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Apagar o passado     P8

Rodrigo Constantino

PolíticaPolítica

Mundo

Polícia

Congresso aprova 
projeto que remaneja 
R$ 9,3 bilhões do 
Bolsa Família para o 
Auxílio Brasil

Justiça determina 
redistribuição de 10 
mil cartões inativos 
do Bom Prato à 
população de rua 
da cidade de SP

Belarus ameaça 
fechar gasoduto que 
abastece a Europa em 
meio à crise migratóriaPolícia desarticula 

organização 
criminosa que 
destruiu 40 hectares 
de Mata Atlântica na 
Zona Sul de SP

Abate de suínos aumenta, mas de 
bovinos cai no terceiro trimestre

Economia

P5
Segundo a prefeitura, mais de 700 mil adolescentes em toda a cidade de SP 
ainda precisam tomar a segunda dose da vacina contra Covid-19

Cidade de SP reduz para 21 dias intervalo 
entre doses da Pfizer para adolescentes

Governo quer o INSS 
como único gestor de 
aposentadorias da União
Projeto de lei Projeto de lei 
foi enviado foi enviado 
ao Congresso ao Congresso 
NacionalNacional  P3P3

abate de suínos subiu 7,6% e o de frangos 1,2% no 
terceiro trimestre de 2021, conforme mostram os pri-
meiros resultados da produção animal no período, na 
comparação com o ao mesmo trimestre de 2020. Já o 
abate de bovinos caiu 11,1% na mesma comparação. P4

O Congresso Nacional apro-
vou nesta quinta-feira (11) o 
projeto de lei que remaneja 
R$ 9,3 bilhões do orçamen-
to do Bolsa Família para o 
novo programa social do 
governo, o Auxílio Brasil. P2

A Justiça de São Paulo de-
terminou que a Prefeitura 
de SP e o governo paulista 
tomem as providências 
necessárias para a redistri-
buição total dos cartões do 
restaurante ‘Bom Prato’ que 
estão inativos e são desti-
nados aos moradores de rua 
na capital paulista.             P3

O presidente de Be-
larus, Alexander 
Lukashenko, ameaçou 
fechar um importante ga-
soduto que leva gás natu-
ral da Rússia para a União 
Europeia (UE).             P6

A Polícia Civil de São Paulo 
desarticulou uma organiza-
ção criminosa que destruiu 
40 hectares de Mata Atlân-
tica na Zona Sul da capital 
para implantação de lotea-
mentos clandestinos. P6

Quantidade é 37 milhões Quantidade é 37 milhões 
de toneladas superior ao de toneladas superior ao 

obtido em 2020/21 obtido em 2020/21 P4P4

Brasil deve produzir Brasil deve produzir 
289,9 milhões de grãos 289,9 milhões de grãos 

no ciclo 2021/2022no ciclo 2021/2022
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Justiça determina redistribuição de 
10 mil cartões inativos do Bom Prato 
à população de rua da cidade de SP
Juiz também mandou que governo de SP e Prefeitura apresentem plano de 
expansão das unidades do ‘Bom Prato’ na cidade para 2022, além de ampliarem 
em 5.195 o total de novos cartões distribuídos aos famintos no mês de novembro
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Da Redação

Justiça de São 
Paulo determi-
nou nessa quin-
ta-feira (11) que 

a Prefeitura de SP e o go-
verno paulista tomem as 
providências necessárias 
para a redistribuição total 
dos cartões do restauran-
te ‘Bom Prato’ que estão 
inativos e são destinados 
aos moradores de rua na 
capital paulista.
O juiz Luiz Manuel Fonseca 
Pires acolheu os argumen-
tos do Ministério Público e 
da Defensoria Pública, que 
haviam denunciado que 
um convênio entre as duas 
administrações pretendia 
distribuir 13 mil cartões 
para as refeições diárias 
da população de rua da 
cidade, mas quase 10 mil 
deles estavam inativos ou 
sem uso.
Na decisão, o magistrado 
determinou que, em até 
15 dias, “o Município de 
São Paulo adote todas as 

providências necessárias 
para garantir a boa gestão 
do convênio celebrado, 
comprovando o cadas-
tramento, a distribui-
ção e o monitoramento 
mensal dos cartões das 
pessoas já cadastradas” .
O juiz também mandou 
que o governo paulis-
ta apresente no mesmo 
prazo um plano que 
“comprove a alocação 
dos recursos munici-
pais cofinanciados pelo 
Governo de São Paulo 
para a implantação de 
novas unidades do ‘Bom 
Prato’ na cidade de SP 
para 2022”, ou apresenta, 
alternativamente, “outra 
política adequada que 
garanta as 5.195 refeições 
diárias reconhecidas 
como imprescindíveis 
pela SMDHC para aten-
dimento das pessoas em 
situação de rua não al-
bergadas” em até 30 dias.
“A decisão é muito im-
portante por reconhecer 
que, diante de um qua-
dro sem precedentes na 

A

Agora, segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro

Congresso aprova projeto que remaneja R$ 9,3 bilhões 
do Bolsa Família para o Auxílio Brasil

Da Redação

O Congresso Nacional apro-
vou nesta quinta-feira (11) o 
projeto de lei que remaneja 
R$ 9,3 bilhões do orçamen-
to do Bolsa Família para o 
novo programa social do 
governo, o Auxílio Brasil.
A proposta, enviada pelo 
Executivo no fim de outu-
bro, foi aprovada primei-

ramente pelos deputados 
e, em seguida, pelos se-
nadores. Desde o início da 
pandemia, as sessões do 
Congresso Nacional têm 
sido realizadas em duas 
etapas — uma na Câmara e 
outra no Senado. 
Após 18 anos de existên-
cia, o Bolsa Família foi 
extinto no dia 10 de no-
vembro. Uma medida 
provisória editada pelo 

governo no dia 10 de agosto 
determinou, em 90 dias, 
que a lei de 2004 que criou 
o antigo programa de trans-
ferência fosse revogada.
De acordo com técnicos, no 
entanto, como a lei deixou de 
valer, não há mais base legal 
para o governo transferir o 
dinheiro por meio do progra-
ma Bolsa Família. A aprova-
ção deste projeto, então, é 
uma formalidade necessária 

para o governo poder usar o 
dinheiro do programa antigo 
na versão nova.
O Ministério da Cidadania já 
informou que os pagamen-
tos do Auxílio Brasil terão 
início no dia 17 de novem-
bro e seguirão o calendário 
habitual do Bolsa Família.
De acordo com decreto 
publicado na última sexta-
-feira, o benefício terá um 
reajuste de 17,84% em rela-

ção ao antigo programa.
A partir de dezembro e so-
mente até o fim de 2022, o 
governo promete valor mí-
nimo de R$ 400 aos benefi-
ciários. Para isso, o Execu-
tivo conta com a aprovação 
da proposta de emenda à 
Constituição (PEC) dos Pre-
catórios, que abrirá espaço 
orçamentário superior a R$ 
90 bilhões para o próximo 
ano.

história do país de crise 
de fome e insegurança 
social, o Estado e o Mu-

nicípio precisam atuar 
para garantir os direitos 
das pessoas mais vulne-

ráveis”, diz a defensora 
Fernanda Balera, uma 
das autoras da ação.
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Governo quer o INSS como único 
gestor de aposentadorias da União

Da Redação

governo federal 
encaminhou ao 
Congresso Nacio-
nal um projeto de 
lei complemen-

tar que coloca o Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) como o órgão único 
de gestão do Regime Pró-
prio de Previdência Social 
(RPPS) da União. O despa-
cho foi publicado ontem (11) 
no Diário Oficial da União.   
Pelo projeto, toda a gestão de 
aposentadoria dos servido-
res e dos membros do Poder 
Executivo, que inclui admi-
nistração direta, autarquias 
e fundações públicas, do 
Poder Judiciário, do Poder 
Legislativo, do Tribunal de 
Contas da União, do Minis-
tério Público Federal e da 
Defensoria Pública da União 
será unificada em apenas 
uma entidade.
Redução de custos
Em nota, a Secretaria-Ge-
ral da Presidência explicou 

que o objetivo da medida é 
simplificar, desburocratizar 
e reduzir custos operacio-
nais na gestão de pagamento 
de aposentadorias e pensões 
dos servidores públicos 
federais. A estimativa do go-
verno é de uma economia de 
R$ 27 milhões por ano com 
a gestão unificada.
“A escolha pelo INSS tem 
papel estratégico na deci-
são, uma vez que o instituto 
possui grande experiência 
na gestão previdenciária do 
Regime Geral de Previdên-
cia Social (RGPS) e executa 
a aposentadoria dos seus 
próprios servidores - o que 
corresponde a aproxima-
damente 28% da Adminis-
tração Indireta do Poder 
Executivo Federal”, explicou 
a Secretaria-Geral.
Acrescentou que o projeto 
prevê que a nova atribuição 
do INSS será processada de 
forma totalmente segrega-
da das atribuições típicas 
do órgão. Nesse sentido, as 
atividades orçamentárias, 
financeiras, concessão e 

Projeto de lei foi enviado ao Congresso Nacional
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Empresários não se sentem confortáveis para contratar mais com o ambiente atual e 
perspectiva de piora de quadro macroeconômico de 2022

Economia frágil derruba intenção de 
contratação de empresariado, diz FGV

Da Redação

A pandemia dá sinais de estar 
controlada, mas isso na prática 
não impulsionou a intenção de 
contratações do empresariado, 
na avaliação do economista 
da Fundação Getulio Vargas 
(FGV) Rodolpho Tobler.
Ele fez a observação ao co-
mentar a alta de apenas 0,1 
ponto no Indicador Antece-
dente de Emprego (IAEmp) 
em outubro ante setembro, 
para 87,1 pontos, anuncia-
do hoje pela fundação. Um 
cenário de economia fragili-
zada tem elevado a cautela, 
entre os empresários, e inibido 
intenção de abertura de novas 
vagas, pontuou o especialista. 
Na prática, observou ele, o 
empresariado não se sen-
te confortável em contratar 

mais, com o ambiente atual e 
perspectiva para os próximos 
meses de inflação em alta, 
renda fraca, consumo em bai-
xa e possibilidade de piora de 
quadro macroeconômico de 
2022, comentou ele.
“Esse resultado do IAEmp é 
um sinal de alerta para o mer-
cado de trabalho”, resumiu 
Tobler.
O especialista comentou 
que, há alguns meses, havia 
o sentimento de que, quan-
do a pandemia começasse a 
apresentar sinais de melhora, 
a atividade poderia reagir 
de forma mais robusta. Isso 
porque, com quadro sanitário 
mais favorável, seria possível 
flexibilização de restrições de 
circulação social, com impacto 
favorável na demanda interna 
e, por consequência, em ativi-
dades muito prejudicadas com 

a pandemia, como serviços, 
por exemplo.
Mas, agora, com bons números 
no quadro sanitário relaciona-
do à Covid-19, com quedas nas 
mortes e de casos da doença, 
não é o que está acontecendo, 
admitiu.
“Temos mostrado cenário 
macroeconômico cada vez 
mais frágil, com mais sinais 
de desaceleração na atividade 
econômica”, alertou. “A infla-
ção não está cedendo, e temos 
incerteza em questões fiscais”, 
disse, ao comentar que um 
ambiente cheio de dúvidas 
normalmente faz o empresá-
rio colocar o “pé no freio” nas 
contratações.
Outro aspecto mencionado 
por ele é o fato de que a de-
manda interna não dá indícios 
de uma recuperação robusta 
— e ainda é prejudicada pela 

O

manutenção dos benefícios 
dos servidores públicos 
federais serão desenvolvidas 
por equipe de especialistas 
exclusivos do próprio corpo 
funcional.
Além disso, a proposta cria 

colegiados, com participa-
ção de outros Poderes e de 
beneficiários, para supervi-
sionar a gestão do RPPS pelo 
INSS.
O projeto atende a dispositi-
vo da reforma da Previdên-

cia (Emenda Constitucional 
nº 103/2019), que estabelece 
o prazo até novembro de 
2021 para a União implantar 
o órgão ou entidade previ-
denciária única dos seus 
servidores.

inflação elevada. “As pessoas 
até têm conseguido entrar no 
mercado de trabalho, mas com 
renda cada vez mais baixa e 
inflação cada vez mais alta”, 
disse ao notar que a ativi-
dade “não parece” que deve 
mostrar recuperação forte nos 
próximos meses.
Esses fatores afetam a decisão 
de contratação e, por conse-

quência, a evolução do IA-
Emp, observou o especialista. 
Ele comentou que o indicador 
provavelmente não deve vol-
tar ao nível pré-pandemia (92 
pontos em fevereiro de 2020) 
até o fim do ano. “Acho difícil. 
A não ser que [a atividade de] 
serviços surpreenda muito 
positivamente [até o fim do 
ano]”, disse.
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Produção de frangos também aumentou, na comparação com 2020

