Apple, o Apple-1

Circuitos internos do 
Apple-1, vendido em leilão

PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO
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O católico
que não
perde a
missa

A ilha do
último bai-
le impe-
rial (RJ)

Objetivo 
ausente na
entidade 

filantrópica

Negrinho
peralta do
Folclore

brasileiro 

Quadro 
de avisos
feito com
cortiça

Leslie
Nielsen,

ator cômi-
co (EUA)

Imigrantes
fronteiri-
ços do Al-
to Paraná

Código do 
Canadá no
endereço 
da internet

Sistema
(?), con-
junto de
estradas

Área
observada
pelo as-
trônomo

(?)-Qaeda,
grupo ter-
rorista de
Bin Laden

Organiza-
ção em

frente ao
caixa

O capitão,
para time
esportivo 

Alimento
vendido
no pet
shop

"O Meu (?)",
composi-

ção de Chi-
co Buarque

Diz-se do 
cabelo bem

tratado

Sally Field,
atriz de
"Duas

Semanas"

Associa-
ção Brasi-

leira de
Imprensa

(?) aeter-
num: para

sempre
(latim)

Entidade
comum

em filmes
de terror

25 de
dezembro

e 1º de
janeiro

Generosa
"O (?)",

telenovela
de Glória 

Perez com
Murilo
Benício
(2002)

Moradora
da oca
Sapato,

em inglês

Advogado trapaceiro
Evento esportivo qua-
drienal disputado por

atletas deficientes

Conjunto 
de músicas
do cantor

Rato, em
inglês

Substân-
cia extraí-
da da alga

Permane-
cia num

lugar

Peça de
emenda
da cana-
lização

hidráulica

Unidade de venda 
de meias

Ilustração do livro 
de geometria

Negra Li,
cantora
Roceiro
(bras.)

Basta!

Deus, em
italiano

2/ad. 3/dio — rat. 4/ágar — shoe. 5/pegas. 7/manilha. 11/brasiguaios.

ARIES - 21/03 a 20/04
A Lua destaca seu lado sonhador e altruísta hoje, mas nem tudo será perfeito sem defeito, meu 
cristalzinho. Mudanças e reviravoltas devem marcar essa manhã, por isso, não se apegue demais 
aos seus planos e seja flexível para seguir o fluxo. Se souber improvisar e aproveitar as oportu-
nidades assim que elas aparecem, pode se sair muito bem! Depois do almoço, porém, seja mais 
realista e aposte na cautela para não ter prejuízo com planos mirabolantes. Nas relações, as amiza-
des também atravessam momentos tensos e há risco de romper de vez com alguém. Já na vida a 
dois, há sinal de desentendimento, mas também de muita paixão; se procura um novo amor, não se 
apresse. Consulte o Tarot Semestral para entender o que será do futuro.

TOURO - 21/04 a 20/05
Nesta quarta, seu lado ambicioso se destaca e você vai fazer planos a longo prazo. Mas como seu 
foco estará na carreira, podem surgir atritos com colegas ou com pessoas importantes em sua 
vida. Tente equilibrar o seu tempo, mas sem se descuidar do que precisa fazer, tá? Talvez você 
pense em se esforçar mais para melhorar a imagem que passa aos outros, mas não dê tanta 
importância às críticas. Vale a pena cultivar o contato com parceiros ou sócios logo cedo, e depois 
do almoço, pegue leve nas cobranças para evitar mal-estar com os colegas de equipe no trabalho. 
Se tem compromisso, você e o mozão precisam aprender a lidar com as diferenças sem brigas. A 
paquera anda meio sossegada demais; o que será que tá rolando? Tire suas dúvidas vendo seu 
Mapa Astral do Amor.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
Com a entrada da Lua em Aquário, seu maior desafio será manter o foco no trabalho e dar conta 
das tarefas de rotina. Isso porque há chance de se empolgar e prometer mais do que consegue 
entregar. Também precisa ter cuidado para não ficar sonhando acordada/o, com a cabeça longe, 
porque há risco até de acidente. Para ter mais foco, conheça o nosso Banho de Atitude! Tente evitar 
o exagero na hora de se divertir, passear ou se encontrar com os amigos, e coloque sua saúde 
em primeiro lugar: ouça os avisos do seu corpo. Você pode se interessar por alguém que mora 
longe e que conheceu em um app de paquera ou nas redes sociais. Seu bom humor tem tudo para 
encantar o mozão.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Você começa esta quarta com seu sexto sentido fazendo hora extra, Câncer. É um bom momento 
para encerrar assuntos pendentes antes de se envolver em novas tarefas, por isso, não se afobe e 
faça uma coisa de cada vez. Há chance de descobrir um segredo, mas cuidado para não brigar com 
os amigos ou com o mozão, tá? Reserve um tempo para refletir, meditar e acalmar seu tempera-
mento antes de tomar decisões importantes. Pense bem, e concentre-se em seus pensamentos 
com o Incenso Indiano de Massala. A atração física deve dar as cartas na paquera, mas também há 
sinal de briga. Na vida a dois, também não deixe que uma discussão boba se torne algo mais sério 
com o mozão. Faça sua parte para manter a paz, meu cristalzinho.