Quantidade é 37 milhões de toneladas superior ao obtido em 2020/21

Conab: Brasil deve produzir 289,9 milhões 
de grãos no ciclo 2021/2022

Da Redação

O Brasil deve produzir 
289,8 milhões de tone-
ladas de grãos, 14,7% ou 
37 milhões de tonela-
das superior ao obtido 
em 2020/21, segundo a 
segunda estimativa para 
o ciclo 2021/2022 divul-
gada na quinta-feira (11) 
pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Co-
nab). Segundo a com-
panhia, o resultado foi 
impulsionado pelos bons 
volumes de chuvas e a 
semeadura das culturas 
de primeira safra.
A estimativa é que a área 
total cultivada no país na 
safra fique em 71,8 mi-
lhões de hectares seme-
ados, um crescimento de 
4,1% em relação à safra 
anterior. Conforme a 
Conab, nesse total, está 
incluída as culturas de 
primeira safra (semeadas 

entre agosto e dezembro 
de 2021), as de segunda 
safra, (semeadas entre ja-
neiro e abril de 2022) e as 
culturas de terceira safra 
(entre meados de abril e 
junho de 2022).
Segundo o boletim, a 
safra de soja do Brasil 
deve atingir 142 milhões 
de toneladas. A produção 
do país, o maior produtor 
e exportador global do 
grão, deverá crescer 3,4% 
ante o ciclo 2020/21. Até 
o mês passado, a Conab 
previa uma área de 39,9 
milhões de hectares. 
Agora a expectativa é um 
plantio de 40,3 milhões 
de hectares.
O volume total de mi-
lho deve chegar a 116,7 
milhões de toneladas, 
com aumento de 2,5% na 
área a ser cultivada com a 
cultura de primeira safra. 
O algodão teve amplia-
ção de 9,3% na área a 
ser semeada, chegando a 

Abate de suínos aumenta, mas de 
bovinos cai no terceiro trimestre

Da Redação

O
abate de suínos 
subiu 7,6% e o de 
frangos 1,2% no 
terceiro trimestre 
de 2021, conforme 

mostram os primeiros 
resultados da produção 
animal no período, na 
comparação com o ao 
mesmo trimestre de 2020. Já 
o abate de bovinos caiu 11,1% 
na mesma comparação.
Em relação ao segundo tri-
mestre deste ano, foi regis-
trada queda de 2,4% no abate 
de bovinos, mas o de suínos 
avançou 5,1% e o de frangos 
0,6%. Os dados das pesqui-
sas trimestrais do Abate de 
Animais, do Leite e do Couro 
e da Produção de Ovos de 
Galinha, que englobam o 
período de julho a setembro 
de 2021, foram divulgados 
ontem (11) pelo Instituto 
Brasileiro  de Geografia e 
Estatística (IBGE).
De acordo com a pesquisa, 
no terceiro trimestre deste 

ano foram abatidas 6,91 mi-
lhões de cabeças de bovinos 
sob algum tipo de serviço de 
inspeção sanitária. A produ-
ção de carcaças bovinas ficou 
em 1,88 milhão de toneladas, 
o que significa recuo de 9,4% 
se comparado ao mesmo 
período de 2020 e avanço de 
0,4% em relação ao segundo 
trimestre de 2021.
Suínos
Também de julho a setem-
bro deste ano, o abate de 
suínos alcançou 13,70 mi-
lhões de cabeças. O número, 
além de representar ualta 
de 7,6% em relação a igual 
período do ano anterior, 
foi um avanço de 5,1% na 
comparação com o segundo 
trimestre de 2021.
O peso acumulado das 
carcaças atingiu 1,27 milhão 
de toneladas, o que equiva-
le a uma elevação de 8,5% 
frente ao terceiro trimestre 
de 2020 e de 4,5% se com-
parado ao período imediata-
mente anterior.
Frangos
A alta de 1,2% na produção 
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1,49 milhão de hectares. 
A produção de arroz teve 
crescimento de 0,3% 
na área a ser semeada e 
previsão de 11,5 milhões 
de toneladas.
De acordo com a Conab, 

para o feijão, somando-
-se os tipos cores, caupi 
e preto, a estimativa é de 
3,6% a mais na produção 
da primeira safra, totali-
zando 1 milhão de tone-
ladas, com as três safras 

estimadas em 3,1 milhões 
de toneladas. No caso do 
trigo, a safra 2021 ainda 
está sendo colhida e o 
volume de produção pre-
visto atualmente é 7,68 
milhões de toneladas.

de frangos foi obtida com 
o abate de 1,53 bilhão de 
cabeças no terceiro trimes-
tre de 2021, em relação aos 
mesmos meses de 2020 e 
de 0,6% ante o segundo 
trimestre de 2021.
O peso acumulado das car-
caças alcançou 3,63 milhões 
de toneladas. É uma alta de 
4,1% em relação aos meses 
de julho a setembro de 2020 
e de 0,8% frente ao trimes-

tre anterior.
Leite
A aquisição de leite cru, que 
é feita pelos estabelecimen-
tos que atuam sob algum 
tipo de inspeção sanitária 
federal, estadual ou muni-
cipal, ficou em 6,19 bilhões 
de litros. O volume equivale 
a queda de 5,1% em compa-
ração com o terceiro trimes-
tre de 2020, mas avanço de 
6,4% na comparação com 

o período imediatamente 
anterior.
Ovos de galinha
A produção de ovos de 
galinha atingiu 994 mi-
lhões de dúzias entre julho 
e setembro deste ano, o 
que representa recuo de 
2,5% em relação ao mesmo 
período do ano anterior, 
mas aumento de 0,8% em 
comparação com o segundo 
trimestre de 2021.



dia a dia
DIÁRIO DE S. PAULO - SEXTA-FEIRA/12 DE NOVEMBRO DE 2021 5

SAÚDE

Cidade de SP reduz para 21 dias intervalo 
entre doses da Pfizer para adolescentes
Segundo a prefeitura, mais de 700 mil adolescentes em toda a cidade de SP 
ainda precisam tomar a segunda dose da vacina contra Covid-19

Da Redação

prefeitura 
de São Pau-
lo anunciou 
na quinta-
-feira (11) 

a redução do inter-
valo entre doses da 
vacina contra Co-
vid-19 da Pfizer para 
21 dias para adoles-
centes. A mudança 
passa a valer a partir 
desta hoje (12).
A redução do in-
tervalo que passou 
a valer no dia 20 de 
outubro na capital 
era só para maiores 
de 18 anos.
O objetivo da mu-
dança é acelerar a 
vacinação completa 
da população, em 
especial dos mais 

jovens. Segundo a 
administração mu-
nicipal, mais de 700 
mil adolescentes 
em toda a cidade de 
SP ainda precisam 
tomar a segunda 
dose da vacina contra 
Covid-19.
A partir de sexta, 
adolescentes que 
tomaram a primeira 
dose da vacina da 
Pfizer há pelo me-
nos 21 dias já podem 
receber a segunda 
aplicação.
Além disso, a cam-
panha prossegue 
para adultos que 
estão com a segun-
da dose atrasada e 
para os grupos aptos 
a receber a terceira 
dose (dose de refor-
ço) da vacina contra 
Covid-19.
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Várias autoridades europeias fizeram duras críticas ao regime de Lukashenko nos últimos dias, acusando 
Belarus de levar os migrantes para a fronteira com a Polônia, em uma tentativa de desestabilizar o bloco

Da Redação

O presidente de Be-
larus, Alexander 
Lukashenko, ameaçou na 
quinta-feira (11) fechar um 
importante gasoduto que 
leva gás natural da Rússia 
para a União Europeia (UE) 
se seu governo for alvo de 
novas sanções por causa da 
crise migratória na fronteira 
entre o país e a Polônia.
“Estamos aquecendo a 
Europa e eles estão amea-
çando fechar a fronteira”, 
disse Lukashenko, citado 
pela agência estatal Belta. 
“E se cortamos o gás para 
eles? Portanto, recomendo 
que os líderes da Polônia, 
da Lituânia e outras pesso-
as descerebradas pensem 
antes de falar.”
A ameaça, que ocorre em 
meio a uma crise energética 
na Europa, foi uma resposta 
às declarações da presiden-
te da Comissão Europeia, 
Ursula von der Leyen, 
de que a UE ampliará as 
sanções contra Belarus, um 

movimento que provavel-
mente será coordenado 
com os Estados Unidos e 
o Reino Unido.
Várias autoridades euro-
peias fizeram duras críticas 
ao regime de Lukashenko 
nos últimos dias, acusando 
Belarus de levar os migran-
tes para a fronteira com a 
Polônia, em uma tentativa 
de desestabilizar o bloco.
Cerca de 20% do gás en-
viado pela Rússia à UE até 
agora neste ano passou por 
Belarus, segundo dados 
levantados pela agência 
Bloomberg. Na quarta (10), 
a primeira-ministra da 
Alemanha, Angela Merkel, 
telefonou para o presiden-
te russo, Vladimir Pu-
tin, para que ele pressione 
Lukashenko, seu aliado, a 
recuar.
A crise energética fez os 
preços do gás natural dis-
pararem em toda a Europa, 
em um outro capítulo da 
disputa do bloco com a 
Rússia. Algumas autorida-
des da UE acusam Putin de 
utilizar o recurso como uma 

Grupo pretendia implantar seis condomínios nas imediações da Represa Guarapiranga, 
e chegou a arrecadar quase R$ 160 milhões com a venda de lotes irregulares
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Polícia desarticula organização 
criminosa que destruiu 40 hectares 
de Mata Atlântica na Zona Sul de SP

Belarus ameaça fechar gasoduto que 
abastece a Europa em meio à crise migratória

Da Redação

 Polícia Civil de São 
Paulo desarticulou 
uma organização 
criminosa que des-
truiu 40 hectares de 

Mata Atlântica na Zona Sul 
da capital para implantação 
de loteamentos clandestinos.
As áreas desmatadas ficam 
no Cinturão Verde da Reser-
va da Biosfera de São Paulo, 
próximo à Represa Guarapi-
ranga.
As investigações da Divi-
são de Investigações Sobre 
Infrações Contra o Meio 
Ambiente, do Departamento 
de Polícia de Proteção à Ci-
dadania (DPPC), indicaram 
que a área seria destinada à 
implantação de seis condo-
mínios clandestinos
Segundo o delegado da divi-

são, Luiz Carlos do Carmo, a 
estimativa é a de que mais de 
3 mil lotes foram comerciali-
zados nos seis condomínios, 
que renderam quase R$ 160 
milhões à organização.
Na operação desta quarta, a 
corporação tinha 12 manda-
dos de prisão temporária e 
20 de busca e apreensão.
Três homens foram presos, 
sendo dois deles suspeitos 
da venda de lotes, e o outro 
seria encarregado da lava-
gem de dinheiro em contas 
de empresas de fachada por 
meio da aquisição de bens, 
como automóveis.
A investigação da polícia 
começou há nove meses 
e também apreendeu ao 
menos 50 veículos e fuzis, 
que teriam sido trocados por 
lotes de 125 metros quadra-
dos.
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arma estratégica para forçar 
o início das operações do 
recém-construído gasoduto 
Nord Stream 2, que ligará o 
país diretamente à Alema-
nha.
Williem Coppoolse, con-
sultor do setor de gás com 

ampla experiência em lidar 
com os russos, sugeriu em 
entrevista ao jornal espa-
nhol “El País” que a ameaça 
de Belarus é vazia.
“Claro que teria um im-
pacto no preço do gás, mas 
Lukashenko não o fará, a 

Gazprom [estatal russa] é 
dona do gasoduto bielorrus-
so”, disse ele. “É só um jogo. 
Lukashenko diz bobagens e 
os russos riem porque serve 
para alarmar os europeus 
ingênuos. É o humor sovié-
tico”, acrescentou.
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Cesarneto
cesarneto@spdiario.com.br

CÂMARA (São Paulo)
Agressão entre a reeleita Janaína Lima e a eleita Cris Monteiro 
(ambas no Novo) dá ao reeleito Holiday ser ‘algodão entre cris-
tais’  
.
PREFEITURA (São Paulo)
Ricardo Nunes (MDB) comemora os 37 votos ( número mínimo 
pra aprovar Sampaprev - 2 ), porque não é fácil negociar cada 
voto      
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
O que tá rolando - Supremo arrancando Jefferson do comando 
do PTB - explica o histórico Campos Machado ter ido pro Avante 
70        
.
GOVERNO (São Paulo)
João Doria (PSDB) já declarou que terá candidata mulher à vice 
pra Presidência 2022. Em quem você - da política - tá pensando?
.
CONGRESSO (Brasil)
Já que a CPI (Covid 19) não delatou, o MP e a CPI (Assembleia po-
tiguar) já têm um empresário que vai delatar Consórcio Nordeste
.
PRESIDÊNCIA
Bolsonaro não foi na falida COP 26, mas foi pra Dubai, tratar 
acordos (petrolíferos) com Emirados Árabes, Barhein e Catar. 
Aqui, ...
.
(Brasil) 
... o vice-Presidente - general Mourão - elogia o Supremo ter 
barrado emendas (dos relatores), contrário ao que pensa Bolso-
naro    
.
PARTIDOS (Brasil)
Lula (dono do PT) vai pra Europa, fazer turismo com dinheiro pú-
blico. Aqui, não vai às ruas nem com ‘pesquisa’ de ‘eleito’ 1º turno   
.
HISTÓRIAS 
Marcelo Pinto, administrador complexo de Interlagos no qual vai 
rolar o 1º GP com o nome de São Paulo na Fórmula 1, destaca ...  
.
de
... o empenho da dupla Toninho e Botina (TB), empresa que co-
meçou em Franca e hoje é referência nas estruturas pros grandes 
...
.
São Paulo 
... eventos (no Brasil Olimpíadas 2016 e agora Fórmula 1). “Eles 
surpreendem a todos com a simplicidade dos que são grandio-
sos”   
.
M Í D I A S 
Cesar Neto é jornalista desde 1992 e colunista de política na im-
prensa (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

Você a.C e Você d.C
Você deve ter percebido 
como o trânsito está cada 
dia pior na capital. Os bares e 
restaurantes ficando cheios 
novamente. Festas e shows 
sendo anunciados. No ae-
roporto, passageiros para 
todos os lados, embarcando 
e desembarcando na cidade 
que não dormia. E agora São 
Paulo parece mesmo estar 
acordando do pesadelo cha-
mado “pandemia”.   

Essa semana, o estado pela 
primeira vez ficou um dia 
sem registros de mortes. No 
pior momento da “Era Co-
vid”, em abril, a média che-
gou a 890 óbitos por dia. 
Sim! Há motivos para come-
morar desde que os cuida-
dos ainda sejam tomados. 
São Paulo é o estado com 
maior porcentagem da po-
pulação imunizada, fato que 
trouxe os resultados positi-
vos. Junto com a vacina con-
tra a covid-19, a população 
parece ter recebido também 
uma injeção de ânimo.  

E a humanidade novamente 
foi dividida em duas. Nada 
relacionado ao Antigo e Novo 
Testamento. Hoje, temos a.C  
para “antes do Coronavírus” 
e d.C para “depois do Coro-
navírus”. Quantas mudan-
ças. Um ano e meio depois, 
somos uma sociedade dife-
rente. Uma outra sociedade. 
A caminhada foi mais longa 
do que imaginávamos, e há 
sinais de que tudo está vol-
tando ao “normal”. Mas e 
você como se sente? Está 
tudo “normal” mesmo por 
aí?  

Aquele mundo corrido e 
cheio de horários a cumprir 
em que estávamos acostu-
mados, de repente acabou. 
O barulho foi tomado pelo 
silêncio. A cidade grande se 
limitou a sua casa.  A multi-
dão ao redor que você en-
contrava todos os dias se 
tornou apenas a família e 
poucos amigos. O abraço e o 
beijo viraram versão on-line. 
As relações pessoais cada 
vez mais distantes. Era o tal 

do “novo normal”.  

E você que vivia naquela 
inércia louca não teve outro 
jeito. O tempo que te falta-
va, sobrou. E aquilo que você 
tanto fugia, parece que veio 
à tona. A pandemia trouxe 
ao ser humano a chance de 
se ouvir, de se olhar, se per-
ceber e se sentir. Quem não 
podia parar ou melhor quem 
não queria parar foi obriga-
do. Medos e angústias que 
estavam quietos e escondi-
dos, em meio ao seu “novo 
mundo” se afloraram. O que 
não fazia sentido, parece que 
ficou insuportável.  Percebe-
mos que não tínhamos mais 
tempo para o amanhã. Não 
sabíamos o que seria de nós 
e se teria um dia seguinte.  
 
Quanta gente na pandemia 
não deu um chacoalhão na 
vida? Talvez, você seja uma 
dessas pessoas que largou 
o emprego, mudou de cida-
de, se distanciou de gente, 
encontrou um novo hobby... 
fez o que podia e o que não 
podia para se achar. Hoje pa-
rece outra pessoa. Seu novo 
normal, com certeza, é novo. 
Porque você realmente não 
é o mesmo e nunca mais 
será.  

Você pode ter perdido pes-
soas queridas, ficado de-
sempregado, ter sentido 
medo da morte. Precisou 
ressignificar a vida, seus 
valores e as pessoas a sua 
volta. A dor transforma. É 
transforma-dor. E não teve 
um único ser humano nesta 
pandemia que não sofreu. 
Aqui, não quero menospre-
zar nada e nem ninguém. 
Independentemente da dor. 
Foi a sua dor e dor não se 
compara. Não faça isso com 
você e com os outros. O mo-
mento foi difícil é de readap-
tação. Não queira ser aquele 
fulano/a a.C. Seja você em 
sua nova versão. Se cui-
de, se respeite, mantenha 
os cuidados e sorria mes-
mo que ainda estejamos de 
máscara. Esperamos que o 
pior já tenha passado!

Fernanda Trigueiro
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O Presidente Jair Bolsona-
ro - que no dia 22 vai se filiar 
ao Partido Liberal - está em 
viagem ao Golfo Pérsico, no 
qual tratará sobre o merca-
do petrolífero - em alta de 
preços nas bolsas do mundo 
todo provocando inflação 
até nos Estados Unidos - 
com os produtores e expor-
tadores Emirados Árabes, 
Barhein e Catas (país que vai 
sediar a Copa do Mundo de 
Futebol em 2022) ...

Já o ex-Presidente Lula (um 
dos fundadores e mais dono 
que nunca do PT) viaja-
rá pela Europa, fugindo de 
ir às ruas no Brasil, aonde 
é vaiado e acusado pelos 
que não esquecem que se 

não houvesse roubo - por 
exemplo na Petrobrás - não 
haveria devolução de bilhões 
de Reais como já houve. 
É marketing, para vender 
algumas ‘pesquisas’ que dão 
sua eleição em 1º turno ...

Enquanto isso, seguem no 
Brasil tanto o agora preten-
so candidato da 3ª via Ciro 
Gomes, agora sócio prefe-
rencial do que restou do PDT 
que foi do Brizolismo; im-
pondo votações na bancada 
da Câmara Federal (caso 
PEC dos Precatórios) e o 
ex-juiz e ex-ministro (Justi-
ça) do Bolsonarismo Sérgio 
Moro, recém filiado ao Pode-
mos pra também ser ‘o cara’ 
da 3ª Via ...

Apagar o passado
Aqueles que controlam 
o presente controlam o 
passado, e ao controlar o 
passado, podem contro-
lar o futuro. George Orwell 
sintetizou muito bem o 
anseio totalitário de rees-
crever a história e manter 
sempre a hegemonia da 
narrativa. Stalin apagava a 
foto de seus antigos com-
panheiros para retratá-los 
como traidores da cau-
sa e fascistas, em época 
que nem havia photoshop. 
Hoje é mais fácil apagar ou 
adulterar registros, mas o 
print... esse é eterno!

O ditador Daniel Ortega, 
após prender todos os 
seus adversários, foi “ree-
leito” na Nicarágua. A pági-
na oficial do PT logo saudou 
o companheiro socialista. 
Pegou muito mal e gerou 
repercussão negativa. Não 
se sabe ao certo o moti-
vo, já que o PT apoia regi-
mes tirânicos comunistas 
desde sempre. Talvez por 
estar muito recente o dis-
curso “democrata” contra 
Bolsonaro, e isso prejudi-
car a reedição do Lulinha 
Paz e Amor. 

Gleisi Hoffmann veio a pú-
blico culpar algum subal-
terno qualquer, mas não 
colou. Todos sabem que o 
PT, de fato, aplaude o re-
sultado “democrático” da 
Nicarágua, como defende 
Maduro até hoje, sem fa-
lar do mais assassino re-
gime do continente, Cuba. 
O estrago estava feito, e 
até jornalistas da velha 
imprensa tiveram que cri-
ticar. 

Um deles falou em “erro”, 
coisa menor, como se o PT 
não tivesse ligação umbi-
lical com esses ditadores. 
Outro condenou o apoio, 
mas se sentiu na neces-
sidade de meter junto um 

ataque a Bolsonaro, por 
“também apoiar tiranos”, 
como o líder saudita. É pre-
ciso muito malabarismo 
para jogar no mesmo saco 
as duas coisas, fingindo 
não saber que Lula fundou, 
ao lado de Fidel Castro, o 
Foro de SP, e que certa-
mente Bolsonaro não se 
espelha no modelo saudita 
para importá-lo ao Brasil.

O líder comunista do Viet-
nã foi ao restaurante do 
fanfarrão que joga sal na 
carne de maneira afeta-
da, e pediu um filé cober-
to de ouro. Cada um pode 
ser brega como quiser, 
mas quando se prega o 
comunismo, dar-se esse 
luxo estranho pega muito 
mal. E de fato houve enor-
me indignação. O comu-
na apagou o vídeo. Mas 
se Deus perdoa e o eleitor 
esquece, a internet é mais 
implacável e registra tudo. 
A hipocrisia da dolce vita 
da esquerda caviar ficará 
para sempre exposta lá.

A “terceira via” tem um 
novo nome. Sergio Moro 
finalmente se filiou ao Po-
demos e fez discurso de 
candidato (populista). O 
ex-juiz declarou em en-
trevista que jamais entra-
ria para a política. Ele pode 
ter uma militância faná-
tica (gado) que esquece 
fácil das coisas, mas o ví-
deo está circulando pela 
internet novamente, para 
lembrar de falsas pro-
messas. Moro abandonou 
o barco no meio de uma 
pandemia, saiu atirando e 
prometendo provas gra-
víssimas contra o chefe, e 
nada. Agora se sente livre 
para atacar o “capitalismo 
cego”, pregar a “justiça so-
cial” e condenar a bandeira 
armamentista de Bolso-
naro. Quem mudou? Não 
dá para apagar o passado...

diário de S.Paulo

Charge

Rodrigo Constantino
Mais dos Mesmos e Menos dos Mais
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PUBLICIDADE LEGAL