LEÃO - 22/07 a 22/08
Logo cedo, assuntos domésticos ou familiares podem ocupar boa parte do seu tempo. Resolva 
tudo o que for possível pela manhã, porque as coisas devem se complicar ao longo do dia. No tra-
balho, se tiver que resolver tarefas em equipe, faça um esforço para melhorar a convivência com os 
colegas. Em casa, porém, altos e baixos não estão descartados e pode pintar briga ou discussão. 
Uma de nossas Pedras e Cristais para o dia a dia pode ajudar a varrer essa energia negativa pra 
bem longe; uma Vassoura de Bruxa, por exemplo! Se já encontrou sua cara-metade, o jeito é ter 
cuidado para não embarcar em uma briga por ciúme: ficar se apegando ao passado ou criticando 
tudo também pode azedar o romance. Não há nada de novo na conquista, embora um ex possa 
trazer dor de cabeça.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Nesta quarta, a Lua destaca seu lado prático e você pode resolver qualquer pendência rapidi-
nho, desde que tome alguns cuidados ao lidar com informações e documentos: há risco de ter 
problemas com mal-entendidos ou dados incorretos. Mas se precisa participar de uma reunião ou 
ligar para alguém, faça isso logo cedo, quando o astral será mais favorável ao diálogo, tá? A saúde 
também precisa de cuidados, portanto vale a pena rever alguns hábitos e evitar excessos à mesa. 
Se está a fim de alguém, cuidado para não acreditar em tudo o que ouve nem depositar sua con-
fiança em qualquer um — vale consultar o Tarot do Amor para tirar dúvidas. O mozão talvez precise 
do seu apoio, mas cuidado com discussões.

LIBRA - 23/09 a 22/10
Com a entrada da Lua em seu paraíso astral nessa madrugada, o astral estará mais do que favorá-
vel para fazer contatos no trabalho, mostrar suas ideias e cuidar de tarefas que exigem criativi-
dade. Reuniões e tarefas em equipe também contam com a proteção das estrelas, graças ao seu 
charme. As finanças também estão na ordem do dia, mas há problemas pela frente nessa área, 
meu bem. Excesso de gastos podem trazer prejuízo, dívidas e uma chuva de boletos lá na frente. 
Bate na madeira! O romance e a conquista prometem fortes emoções, mas também há sinal de 
brigas. Aposte nas demonstrações de carinho e procure controlar melhor o ciúme, ok?

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Seu lado caseiro está em alta e você pode melhorar a produtividade se trabalha em home office 
ou com algo que pode ser feito em casa mesmo. Mas assuntos antigos ou ligados à família se des-
tacam nesta quarta, com sinal de muitos desafios justamente nestas áreas. Pode ser difícil entrar 
em acordo com parente, e as estrelas indicam brigas e muito desgaste emocional pela frente. Fuja 
de discussões, finja que não é com você e saia de fininho, meu bem. É um desafio e tanto para Es-
corpião, mas exercitar a paciência talvez seja o único caminho, tá? E esse astral tenso, junto com o 
ciúme, anuncia tempos instáveis na vida amorosa; pode sobrar até para os seus planos de paquera. 
Bora purificar essas energias com um Incenso Indiano Sálvia Branca!

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Se depender da Lua, que entrou em Aquário nessa madrugada, a quarta promete ser agitada! 
Você vai falar mais do que o normal, o que ajuda a expandir seus contatos, mas também pode te 
colocar em algumas roubadas se não tomar cuidado. Coloque um Patuá de Proteção na bolsa para 
garantir que nada vá dar errado. No trabalho, tente se concentrar em melhorar sua produtividade e 
confira várias vezes dados, fatos, documentos, e-mails, etc. O risco de perder informações, enviar 
algo incompleto ou até se tornar alvo de fofocas é real oficial, Sagita! Mas nem pense em deixar a 
saúde em segundo plano: o seguro morreu de velho, certo? A paquera promete novidades, mas 
passa por altos e baixos. É melhor fugir de assuntos polêmicos e ter cuidado com o que diz no 
romance.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
Tudo o que envolve dinheiro ganha destaque com a entrada da Lua em Aquário, mas cuidar do que 
é seu não será tão fácil quanto parece. Se está sonhando em encher o bolso, ligue suas antenas 
para encontrar boas oportunidades que devem cruzar o seu caminho. Por outro lado, pode ser 
difícil resistir às liquidações e os gastos por impulso pesam no orçamento. Projeto arriscado, que 
parece bom demais, pode ser a maior furada. Evite riscos, de qualquer tipo, tá? E também não é 
hora de misturar dinheiro e amizade — saia de fininho e arrume uma desculpa se alguém pedir 
um empréstimo. No romance, seu desafio será controlar o ciúme, e excesso de possessividade 
também pode espantar o crush.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
A Lua se mudou para o seu signo nesta madrugada, meu cristalzinho, e você pode acordar com a 
corda toda, sentindo suas energias recarregadas. Porém, nem tudo é perfeito sem defeito, e com 
vários astros se desentendendo, pode se preparar para vários desafios ao longo do dia. O serviço 
vem em primeiro lugar, por isso, deixe as diferenças pessoais e as picuinhas de lado para botar 
as tarefas em dia; melhore seu foco com o nosso Banho de Atitude. À noite, essa tensão também 
provoca atritos com a família. A paquera reserva alguns probleminhas pelo caminho, mas não 
desanime. Nada de brigar com o mozão nem de ficar apontando os erros do par, tá? Fique na sua.