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

41ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados BRASILINVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.985.339/0001-50; MARIO BERNARDO MONTEIRO DE 
CARVALHO GARNERO, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.263.288-13; FERNANDO EDUARDO MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO, inscrito no CPF/MF sob o nº 106.844.018-00; ALVARO LUIZ MONTEIRO DE 
CARVALHO GARNERO, inscrito no CPF/MF sob o nº 151.861.038-29; e ANTONIO FERNANDO PRESTES GARNERO, inscrito no CPF/MF sob o nº 218.521.638-44; bem como seus cônjuges se casados forem; e MARIO 
BERNARDO GARNERO (depositário), inscrito no CPF/MF sob nº 026.989.948-00; bem como sua mulher MARIA ANTONIETTA DO AMARAL PRESTES GARNERO; da coproprietária SILVIA BARROS GARNERO, e 
de eventual ocupado do imóvel. O Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho, MM. Juiz de Direito da 41ª 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 ajuizada por MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face de 
BRASILINVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e Outros- Processo nº 0025976-05.2020.8.26.0100 - Controle nº 939/2014, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as 
regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições, antes das datas 
designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto 
no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail 
visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a 
arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 23/11/2021 às 15:00h e se 
encerrará dia 26/11/2021 às 15:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que 
terá início no dia 26/11/2021 às 15:01h e se encerrará no dia 17/12/2021 às 15:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão 
será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o 
valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DA PREFERÊNCIA - Nos termos do artigo 843, § 1º, do 
Código de Processo Civil, os coproprietários terão a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. 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 e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. 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 realize por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: 
LOTE ÚNICO: MATRÍCULA Nº 125.276 DO 4º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Apartamento n° 61, localizado no 6° andar do Edifício Silvia Garnero, situado à Rua 
Elvira Ferraz n° 83, no 28° Subdistrito, Jardim Paulista, contem a área real privativa de 109,37m2, a área real comum de 26,93m2, perfazendo a área real total de 136,30m2, correspondendo-lhe no terreno a fração ideal de 
3,7001%. O terreno onde se assenta o referido edifício encerra a área de 800,00m2. Consta na Av.03 desta matrícula a existência da Ação de Execução de titulo extrajudicial, Processo nº 1080922-17.2014.8.26.0100, em 
trâmite na 23ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, requerida por BANCO BVA S/A e Outro contra TOSCANA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A e OUTROS. Consta na Av.04 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel 
objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.05 desta matrícula a existência do Cumprimento de Sentença, Processo nº 0051646-45.2020.8.26.0100, em trâmite na 11ª Vara Cível da 
Comarca de São Paulo/SP, requerida por BANCO BTG PACTUAL S/A contra BRASILINVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES AS e OUTROS. Contribuinte nº 299.058.0095-4. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/
SP que não há débitos inscritos na Dívida Ativa e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 3.862,10 (08/11/2021); e MATRÍCULA Nº 125.277 DO 4º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA 
DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Vaga n° 19, Tipo “F”, localizada no andar térreo do Edifício Silvia Garnero, situado à Rua Elvira Ferraz n° 83, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, tem a área real privativa de 8,52m2, a área 
real comum de 22,18m2, perfazendo a área real total de 30,70m2, correspondendo-lhe no terreno a fração ideal de 0.2318%, vaga essa destinada a guarda de um único veículo, de dimensões externas inferiores a 4,75m de 
comprimento, por 1,80 de largura. O terreno onde se assenta o referido edifício encerra a área de 800,00m². Consta na Av.03 desta matrícula a existência da Ação de Execução de titulo extrajudicial, Processo nº 1080922-
17.2014.8.26.0100, em trâmite na 23ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, requerida por BANCO BVA S/A e Outro contra TOSCANA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A e OUTROS. Consta na Av.04 desta matrícula a 
penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.05 desta matrícula a existência do Cumprimento de Sentença, Processo nº 0051646-45.2020.8.26.0100, em 
trâmite na 11ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, requerida por BANCO BTG PACTUAL S/A contra BRASILINVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES AS e OUTROS. Contribuinte nº 299.058.0127-6. Consta no site 
da Prefeitura de São Paulo/SP que não há débitos inscritos na Dívida Ativa e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 387,66 (08/11/2021). Consta ás fls. 284 que o imóvel encontra-se ocupado por inquilina. 
Valor da Avaliação deste lote: R$ 1.240.000,00 (Um milhão e duzentos e quarenta mil reais) para Agosto 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$ 3.505.375,24 (Julho/2020). São Paulo, 10 de novembro de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi.
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28ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados JULIO MANOEL VILARIÇO DE MOURA, inscrito no CPF/MF sob o nº 707.750.448-49; e sua mulher ILSE MARIA MARCONDES DE MOURA, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 015.136.278-56. A Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman, MM. Juíza de Direito da 28ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por AGS PARTICIPAÇÕES LTDA em face de JULIO MANOEL 
VILARIÇO DE MOURA - Processo nº 0191461-09.2010.8.26.0100 – Controle nº 2041/2010, 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 15:00h e se encerrará dia 26/11/2021 às 15:00h, onde 
somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 26/11/2021 às 15:01h e se 
encerrará no dia 13/12/2021 às 15:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando 
José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 
50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS 
DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e 
parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito 
judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: 
proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que 
mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados 
nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço 
de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por 
razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do 
encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. O exequente, se vier a arrematar o bem, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor do bem exceder o seu crédito, depositará dentro 
de 03 dias a diferença, sob pena de ser tornada se efeito a arrematação e, neste caso, o bem será levado a nova praça à custa do exequente.  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 2.478 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CHAVANTES/SP - IMÓVEL: Um terreno com formato irregular (com área 
de 342,62m2), sem construção, constituído pelo lote nº 32 da Quadra 08, situado no lado par do Prolongamento da Rua Maestro Sebastião Fonseca (esquina formada com a Rua Q), no Jardim das Paineiras, Município e Comarca 
de Chavantes, com as seguintes medidas e confrontações (sob a perspectiva de quem do imóvel olha para a rua); a frente mede 3,00 metros em linha reta mais 14,13 metros em linha curva (com raio de 9,00 metros) e confronta 
com o Prolongamento da Rua Maestro Sebastião Fonseca; o lado direito mede 21,00 metros e confronta com a Rua Q; o lado esquerdo mede 30,00 metros e confronta com o lote nº 31; o fundo mede 12 metros e confronta com 
o lote nº 01. Consta na Av.02 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositários os executados. Contribuinte nº 06.008.432. MATRÍCULA Nº 5.820 DO CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CHAVANTES/SP - IMÓVEL: Um terreno situado em Chavantes-SP, constituído do Lote 28 da Quadra 08, do Loteamento Jardim das Paineiras, com frente para a Rua Maestro 
Sebastião Fonseca (prolongamento), lado par, distante 33,00 metros da Rua “Q”, medindo 10,00 metros; do lado direito para quem se coloca de costas para o terreno confronta com o lote 29 e mede 30,00 metros; do lado 
esquerdo confronta com o lote 27 e mede 30,00 metros; e aos fundos confrontando com o lote 05 e mede 10,00 metros, encerrando a área total de 300,00m2. Consta na Av.01 desta matrícula que as Ruas Maestro Sebastião 
Fonseca (prolongamento) e “Q”, ambas do loteamento Jardim das Paineiras, atualmente denominam-se Rua Acácia e Rua Manacá, respectivamente. Consta na Av.02 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto 
desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 0.01.01.19.0014.0432.06.08.0 (Conf.Av.01). MATRÍCULA Nº 5.821 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE 
CHAVANTES/SP - IMÓVEL: Um terreno situado em Chavantes-SP, constituído do Lote 29 da Quadra 08, do Loteamento Jardim das Paineiras, com frente para a Rua Maestro Sebastião Fonseca (prolongamento), lado par, distante 
23,00 metros da Rua “Q”, medindo 10,00 metros; do lado direito para quem se coloca de costas para o terreno confronta com o lote 30 e mede 30,00 metros; do lado esquerdo confronta com o lote 28 e mede 30,00 metros; e 
aos fundos confrontando com o lote 04 e mede 10,00 metros, encerrando a área total de 300,00m2. Consta na Av.01 desta matrícula que as Ruas Maestro Sebastião Fonseca (prolongamento) e “Q”, ambas do loteamento 
Jardim das Paineiras, atualmente denominam-se Rua Acácia e Rua Manacá, respectivamente. Consta na Av.02 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. 
Contribuinte nº 0.01.01.19.0014.0432.06.08.0 (Conf.Av.01). MATRÍCULA Nº 5.822 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CHAVANTES/SP - IMÓVEL: Um terreno situado em Chavantes-SP, 
constituído do Lote 30 da Quadra 08, do Loteamento Jardim das Paineiras, com frente para a Rua Maestro Sebastião Fonseca (prolongamento), lado par, distante 13,00 metros da Rua “Q”, medindo 10,00 metros; do lado direito 
para quem se coloca de costas para o terreno confronta com o lote 31 e mede 30,00 metros; do lado esquerdo confronta com o lote 29 e mede 30,00 metros; e aos fundos confrontando com o lote 03 e mede 10,00 metros, 
encerrando a área total de 300,00m2. Consta na Av.01 desta matrícula que as Ruas Maestro Sebastião Fonseca (prolongamento) e “Q”, ambas do loteamento Jardim das Paineiras, atualmente denominam-se Rua Acácia e 
Rua Manacá, respectivamente. Consta na Av.02 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 0.01.01.19.0014.0432.06.08.0 (Conf.
Av.01). MATRÍCULA Nº 5.823 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CHAVANTES/SP - IMÓVEL: Um terreno situado em Chavantes-SP, constituído do Lote 31 da Quadra 08, do Loteamento Jardim 
das Paineiras, com frente para a Rua Maestro Sebastião Fonseca (prolongamento), lado par, distante 3,00 metros da Rua “Q”, medindo 10,00 metros; do lado direito para quem se coloca de costas para o terreno confronta com 
o lote 32 e mede 30,00 metros; do lado esquerdo confronta com o lote 30 e mede 30,00 metros; e aos fundos confrontando com o lote 02 e mede 10,00 metros, encerrando a área total de 300,00m2. Consta na Av.01 desta 
matrícula que as Ruas Maestro Sebastião Fonseca (prolongamento) e “Q”, ambas do loteamento Jardim das Paineiras, atualmente denominam-se Rua Acácia e Rua Manacá, respectivamente. Consta na Av.02 desta matrícula 
a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 0.01.01.19.0014.0432.06.08.0 (Conf.Av.01). MATRÍCULA Nº 5.824 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS DA COMARCA DE CHAVANTES/SP - IMÓVEL: Um terreno situado em Chavantes-SP, constituído do Lote 02 da Quadra 08, do Loteamento Jardim das Paineiras, localizado do lado impar da Rua Cel. Manoel Ferreira 
(prolongamento), distante 3,00 metros da Rua “Q”, assim descrito: com frente para a mencionada Rua Cel. Manoel Ferreira (prol.), lado ímpar, mede 10,00 metros; do lado direito, para quem se coloca de costas para o terreno, 
confronta com o lote 03 e mede 30,00 metros; do lado esquerdo confrontando com o lote 01 e mede 30,00 metros; nos fundos confronta com o lote 31 e mede 10,00 metros, encerrando uma área total de 300,00m2. Consta 
na Av.01 desta matrícula que as Ruas Cel. Manoel Ferreira (prolongamento) e “Q”, ambas do loteamento Jardim das Paineiras, atualmente denominam-se Rua Ipê e Rua Manacá, respectivamente. Consta na Av.02 desta 
matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 0.01.01.19.0014.0432.06.08.0 (Conf.Av.01). MATRÍCULA Nº 5.825 DO CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CHAVANTES/SP - IMÓVEL: Um terreno situado em Chavantes-SP, constituído do Lote 03 da Quadra 08, do Loteamento Jardim das Paineiras, localizado do lado impar da Rua Cel. 
Manoel Ferreira (prolongamento), assim descrito e confrontado: tem frente para a mencionada Rua Cel. Manoel Ferreira (prol.), lado ímpar, distante 13,00 metros da Rua “Q” medindo 10,00 metros; do lado direito, para quem 
se coloca de costas para o terreno, olhando para a via pública, confronta com o lote 04 e mede 30,00 metros; do lado esquerdo confrontando com o lote 02 e mede 30,00 metros; nos fundos confronta com o lote 30 e mede 
10,00 metros, encerrando uma área total de 300,00m2. Consta na Av.01 desta matrícula que as Ruas Cel. Manoel Ferreira (prolongamento) e “Q”, ambas do loteamento Jardim das Paineiras, atualmente denominam-se Rua 
Ipê e Rua Manacá, respectivamente. Consta na Av.02 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 0.01.01.19.0014.0432.06.08.0 
(Conf.Av.01). E MATRÍCULA Nº 5.826 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CHAVANTES/SP - IMÓVEL: Um terreno situado em Chavantes-SP, constituído do Lote 04 da Quadra 08, do Loteamento 
Jardim das Paineiras, localizado do lado impar da Rua Cel. Manoel Ferreira (prolongamento), distante 23,00 metros da Rua “Q”, assim descrito: com frente para a mencionada Rua Cel. Manoel Ferreira (prol.), lado ímpar, mede 
10,00 metros; do lado direito, para quem se coloca de costas para o terreno, confronta com o lote 05 e mede 30,00 metros; do lado esquerdo confrontando com o lote 03 e mede 30,00 metros; nos fundos confronta com o lote 
29 e mede 10,00 metros, encerrando uma área total de 300,00m2. Consta na Av.01 desta matrícula que as Ruas Cel. Manoel Ferreira (prolongamento) e “Q”, ambas do loteamento Jardim das Paineiras, atualmente 
denominam-se Rua Ipê e Rua Manacá, respectivamente. Consta na Av.02 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 
0.01.01.19.0014.0432.06.08.0 (Conf.Av.01). Consta as fls.834 dos autos que o terreno é composto por 08 lotes possuindo uma área total de 2.442,62m2, contendo 602,04m2 de construção de imóvel residencial. Avaliação 
deste lote: R$ 1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil reais) para março de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação 
as fls.884 no valor de R$ 424.610,76 (abril/2021). São Paulo, 25 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Caetano do Sul/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados e depositários PAULO ROBERTO DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob o nº 226.298.661-49; e ZILDA STURARO DA SILVA, bem como seu cônjuge AMARO 
PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.391.789-53. A Dra. Ana Lucia Fusaro, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Caetano do Sul/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 Hipotecária ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A (credor 
hipotecário) em face de PAULO ROBERTO DA SILVA - Processo nº 0013239-55.2005.8.26.0565 – Controle nº 1026/2005, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a 
seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações 
judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive 
as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao 
responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será 
por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 24/11/2021 às 14:00h e se encerrará dia 29/11/2021 
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 29/11/2021 
às 14:01h e se encerrará no dia 09/12/2021 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, 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, e os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam 
sub-rogados no preço da arrematação. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de 
depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: 
proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que 
mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados 
nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o 
preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou 
por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar 
do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação 
pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA 
Nº 15.091 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL/SP - IMÓVEL: A unidade autônoma designada Apartamento nº 34, localizado no 3º andar ou 4º pavimento do Edifício 
nº 55, do Condomínio Paraguatã, situado á Rua Ângelo Aparecido Radim nº 201, componente do Parque Residencial dos Radialistas, perímetro urbano desta cidade e comarca de São Caetano do Sul, contendo 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro e área de serviços, com a área útil de 51,76m2, área comum de 4,64m2, área total de 56,40 m2 e a fração ideal de 0,00390625 do todo do terreno e confronta-se pela frente com o hall de circulação e 
escadarias de acesso aos pavimentos; pelo lado direito com o terreno do Condomínio, pelo esquerdo com o apartamento de final 03 e pelos fundos com o terreno do condomínio. Ao apartamento cabe o direito de uso de uma 
vaga descoberta para a guarda de um veículo de passeio, em local indeterminado. Consta nas Avs. 02 e 03 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em hipoteca a CEF CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL. Consta na 
Av.04 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução, Processo nº 1.257/96, em trâmite na 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Diadema/SP, movida por BANCO UTAÚ S/A contra QUIMIPLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTS QUIMICOS e Outros, foi penhorado parte ideal (50%) do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário PAULO ROBERTO DA SILVA. Consta as fls. 78 dos autos que o BANCO DO BRASIL S/A é sucessor 
por incorporação do BANCO NOSSA CAIXA S/A. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 270.000,00 (Duzentos e setenta mil reais) para Outubro de 2019, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela 
de atualização monetária do TJ/SP.  São Caetano do Sul, 24 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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Edital para APROVAÇÃO

3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Embu das Artes/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado ESPÓLIO DE MAURO VIANNA FERRAZ, na pessoa de seu representante e por si RICARDO MORAES SIMI, inscrito no CPF/MF sob o nº 140.680.258-19; 
bem como do coproprietário ROBERTO GUASTAFERRO, inscrito no CPF/MF sob o nº 057.209.158-34; e seus cônjuges, se casados forem. O Dr. Rafael Rauch, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca 
de Embu das Artes/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 Comum Cível ajuizada por ROBERTO GUASTAFERRO em face de ESPÓLIO DE MAURO VIANNA FERRAZ - Processo nº 0100072-69.2012.8.26.0100 – Controle nº 3318/2013, 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, 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 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 100% (cem 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 100% (cem por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS 
LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DA PREFERÊNCIA – Nos termos do artigo 843, §§ 1º e 2º, do CPC, a quota parte da coproprietária/cônjuge alheia a execução 
recairá sobre o produto da alienação do bem, sendo que a mesma terá a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. DOS DÉBITOS – Eventuais 
ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. 
DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 
895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). 
PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O 
inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a 
arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão 
devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante 
e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de 
depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio 
de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 1.011 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS DA COMARCA DE EMBU DAS ARTES/SP - IMÓVEL: Casa situada na Avenida Sete de Setembro, nº 7.555, esquina da Vereda do Lago, com área construída de 446,37m2, e seu respectivo terreno designado pelos 
lotes B-45, B-46, 47-B e 48-B do Setor do Bosque, do Retiro Vale do Sol, em zona urbana, neste municio e comarca de Embu, que assim se descreve: mede 61,00m de frente para a Avenida Sete de Setembro, 10,00m de frente 
para a Vereda do Lago, segue por 147,00m do lado direito de quem da rua olha para o imóvel, onde confronta com o lote B-49, 71,00m nos fundos, limitando-se com um córrego, e do outro lado do córrego com parte do lote 
B-6 de Neusa Monteiro Teixeira, seu marido e outros, parte do lote B-5 de Raul Melo e um lago, e do lado esquerdo 133,00m de quem da Avenida Sete de Setembro olha para o terreno, confrontando deste lado com o lote B-44, 
totalizando a área de 8.704,00m2. Contribuinte nº 09.32.93.0357.01.000. Consta as fls.536-537 dos autos na Prefeitura de Embu das Artes/SP há débitos tributários no valor total de R$ 5.825,16 (janeiro/2020). Valor 
da Avaliação do Imóvel: R$ 2.273.095,25 (dois milhões, duzentos e setenta e três mil, noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos) para setembro de 2021, que será atualizado até a data da alienação 
conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Embu das Artes, 18 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados OSVALDO VILANI, inscrito no CPF/MF sob o nº 154.240.578-53; EBES PINHEIRO VILANI, inscrita no CPF/MF sob o nº 799.143.308-00. O Dr. Arthur de Paula 
Gonçalves, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por TREVO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA em face de OSVALDO VILANI e outros - Processo nº 1011558-
45.2014.8.26.0071 - Controle nº 1202/2014, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em 
que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede 
mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA 
VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos 
interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através 
do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 24/11/2021 às 11:30h e se encerrará dia 29/11/2021 às 11:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo 
lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 29/11/2021 às 11:31h e se encerrará no dia 09/12/2021 às 11:30h onde serão aceitos lances com no mínimo 
50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
- JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a 
data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto 
débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço 
do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os 
interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão 
(Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso 
de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação 
ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante 
deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial 
ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou 
será enviada por e-mail. Se a parte exequente optar pela não adjudicação, participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito 
exequendo. Deverá depositar o valor excedente, no mesmo prazo, contudo, pagará o valor da comissão do gestor, na forma antes mencionada, que não será considerada despesa processual para fins de ressarcimento da parte 
executada. 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: PARTE IDEAL CORRESPONDENTE A 2% DO IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 13.000 DO 
2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BAURU/SP - IMÓVEL: Uma gleba de terras com área de 49.513 m², correspondente ao lote 49 e parte do lote 52, ambos do loteamento denominado Chácara 
São Luiz, situado na Fazenda São Luiz, no município de Bauru, confrontando com Américo Ferreira leite, com o lote 48, com uma estrada existente no loteamento e com parte Observação: restante do referido lote 52, imóvel 
este cadastrado no INCRA sob nº 617.059.004.928/4. I – Segundo consta do laudo de avaliação, trata-se de uma chácara de recreio, destinada ao comércio de locação para eventos diversos; II – Infraestrutura com áreas 
pavimentadas para circulação de veículos e pedestres, Transformador de Energia, redes de iluminação, esgoto e distribuição de água potável, poço artesiano e com reservatório, cercas de arame em todo o perímetro do terreno. 
III – A área conta com benfeitorias como Portaria; - Casa principal contendo no subsolo abrigo para veículos e 2 aptos, e no pavimento térreo Varanda, 7 aptos, 2 salas e Cozinha; - Casa 01 contendo Sala, Cozinha, Dois Banheiros, 
Dois Dormitórios e Varanda; -Depósito/Galpão; - Casa 02 contendo 2 aptos e Banheiro; - Casa 03 contendo 2 aptos, Banheiro e Varanda; - Casa 04 contendo 2 aptos e Banheiro; - Casa 05 contendo 2 aptos e Banheiro; - Casa 
06 contendo 3 Dormitórios, Sala, Cozinha, Banheiro, Varanda, Área de Serviço e Piscina; - Dois Quiosque; - Vestiários; - Piscina; - Área de esportes com Campo de Futebol e Quadra de esporte; - Salão de Eventos 01 com palco, 
Varanda frontal, área de apoio e Sanitários; - Salão de Eventos 02. LOCALIZAÇÃO: Chácara Vilani (antiga Chácara Chimbo), saída KM 344, Rodovia Cezário José de Castilho (SP 321), direção Iacanga. Consta na R.04 desta 
matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 140.707, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Bauru/SP, requerida por NIDA MARIA SALMEN ALARCON contra OSVALDO VILANI e outros, este imóvel foi 
penhorado, sendo nomeado depositário o executado. Consta na R.06 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Trabalhista, Processo nº 153.185, em trâmite na 3ª Junto de Conciliação e Julgamento Comarca de 
Bauru/SP, requerida por RENATO CESAR RIBEIRO contra OSVALDO VILANI e outros, este imóvel foi penhorado, sendo nomeado depositário o executado. Consta na R.08 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução, 
Processo nº 97.130.3574-7, em trâmite na 1ª Vara da 8º Subseção Judiciária da Comarca de Bauru/SP, requerida por FAZENDA NACIONAL contra OWALDO VILANI, este imóvel foi penhorado, sendo nomeado depositário o 
executado. Consta na Av.09 desta matrícula a penhora exequenda deste imóvel, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.10 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Trabalhista, Processo nº 
00106128520145150091, requerida por JOSÉ GLAUCIO DO NASCIMENTO contra OSVALDO VILANI, foi penhorado a parte ideal (50%) do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Valor da 
Avaliação da parte ideal (2%) do Imóvel: R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais) para julho de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos 
desta ação no valor der R$ 58.359,19 (Outubro/2021). Bauru, 04 de novembro de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado MARIA DE FATIMA ROCHA, inscrita no CPF/MF sob o nº 059.112.598-69, bem como da credora fiduciária CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04. O Dr. Fábio Varlese Hillal, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem 
imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL EDIFÍCIO 
CAMPINEIRO em face de MARIA DE FATIMA ROCHA - Processo nº 1010699-55.2018.8.26.0114 - Controle nº 683/2018, 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 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 16/12/2021 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. 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. Correrão por conta exclusiva 
do arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados (artigo 24 do Provimento). DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço 
do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os 
interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o 
leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS 
- Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da 
arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO 
– O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e 
não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO 
DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito em conta judicial, que ficará disponível no site 
do Leiloeiro ou será enviada por e-mail. Se o credor não optar pela adjudicação (art. 876 do CPC), participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até 
o valor atualizado do débito. Se este for inferior ao do lanço, deverá depositar a diferença, no prazo acima estipulado. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por 
qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC.  
RELAÇÃO DO BEM: DIREITOS QUE A EXECUTADA POSSUI SOBRE O IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 88.773 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAMPINAS/SP - IMÓVEL: Apartamento 
designado pelo número 23, resultante da unificação dos apartamentos números 23 e 24, do 2º andar, do Edifício Conjunto Residencial Campineiro, situado à Rua Ernesto Kulmann, número 80, nesta cidade e circunscrição 
imobiliária, contendo living, três dormitórios, dois banheiros, cozinha, área de serviço, com uma área útil de 96,9900 m2, área comum de 23,5640 m2, uma área total de 120,5540 m2, e uma fração ideal de 9,3724 m2, no 
terreno do edifício, o qual mede 36,23 m de frente para a Rua Dr. Ernesto Kulmann; igual medida nos fundos, do lado direito mede 17,98 m da frente aos fundos, onde faz esquina com a Avenida Campos Sales, do lado esquerdo 
mede 18,18 m, com a área total de 655,03 m2, confrontando em sua integralidade com as vias públicas citadas, com o prédio número 712 da Avenida Campos Sales. Consta na Av.04 desta matrícula a penhora exequenda 
do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Valor da Avaliação do Imóvel (Conf. Fls. 297-316): R$ 243.787,27 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e oitenta e sete reais e 
vinte e sete centavos) para junho 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$ 58.745,85 (06/2017). Consta as 
fls. 48 dos autos o saldo devedor da garantia fiduciária no valor de R$ 239.255,68. Campinas, 24 de outubro de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi.
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Edital para APROVAÇÃO