PEIXES - 20/02 a 20/03
Com a Lua em seu inferno astral e o céu pra lá de tenso, vai ser difícil desviar dos perrengues que 
vêm pela frente. Bate na madeira! Planos para uma viagem estão em risco e vão exigir cautela 
redobrada. Aliar intuição e praticidade pode resolver muita coisa no trabalho — pena que isso é 
mais fácil de falar do que fazer, e vai ser complicado dar conta das suas obrigações. Nas redes 
sociais, uma indireta às inimigas, aquele comentário sarcástico, tudo isso pode gerar intrigas e 
trazer problemas, especialmente se já tem um contatinho em vista. As fofocas podem atrapalhar 
suas chances na conquista. Vai ser um desafio e tanto manter a paz com o mozão, mas não jogue 
a toalha! Se precisar, tudo bem recorrer ao Sais de Banho Terapêutico Amor, ele vai ajudar!
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Faixa ganhará clipe na próxima sexta-feira (12)

Cantora, que morreu em um acidente aéreo na última 
semana, venceu a categoria pelos júris popular e academia
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Anitta contracena com dançarino 
em clipe de novo single, ‘Envolver’

Marília Mendonça é eleita 
influenciadora do ano

Carol Portaluppi posa 
de biquíni na praia e 

seguidores 
provocam Renato Gaúcho

Carol Portaluppi, de 27 
anos, publicou uma série 
de fotos nesta terça-fei-
ra (9) em seu Instagram 
que agitou a torcida do 
Flamengo. Ao posar de 
biquíni enquanto cur-
tia um dia de praia, a 
influenciadora recebeu 
nos comentários uma 
série de elogios em 
forma de provocação a 
Renato Gaúcho, seu pai, 
técnico do rubro-negro.

Isso porque o Flamen-
go vem de uma série de 
derrotas no campeonato 
brasileiro, incluindo o 
empate em 2 a 2 com o 
lanterna Chapecoense. O 
time é o terceiro coloca-

do com 54 pontos, 11 a 
menos que o líder Atlé-
tico-MG. A chance de 
levar o terceiro brasilei-
rão seguido é de 1,3%, de 
acordo com matemáticos 
da UFMG. Além disso, o 
rubro-negro foi elimina-
do da Copa do Brasil ao 
perder por 3 a 0 para o 
Ahtletico-PR, no Mara-
canã no último dia 27.

“O pai tá mal, mas a filha 
tá muito bem”, brincou 
um seguidor. “Passou a 
raiva do Flamengo que 
eu tava”, comentou mais 
este. “Flamengo nessa 
situação e você postan-
do foto”, escreveu este 
outro.

“O pai tá mal, mas a filha tá muito bem”, 
brinca a torcida do Flamengo sobre a 
fase de derrotas do time carioca

Anitta lança, na próxima quin-
ta-feira (11), seu novo single 
em espanhol Envolver, que 
ganha clipe no dia seguinte. No 
vídeo, a cantora divide uma 
sala de dança com o dançarino 
Ayoub e os dois protagonizam 
cenas quentes.

“Essa música estava guardadi-
nha e resolvi lançar com foco 
no mercado latino, mas tenho 
certeza que todos vão curtir! 
O ritmo é bem envolvente e 
o clipe tá babado!”, afirmou 
Anitta em comunicado emitido 
pela assessoria de imprensa.

Anitta está morando em Miami, 
nos Estados Unidos, para focar 
em sua carreira internacional. 
Recentemente, ela lançou um 
single com a rapper Saweetie. 
Ela ainda lança um single em 
português em dezembro e um 
em inglês em janeiro.

Marília Mendonça foi eleita 
“influenciadora do ano do 
Goiás” pelo iBest 2021, pelos 
júris Popular e Academia. A 
cantora - morta em um aci-
dente aéreo na última sema-
na - disputou com Leonardo 
e Gusttavo Lima na final pela 
votação popular.

Já na eleição da Academia 
iBest, que é definida por um 
júri de especialistas, a artista 
concorreu com Gusttavo 
Lima e Maiara e Maraisa. 
Marília sagrou-se vencedora 
e melhor do Brasil pelos dois 
júris.

“Marília conquistou o Brasil 
com sua voz, simpatia e 
empatia. Sua ausência será 
fortemente sentida por de-
zenas de milhões de brasilei-
ros, que já haviam a reco-
nhecido como vencedora 

durante a votação do iBest, 
que terminou em outubro. O 
iBest homenageia esta artista 
fundamental na história 
nacional, e não poderíamos 

deixar de divulgar mais este 
reconhecimento que seus 
inúmeros fãs lhe deixaram”, 
explica Marcos Wettreich, 
CEO do iBest.