Setor Unificado de Cartas Precatórias Cíveis da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada e depositária MARIA DE FATIMA LEME IKE, inscrita no CPF/MF sob o nº 821.529.188-00; bem como do coproprietário CARLOS MITSURU IKE, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 924.892.908-78; e dos credores hipotecários CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, inscrito no CNPJ/MF sob nº 33.754.482/0001-24; e MOGIANO PARTICIPAÇÕES 
S/A. A Dra. Fabiana Tsuchiya, MM. Juíza de Direito da Setor Unificado de Cartas Precatórias Cíveis da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Carta Precatória Cível ajuizada por BR MALL PARTICIPAÇÕES S.A em face de MARIA DE FATIMA LEME IKE - Processo nº  1014226-
71.2016.8.26.0021 – Controle nº 57159/2016, expedida nos autos do Cumprimento de Sentença do processo nº 0000626-93.2002.8.26.0084 em tramite na 3ª Vara do Foro Regional Vila Mimosa, Campinas/
SP, 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 11:00h e se encerrará dia 25/11/2021 às 11:00h, 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 11:01h e se encerrará no dia 14/12/2021 às 11:00h, 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 judicial nos autos que será enviada por e-mail. O exequente, se vier a 
arrematar o bem, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor do bem exceder o seu crédito, depositará dentro de três (3) dias a diferença, sob pena de ser tornada sem efeito a arrematação e, neste caso, o bem será 
levado a nova praça à custa do exequente (art. 892, § 1º, do CPC). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado 
não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC.  RELAÇÃO DO BEM: PARTE IDEAL (50%) DO IMÓVEL 
DA MATRÍCULA Nº 17.971 DO 4º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP: Box nº 01, do tipo simples, localizado no 1º subsolo do Edifício Maison D’Amboise, na Rua João Lourenço nº 
763, no 28º subdistrito Jardim Paulista, com a área útil de 12,1000 m2, área comum de 24,3742 m2, área total de 36,4742 m2, com uma fração ideal no terreno de 0,2835%. Consta na Av.03, 09 e 10 desta matrícula que o 
imóvel desta matrícula foi dado em hipoteca a MOCIANO PARTICIPAÇÕES S/A. Consta na Av.13 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em hipoteca a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO 
DO BRASIL – PREVI. Consta na Av.14 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Contribuinte nº 036.122.0227-8 (Conf. fls. 695). Consta no site da 
Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 17.393,64 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 622,50 (22/06/2021). OBS: Consta as fls. 499 dos autos que somente os proprietários 
de unidades autônomas no condomínio em que situada a vaga de garagem poderão participar do leilão. A qualidade de proprietário deverá ser comprovada pelo interessado por ocasião da arrematação com a apresentação de 
certidão atualizada da matricula de sua unidade. Valor da Avaliação da parte ideal (50%) do Imóvel: R$ 33.300,00 (Trinta e três mil e trezentos reais) para Setembro de 2015, 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/escrivã, conferi e subscrevi.
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6ª Vara Cível do Foro Regional de Santana/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados METALURGICA CAPAZ LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.471.482/0001-00; CARLOS ALBERTO PAPAZISSIS, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.604.868-09; 
bem como da coproprietária IVANILDE DIEGUES, inscrita no CPF/MF sob o nº 092.160.528-56; e dos compradores JOSÉ ALEXANDRE FERNANDES, inscrito no CPF/MF sob o nº 127.660.358-42; e sua mulher 
ADRIANA INÁCIA TURBIANI FERNANDES, inscrita no CPF/MF sob o nº 135.628.578-37. A Dra. Gislaine Maria de Oliveira Conrado, MM. Juíza de Direito da 6ª 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 Execução de Título Extrajudicial 
ajuizada por KAPITAL FACTORING SOCIDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA em face de CARLOS ALBERTO PAPAZISSIS E OUTRO - Processo nº 0017984-92.2003.8.26.0001 – Controle nº 1097/2003, 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 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 13/12/2021 às 15:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello 
Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% 
(cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DA 
PREFERÊNCIA – Nos termos do artigo 843, §§ do CPC, a coproprietária alheia a execução 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 judicial nos autos, que ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail. Caso a arrematação seja sustada por acordo entre as partes, pagamento, 
ou qualquer outra hipótese, a comissão do leiloeiro será arbitrada pelo Juízo e ficará a cargo do executado, que deverá depositá-la para eventual extinção da execução. 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: PARTE IDEAL (50%) DA MATRÍCULA Nº 83.055 DO 15º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - 
IMÓVEL: Um terreno situado na Passagem B, Lote 30, da Quadra B, Vila Georgina, no Campo Limpo,  22º Subdistrito – Tucuruvi, (mede 8,00 metros) sendo 3,00 metros no canto, e 5,00 metros, de frente para a Passagem 
B, por 17,00 metros da frente aos fundos, pelo lado direito de quem da rua olha o terreno, por 17,00 metros também de frente, nos fundos pelo lado esquerdo, fechando nos fundos com a metragem de 8,00 metros, encerrando 
uma área total de 156,00 metros quadrados, tendo nos fundos – as seguintes confrontações: do lado direito com o Lote 29, do lado esquerdo com o Lote 31, nos fundos com os lotes 14 e 15. Consta na Av.03 desta matrícula 
que seja suprido da descrição do imóvel da matrícula a expressão “nos fundos”, ficando assim expresso: “tendo as seguintes confrontações”. Consta na Av.04 desta matrícula que a Passagem B denomina-se atualmente 
Rua Maria no Elizaga. Consta na Av.05 desta matrícula que foi edificado no terreno da matrícula, um prédio que recebeu o nº 46, antigo 11-B da Rua Maria no Elizaga, com 234,80 metros quadrados de área construída. 
Consta no R.08 desta matrícula que CARLOS ALBERTO PAPAZISSIS e IVANILDE DIEGUES venderam o imóvel desta matrícula a JOSÉ ALEXANDRE FERNANDES e sua mulher ADRIANA INÁCIA TURBIANI FERNANDES. Consta 
na Av.11 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 0009122652009, em trâmite na Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó/SP, requerida por PAULO ROGERIO CERAICO contra ACOS 
COTIA EIRELI-EPP, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário JOSE ALEXANDRE FERNANDES. Consta na Av.12 desta matrícula a nos autos da ação supra foi declarada a ineficácia da venda 
objeto do R.08, na parte referente a 50% do executado CARLOS ALBERTO PAPAZISSIS, eis que feita em fraude à execução. Consta na Av.13 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo 
nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 222.002.0018-6. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 54,34 e não há débitos de IPTU para o exercício atual 
(07/10/2021). Consta nos autos que os Embargos de Terceiro nº 1026128-76.2019.8.26.0001 foram julgados improcedentes sendo declarada a ineficácia da venda do R.08 a JOSÉ ALEXANDRE FERNANDES e sua mulher 
ADRIANA INÁCIA TURBIANI FERNANDES, por fraude a execução. Valor da Avaliação da parte ideal (50%) Imóvel: R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) para março de 2019, que será atualizado até a 
data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação as fls.623 no valor de R$ 108.613,49 (novembro/2020). Consta Penhora no Rosto dos Autos sobre eventuais créditos extraída 
do Processo nº 0831790-19.2007.8.26.0003, em trâmite na 1ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara/SP. São Paulo, 04 de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

41ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado VILLELA ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 73.908.691/0001-08. O Dr. Marcelo Augusto Oliveira, MM. Juiz de Direito da 41ª 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 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SÃO GABRIEL BUSINESS HALL em face de VILLELA ADVOGADOS ASSOCIADOS - Processo nº 0084245-08.2018.8.26.0100 (Principal nº 
1113251-77.2017.8.26.0100) – Controle nº 2187/2017, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” 
e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será 
publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. 
DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos 
interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O 
Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 22/11/2021 às 14:30h e se encerrará dia 25/11/2021 às 14:30h, onde somente serão aceitos 
lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 25/11/2021 às 14:31h e se encerrará no dia 
14/12/2021 às 14:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello 
Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% 
(sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS 
DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN e exceto os débitos de 
condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte 
e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de 
pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do 
lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das 
prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, 
a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título 
de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do 
Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no 
Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de 
leilão nos termos do art. 889, I, do CPC.  RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 125.202 DO 4º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Conjunto nº 61, localizado no 6º andar 
do Edifício São Gabriel Business Hall, situado na Avenida São Gabriel, nº 333, no 28º Subdistrito-Jardim Paulista, com a área privativa de 68,95m2, área comum de 32,62m2, e área total de 101,57m2, correspondendo-lhe no 
terreno a fração ideal de 1,97452%. O terreno onde se assenta o edifício encerra uma área de 785,25m2. Consta na Av.04 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário 
o executado. Contribuinte nº 016.080.1545-9. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 59.719,88 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 8.050,69 
(08/09/2021). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais) para junho 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$ 74.263,45 (outubro/2019). São Paulo, 10 de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Marília/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados SEAROM CONSTRUTORA LTDA,  inscrita no CNPJ sob n° 01.630.911/0001-65; ISRAEL MORAES,  inscrito no CPF/MF sob n° 039.902.628-23; e BENILDE SOUSA 
ROCHA MORAES, inscrita no CPF/MF sob nº 094.272.848-38. O Dr. Luis Cesar Bertoncini, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Marília/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 
1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face 
de SEAROM CONSTRUTORA LTDA e Outros - Processo nº 1015753-59.2016.8.26.0344 - Controle nº 1809/2016, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO 
IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos 
e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável 
pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta 
e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 24/11/2021 às 11:30h e se encerrará dia 29/11/2021 às 
11:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 29/11/2021 
às 11:31h e se encerrará no dia 09/12/2021 às 11:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro 
Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda 
do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.
megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto 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. Em caso de remissão ou desistência do leilão pelo exequente após a publicação dos editais, a parte que remiu ou desistiu deverá arcar 
com os custos do leiloeiro ou, em caso de composição, deverá declinar na minuta de acordo quem arcará com tais despesas, sob pena de os executados suportá-las integralmente. Todas as regras e condições do Leilão estão 
disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio 
edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 16.536 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE MARÍLIA/SP - IMÓVEL: Um terreno de forma irregular, 
compreendendo o lote nº 23 da quadra nº 08, do bairro Jardim Califórnia, nesta cidade, fazendo frente para a Rua Alcides Caliman, pela qual mede primeiramente 01,00 metros, até um ponto; deste ponto, em curvatura, com 
o raio de 9,00 metros até atingir a esquina da Rua Miguel Pastori; daí segue em direção aos fundos do terreno do terreno, numa distancia de 13,00 metros; por outra face lateral, também da frente aos fundos do terreno, mede 
22,00 metros, confrontando com o lote nº 24; e finalmente na face dos fundos, mede 10,00 metros confrontando com o lote nº 22; encerrando uma área de 202,62 metros quadrados. Consta na Av.06 desta matrícula que 
nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 961/12, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Marília/SP, requerida por BANCO SANTANDER S/A contra SEARON – MANUTENÇÕES PREDIAIS LIMITADA - ME, foi penhorado 
o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Consta na Av.07 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 94/12, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Marília/SP, 
requerida por WAGENR DE ALMEIDA VERSALI contra SEAROM CONSTRUTORA LTDA-ME, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Consta na Av. 09 desta matrícula a penhora 
exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositária a executada. Contribuinte nº 438.196.546.113 (Conf.fls.535). Consta as fls.534 dos autos que na Prefeitura de Marília/SP há débitos tributários no 
valor de R$ 2.288,89 (08/07/2021). Consta as fls.299 dos autos que sobre o terreno foi edificado um imóvel residencial e comercial com área total construída 90,92m2, (47,00 da residência e 43,92 do salão comercial). Valor 
da Avaliação do Imóvel: R$ 189.562,32 (cento e oitenta e nove mil, quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos) para março 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$ 832.971,70 (julho/2018). Marília, 24 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

15ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados ARPÉIA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 56.830.037/0001-00; ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA; na pessoa de 
sua inventariante ODETE CAMARGO DE OLIVEIRA, inscrita no CPF/MF sob o nº 013.956.868-90; ESPÓLIO DE HERMANO VILLELA MARTINS; bem como do ESPÓLIO DE THEREZINHA DO MENINO JESUS LEAL 
MARTINS, representados por sua inventariante HERTHE LEAL VILLELA MARTINS RODRIGUES BRITO, inscrita no CPF/MF sob o nº 672.986.158-91. A Dra. Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto, MM. Juíza 
de Direito da 15ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo 
processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por HAMILTON DAMASCENO FERREIRA em face de ARPÉIA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA - Processo nº 0025001-85.2017.8.26.0100 (Principal 
nº 0941574-43.1998.8.26.0100), 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 14/12/2021 às 15:30h, onde serão 
aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação 
judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. 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 153.750 DO 4º CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Apartamento nº 22, localizado no 2º andar do Edifício Caburai, situado na Rua José Maria Lisboa nº 155, no 28º Subdistrito – Jardim Paulista, possui 
a área útil de 95,60m2, área comum de 26,56m2, área total de 122,16m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 1,5166% no terreno e coisas comuns. O terreno onde se assenta o referido edifício encerra a área de 880,00m2. 
Consta na Av.02 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 014.078.0102-3 (Conf.fls.412). Consta no site da Prefeitura de São 
Paulo/SP que não há débitos inscritos na Dívida Ativa e há débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 2.305,40 (13/10/2021). Consta as fls.411 dos autos que não há débitos condominiais sobre a unidade. 
(fevereiro/2021). MATRÍCULA Nº 153.751 DO 4º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Vaga de garagem coletiva localizada no andar térreo, 1º e 2º subsolos do Edifício 
Caburaí, situado na Rua José Maria Lisboa, nº 155, no 28º Subdistrito- Jardim Paulista, vaga essa individual e indeterminada, possui a área comum e total de 33,85m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,4202% no terreno. 
O terreno onde se assenta o referido edifício encerra a área de 880,00m2. Consta na Av.02 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte 
nº 014.078.0149-1 (Conf.fls.351). Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP que não há débitos inscritos na Dívida Ativa e há débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 55.579,10 (13/10/2021). Avaliação 
deste lote: R$ 777.347,10 (setecentos e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e dez centavos) para agosto de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de 
atualização monetária do TJ/SP. LOTE 02: MATRÍCULA Nº 66.305 DO 5º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE /SP - IMÓVEL: Apartamento nº 21, localizado no 2º andar ou 3ª pavimento do 
Edifício João Cavalieri, situado à rua da Consolação nº 359, no 7º Subdistrito-Consolação, contendo a área útil construída e nas coisas de propriedade e uso comum de 19,598m2, ou seja, 3,202%; a área útil construída de 
68,95m2 e mais a área construída de 20,26m2, correspondente às coisas indivisíveis e de propriedade e uso comum, totalizando a área vendável de 89,21m2 de construção. Consta na Av.06 desta matrícula a penhora 
exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 006.013.0577-9 (Conf.fls.413). Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP que não há débitos inscritos na Dívida 
Ativa e há débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 1.781,10 (13/10/2021). Consta as fls.410 dos autos que não há débitos condominiais sobre a unidade (fevereiro/2021). Avaliação deste lote: R$ 391.536,89 
(trezentos e noventa e um mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos) para agosto de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do 
TJ/SP. Consta as fls.341-355 dos autos que HERTHE LEAL VILLELA MARTINS RODRIGUES BRITO é única herdeira de HERMANO VILLELA MARTINS e THEREZINHA DO MENINO JESUS LEAL MARTINS. Débito desta ação as 
fls.480 no valor de R$ 1.342.626,19 (junho/2021). São Paulo, 19 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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PUBLICIDADE LEGAL

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

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

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado e depositário LAVINIO DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.658.238-02; bem como sua mulher WANDERLICE APARECIDA DA SILVA, inscrita no CPF/MF 
sob o nº 301.345.828-37. O Dr. Cléverson de Araujo, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Piracaia/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A (credor hipotecário) em face de LAVINIO 
DA SILVA - Processo nº 0002122-77.2012.8.26.0450 – Controle nº 488/2012, 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 11:00h e se encerrará dia 26/11/2021 às 11:00h, 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 11:01h e se encerrará 
no dia 16/12/2021 às 11:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 75% (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 75% (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 CPC, a quota parte da coproprietária/cônjuge alheia a execução recairá sobre o produto da alienação do bem, sendo que a mesma terá a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, 
em igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão 
sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro 
horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento 
parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à 
vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, 
incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do 
valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, 
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo 
se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá 
ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.
megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos 
do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 7072 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PIRACAIA/SP - IMÓVEL: Lote de terreno de nº 43 (quarenta e três) da quadra E com a área 
total de 250,00 metros quadrados, situado no loteamento Parque dos Pinheiros, no Bairro Cachoeira Abaixo, perímetro urbano desta cidade de Piracicaba do Estado de São Paulo, com as seguintes medidas e confrontações: 10,00 
(dez) metros de frente para a rua 6 (seis); 25,00 (vinte e cinco) metros pelo lado direito de quem da rua olha para o terreno onde confronta com o lote 44 (quarenta e quatro); 25,00 (vinte e cinco) metros pelo lado esquerdo 
confrontando com o lote 42 (quarenta e dois); e 10,00 (dez) metros de fundos confrontando com o lote 16. Consta na Av.09 desta matrícula que a Rua Seis, passou a denominar-se Rua Valabonso Afonso Ferreira. Consta 
na Av.12 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em hipoteca a BANCO NOSSA CAIXA S/A. Contribuinte nº 35.51.183.043.00.000 (Conf. Av.03). Valor da Avaliação do Imóvel: R$  185.000,00 (Cento 
e oitenta e cinco mil reais) para Agosto de 2018, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Piracaia, 14 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.

5 COL X 9 CM

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

1ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados ESPÓLIO DE TELMA DO CARMO FONTES (depositária), inscrita no CPF/MF sob o nº 669.375.238-15; seu cônjuge DIAMANTINO DARCIO RODRIGUES 
FONTES (depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 000.566.218-41; bem como dos proprietários ESPÓLIO DE BRUNO STIER, na pessoa de sua inventariante RITA ALTORFER STIER, e a própria RITA ALTORFER 
STIER, inscrita no CPF/MF sob o nº 151.871.138-36. O Dr. Guilherme Silva e Souza, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º 
e 2º Leilão dos bens imóveis, 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 MARQUES 
DE TOLEDO em face de ESPÓLIO DE TELMA DO CARMO FONTES e outros - Processo nº 0234291-27.2009.8.26.0002 – Controle nº 3215/2009, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com 
as regras expostas a seguir: DOS IMÓVEIS - Os imóveis serão vendidos em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontram, 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 22/11/2021 às 15:00h e se encerrará dia 25/11/2021 às 15:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á 
sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 25/11/2021 às 15:01h e se encerrará no dia 14/12/2021 às 15:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 100% (cem 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 100% (cem 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. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 
24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por 
qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. 
RELAÇÃO DO BEM: LOTE ÚNICO: DIREITOS QUE OS EXECUTADOS POSSUEM SOBRE O IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 78.260 DO 15º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - 
IMÓVEL: O apartamento nº 162, localizado no 16º andar e na cobertura do Edifício Marques de Toledo, sito na Avenida Santo Amaro nº 5328, no 30º Subdistrito Ibirapuera do tipo duplex, contendo a área real privativa coberta 
de 169,15 metros quadrados, a área real privativa descoberta de 43,16 metros quadrados, encerrando a área real privativa de 212,31 metros quadrados, a área comum de 122,13 metros quadrados, perfazendo a área total de 
334,44 metros quadrados, correspondendo-lhe a fração ideal de 2,0793%. Consta no R.02 desta matrícula que nos autos da Ação de Cobrança, Processo nº 1862/97, em trâmite na 5ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo 
Amaro/SP, requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARQUES DE TOLEDO contra ESPÓLIO DE BRUNO STIER e RITA ALTORFER STIER foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário RITA ALTORFER 
STIER. Consta no R.03 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 576.405/97, em trâmite no Ofício das Execuções Fiscais e Municipais da Capital/SP, requerida por PREFEITURA DO MUNICÍPÍO 
DE SÃO PAULO contra BRUNO STIER e RITA ALTORFER STIER foi arrestado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário HÉLIA RAMOS DESCHAUER. Consta no R.04 desta matrícula que nos autos da Ação de 
Execução Fiscal, Processo nº 605.678-4/98-3, em trâmite no Ofício das Execuções Fiscais e Municipais da Capital/SP, requerida por MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO contra BRUNO STIER e RITA ALTORFER STIER foi arrestado o 
imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário PAULO CESAR BETTINI. Consta na Av.05 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário DIAMANTINO DACIO 
RODRIGUES FONTES e TELMA DO CARMO FONTES. Consta na Av.06 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 6010411, requerida por PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
contra RITA ALTORFER STIER foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário RITA ALTORFER STIER. Contribuinte nº 085.017.0566-7. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos 
na Dívida Ativa no valor de R$ 459.228,94 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 6.239,40 (02/09/2021); DIREITOS QUE OS EXECUTADOS POSSUEM SOBRE O IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 78.261 DO 
15º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Uma vaga sob o nº 29, do tipo “G”, localizada no subsolo do Edifício Marques de Toledo, sito na Avenida Santo Amaro nº 5328, no 
30º Subdistrito Ibirapuera, contendo a área real/privativa de 22,80 metros quadrados, a área real comum de 23,18 metros quadrados, perfazendo a área real total de 45,98 metros quadrados, correspondendo-lhe a fração ideal 
de 0,2155% e é destinada a guarda de dois veículos de passeio. Consta no R.02 desta matrícula que nos autos da Ação de Cobrança, Processo nº 1862/97, em trâmite na 5ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro/SP, 
requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARQUES DE TOLEDO contra ESPÓLIO DE BRUNO STIER e RITA ALTORFER STIER foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário RITA ALTORFER STIER. Consta 
na Av.04 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 717.083/97, em trâmite no Ofício das Execuções Fiscais e Municipais da Capital/SP, requerida por MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO contra 
ESPÓLIO DE BRUNO STIER foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula. Consta na Av.05 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário DIAMANTINO DACIO RODRIGUES 
FONTES e TELMA DO CARMO FONTES. Consta na Av.06 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 6010411, requerida por PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra RITA 
ALTORFER STIER foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário RITA ALTORFER STIER. Contribuinte nº 085.017.0597-7. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida 
Ativa no valor de R$ 15.241,18 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 559,90 (02/09/2021); e  DIREITOS QUE OS EXECUTADOS POSSUEM SOBRE O IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 78.262 DO 15º CARTÓRIO 
DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Uma vaga sob o nº 47, do tipo “D”, localizada no subsolo do Edifício Marques de Toledo, sito na Avenida Santo Amaro nº 5328, no 30º Subdistrito 
Ibirapuera, contendo a área real/privativa de 12,50 metros quadrados, a área real comum de 14,70 metros quadrados, perfazendo a área real total de 27,20 metros quadrados, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,1272% e 
é destinada a guarda de um único veículo de passeio. Consta no R.02 desta matrícula que nos autos da Ação de Cobrança, Processo nº 1862/97, em trâmite na 5ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro/SP, requerida 
por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARQUES DE TOLEDO contra ESPÓLIO DE BRUNO STIER e RITA ALTORFER STIER foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário RITA ALTORFER STIER. Consta no R.03 
desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 799.092-8/98-1, em trâmite no Ofício das Execuções Fiscais e Municipais da Capital/SP, requerida por MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO contra ESPÓLIO 
DE BRUNO STIER e RITA ALTORFER STIER foi arrestado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária HÉLIA RAMOS DESCHAUER. Consta na Av.04 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta 
matrícula, sendo nomeado depositário DIAMANTINO DACIO RODRIGUES FONTES e TELMA DO CARMO FONTES. Consta na Av.05 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 6010411, requerida 
por PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra RITA ALTORFER STIER foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário RITA ALTORFER STIER. Contribuinte nº 085.017.0615-9. 
Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 5.563,27 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 337,80 (02/09/2021).  Valor da Avaliação do lote único R$ 
1.660.000,00 (um milhão, seiscentos e sessenta mil reais) para maio de 2017, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de 
R$ 790.356,58 (dezembro/2019). São Paulo, 15 de setembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.

5 COL X 16 CM

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005208-67.2018.8.26.0152 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 

do Foro de Coa, Estado de São Paulo, Dr(a). Seung Chul Kim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Haroldo Pelas Amaro, CPF nº 

273.008.188-70, que Humberto Silva ajuizou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face do executado Shine 

Empreendimentos e Construções Ltda. para recebimento de R$159.094,00 (Fev/18) Estando o réu em lugar ignorado, expede-se 

edital de citação para que manifeste, na forma do argo 135 do N.C.P.C. e requeira as provas cabíveis em 15 dias decorrido o prazo 

do edital. Ficando adverdo de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma 

da lei. S NADA MAIS.       P-11e12/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009624-34.2021.8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de 
Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que Gecelia Soares Silva vem dar 
publicidade do presente edital sendo devidamente INTIMADOS os executados Conviva Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ nº 
07.437.149/0001-81, Gustavo D'Enfeldt, CPF nº 226.718.968-24 e Leonardo D'Enfeldt, CPF nº 215.844.998-50, para efetuar o pagamento no valor 
de R$501.571,52, fixado em Sentença no processo 1018839-85.2019.8.26.0068. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, nos termos 
do argo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a suas INTIMAÇÕES por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, paguem a quana fixada. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, será acrescido de multa e 
honorários em 10%.Ficamcientes,ainda,quenos termos do argo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que os executados, independentemente de penhora ou nova inmação, 
apresentem, 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 Barueri, aos 05 de novembro de 2021.     P-11e12/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1000460-92.2017.8.26.0577 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, do Foro 
de São José dos Campos, Estado de São Paulo, Dr(a). Silvio José Pinheiro dos Santos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANESIO GERCINO DOS SANTOS, 
Brasileiro, CPF 103.419.738-07, com endereço à Rua Aparecida do Taboado, 50, Jardim Paulistano (zona Norte), CEP 02814-000, São Paulo - SP, que lhe 
foi proposta uma ação Procedimento Comum Cível por parte de Venetur Turismo Ltda, CNPJ/MF 59.708.503/0001-58, alegando em síntese: ”que era 
proprietário do veículo marca FIAT UNO CS IE ANO/MODELO 1994/1995 COR VERDE RENAVAN 00629970688, PLACA GIR 0250, tendo vendido o bem 
em 17 de julho de 2009 a GERALDO TEIXEIRA DOS REIS, comunicando sua venda ao CIRETRAN, mas foi noficado que seu nome estava sendo 
incluindo no CADIN por dívida do veículo, referente infrações de trânsito e seu nome foi cadastrado junto ao CADIN e órgãos de proteção ao crédito”. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São José dos Campos, aos 03 de setembro de 2021.    P-11e12/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1001905-36.2018.8.26.0505 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, 
do Foro de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, Dr(a). TARSILA MACHADO DE SA JUNQUEIRA, na forma da Lei, etc. Faz saber a 
Jose Pereira da Silva Filho, CPF nº 100.616.968-70, que Portal Mineradora Ltda ajuizou Ação Monitória para recebimento de R$ 
4.472,39 (Mai/18) decorrente da não compensação e devolução dos cheques dados em pagamento pelo Réu, em razão de 
insuficiência de fundos. Estando o réu em lugar ignorado e não sabido, expedese edital para que, no prazo de 15 dias, 
decorrido o prazo do presente edital, pague o débito atualizado, bem como honorários advoca�cios correspondentes à 5% do 
valor da causa. A fluir após os 20 supra, poderá apresentar embargos ao mandado monitório nos termos do art. 701 do CPC 
em até 15 dias. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Ribeirão Pires, aos 04 de novembro de 2021.  P-11e12/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008361-06.2021.8.26.0405 O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, 
do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr. ANTONIO MARCELO CUNZOLO RIMOLA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
AGNALDO APARECIDO JUSTINO, Brasileiro, RG 12.335.979, CPF003.707.488-16, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Antonio Bonfim Teixeira, objevando anular a inclusão do autor no contrato 
social, registrado junto à JUCESP sob o nº 104.374/95-0, sem prejuízo da condenação do réu pela alteração contratual 
fraudulenta. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos 
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Osasco, aos 08 de novembro de 2021.      P-11e12/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1000653-10.2020.8.26.0543 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de São Paulo, Dr(a). FLÁVIA 
MARTINS DE CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VRMAQ Máquinas e 
Equipamentos Eireli (CNPJ: 19.510.675/0001-09), na pessoa de seu representante legal, que Sew 
Eurodrive Brasil Ltda. lhe ajuizou Ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 
54.717,23(04/2020), decorrente da transação comercial, de natureza de vendas das mercadorias 
conforme Notas Fiscais. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, 
para que em 15dias, a fluir após os 30 dias supra, pague o débito e os honorários advocatícios em 
5% (ficando isento apenas do pagamento de custas), ou no mesmo prazo ofereça embargos 
monitórios, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo, 
independentemente de qualquer formalidade. Não sendo apresentado os embargos a ação, a ré 
será considerada 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 Santa 
Isabel, aos 15 de setembro de 2021. 
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PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO



dia a dia
DIÁRIO DE S. PAULO - SEXTA-FEIRA/12 DE NOVEMBRO DE 202114

PUBLICIDADE LEGAL

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
e-mail: destak@destakpublicidade.com.br

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Tays - “Diário de São Paulo”- Fone: (11) 2337-7081; (11)98603-6339
e-mail: taysrosa@spdiario.com.br
Autorização de Publicação

12 e 13/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001197-87.2019.
valor total: R$ 30,00




                  
   
                   
      




  K-12e13/11

12 e 13/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1019144-28.2019.
valor total: R$ 20,00





              
   
                
  


     K-12e13/11

12 e 13/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1012966-80.2021.
valor total: R$ 30,00
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12 e 13/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1041353-25.2018.
valor total: R$ 30,00



             
                

                 
                
    



   K-12e13/11

12 e 13/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1004301-86.2016.
valor total: R$ 20,00



 

                

    
  

                   
         K-12e13/11

12 e 13/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1022776-62.2019.
valor total: R$ 30,00





                 
  
              

                   

                    
   K-12e13/11

12 e 13/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0034771-34.2018.
valor total: R$ 30,00


 


                
 

              

              

             K-12e13/11

12 e 13/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1016965-53.2021.
valor total: R$ 20,00





                

  
 K-12e13/11

12 e 13/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003320-86.2018.
valor total: R$ 20,00

              

                 
              
            
                
                     


  K-12e13/11

12 e 13/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1030398-66.2017.
valor total: R$ 20,00




 
             
       


          K-12e13/11

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
e-mail: destak@destakpublicidade.com.br

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Tays - “Diário de São Paulo”- Fone: (11) 2337-7081; (11)98603-6339
e-mail: taysrosa@spdiario.com.br
Autorização de Publicação

11 e 12/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1004070-39.2018.
valor total: R$ 20,00



                
              
 
               


             K-11e12/11

11 e 12/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0024033-32.2021.
valor total: R$ 20,00

              
   
              
               
       
                
               

         K-11e12/11

11 e 12/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0024031-62.2021.
valor total: R$ 20,00






                 
             
       K-11e12/11

11 e 12/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1033860-26.2016.
valor total: R$ 20,00



                  
              





   K-11e12/11

11 e 12/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0022453-64.2021.
valor total: R$ 20,00


   

                   


             
       K-11e12/11

11 e 12/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001770-61.2016.
valor total: R$ 30,00

                 



                



                  
        

  
   K-11e12/11

11 e 12/11
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1028454-71.2016.
valor total: R$ 40,00






                
                



 
 
                
 
  



 


   K-11e12/11

11 e 12/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0019690-32.2021.
valor total: R$ 30,00




 
              
                   

 




   
                   K-11e12/11

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1006868-94.2019.8.26.0071 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do 
Foro de Bauru, Estado de São Paulo, Dr(a). Jayter Cortez Junior, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Lidia Coenca Vieira da 
Silva, Brasileira, Solteira, CPF 403.385.608-07, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Associação Ranieri de 
Educação e Cultura Ltda, para recebimento de R$35.000,81 (abr/19) decorrente das mensalidades vencidas de 06.04.13 a 
06.03.14 e de 10.07.14 a 10.12.14, dos contratos firmados em 06.04.13 e 10.10.14 para o curso de Educação Física. . oi deter-
minada a sua citação, por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decur-
so do prazo do presente edital, efetue o pagamento do débito, acrescido de honorários de 5% ou, no mesmo prazo, apresente 
embargos à monitória, sob pena de ser constituir de pleno direito o título executivo judicial (art. 701 c.c. 702, CPC). E, se os em-
bargos não forem opostos, o mandado será convertido em mandado executivo, prosseguindo-se na forma do Livro I, Titulo VIII, 
Capítulo X, desta Lei (9079/95). Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Bauru,aos 08 de novembro de 2021 K-11e12/11

Edital de intimação - prazo de 20 dias. Processo nº 0001077-79.2021.8.26.0108 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Judicial, do Foro de Cajamar, Estado de São Paulo, Dr. Ricardo Venturini Brosco, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) 
Andre Luiz Conceição Rodrigues, CPF 364.174.568-38, que nos autos da Ação Monitória, em fase de Cumprimento 
de Sentença requerida Comercial Paulista de Baterias Ltda foi deferida a sua intimação por edital para que, no prazo 
de 15 dias, pague o valor de R$5.496,60 (jun/21), devidamente atualizado, acrescido de custas se houver, sob pena 
de incidência de multa de 10%, além de honorários advocatícios de 10% sobre o total. Transcorrido o referido prazo 
sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação, prazos estes a fluir os 20 supra. Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Cajamar, aos 28 de outubro de 2021. K-11e12/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000362-06.2021.8.26.0474 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
Vara Única, do Foro de Potirendaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antônio Costa Neves Buchala, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) VALDECIR MODESTO DE OLIVEIRA ME, CNPJ 21.939.069/0001-55, com endereço à Rua Brasil, 390, Jardim 
Maraja, CEP 14706-052, Bebedouro - SP que por este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Banco 
Bradesco S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a 
sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 854.553,08 (oitocentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e três reais e oito centavos, que 
deverá ser atualizada a partir de 13/05/2021, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de 
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Potirendaba, aos 05 de agosto de 2021. K-11e12/11

4ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL de 1º e 2º Leilões (EM RESUMO), do bem imóvel abaixo descrito, bem como para a INTIMAÇÃO de MARCELLO 
LUIZ GAROFALO AVIAN, RENATA HOMEM DEL REY SOUZA AVIAN, VSTP EDUCAÇÃO LTDA e CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, expedido nos autos nº 0201963-46.2006.8.26.0100 da Ação de Cobrança de Despesas Condominiais movida 
por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO QUEEN EVELLEN. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR RODRIGO CÉSAR FERNAN-
DES MARINHO, Meritíssimo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Central da Capital - SP, na forma da Lei…Faz saber 
a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, nos dias 16 de novembro de 2021, às 15h00min, 
será levado a PRIMEIRO LEILÃO o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), entregando-o(s) a quem maior lance der acima da ava-
liação. Não havendo lance superior à importância da avaliação nos três dias seguintes ao Primeiro Leilão - 19 de novembro 
de 2021, às 15h00min - seguir-se-á(ão), sem interrupção, a SEGUNDO LEILÃO, que se encerrará em 16 de dezembro de 
2021, às 15h00min, ocasião em que serão aceitos lances a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação, devidamente 
atualizada até o mês da data designada para o Segundo Leilão, não sendo admitido lance vil, nos termos do art. 891, 
parágrafo único, do Código de Processo Civil. Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos diretamente no sis-
tema de alienação judicial eletrônica, no portal de leilões www.leilaooficialonline.com.br, regulamentado pela Resolução 
236/2016 do Conselho Nacional de Justiça e pelo Provimento 1625/2009 do Conselho Superior da Magistratura do TJ/SP. 
O Leilão será presidido pelo Leiloeiro Público Oficial, Sr. CLÉCIO OLIVEIRA DE CARVALHO. O Edital na íntegra, e demais 
regras do Leilão, estarão disponíveis no sítio eletrônico www.leilaooficialonline.com.br. São Paulo, 11 de novembro de 
2021. 

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GARÇA – SP 
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE GARÇA. Pro-
cesso: nº 1001948-75.2019.8.26.0201. Executados: executado(s) ELIVELTON DE JESUS RAMOS LOPES - VEÍCULO 
VW/GOL MI 1.0 FABRICAÇÃO/MODELO 1997.  Rua Vereador Felicio Bottino, nº 251, Garça/SP, CEP: 17400-000. Lance 
mínimo no 1º leilão: R$ 6.929,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 4.157,40 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualiza-
ção). DATAS DOS LEILÕES - 1ª Praça começa em 28/01/2022 às 14h40min, e termina em 31/01/2022 às 14h40min; 2ª 
Praça começa em 31/01/2022 às 14h41min, e termina em 21/02/2022 às 14h40min. Ficam o(s) executado(s) ELIVELTON 
DE JESUS RAMOS LOPES, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 
29/03/2021. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

PUBLICIDADE
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dia a dia
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PUBLICIDADE LEGAL

MUNICIPIO DE BREJO ALEGRE
PROCESSO LICITATORIO Nº 45/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021 O Municipio de Brejo Alegre, torna público que 
fará realizar na modalidade TOMADA DE PREÇO a contratação de empresa especializada em construção civil para Cons-
trução de um Barracão, em regime de empreitada global. Encontra-se designado o próximo dia 30 de novembro de 2021, 
no horário das 09:00 horas para abertura dos envelopes Documentação e Proposta. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Prefeitura Municipal de Brejo Alegre, através da Comissão Permanente de Licitação pelo telefone (0xx18) 
3646- 8877 (PABX). Brejo Alegre, 11 de novembro de 2021. Rafael Alves dos Santos. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO 
REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2474/2021 Objeto: Registro 
de Preços para aquisição de medicamentos da Padronização Municipal I, Padronização Municipal II e Portaria 1.555 de 
30 de julho de 2013. Retirada do Edital: a partir das 09:00 horas do dia 12/11/2021 nos sítios eletrônicos: www.santari-
tadopassaquatro.sp.gov.br e https://bllcompras.com. Recebimento das Propostas e dos Documentos de Habilitação: até 
às 13:30 horas do dia 30/11/2021. Abertura da sessão pública: às 13:31 horas do dia 30/11/2021. Início da disputa: às 
13:30 horas do dia 03/12/2021. Realização da sessão pública: https://bllcompras.com Número do Processo Licitatório: 
FS000107/21 Maiores informações Fone / Fax (19) 3582-9008. Santa Rita do Passa Quatro – SP, 11 de novembro de 
2021. Marcelo Simão – Prefeito. 



 

   
             
             
 


  



                 


 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Aviso de Abertura de Licitação

Processo 121/2021

Pregão Eletrônico 61/2021
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Lâmpadas Led 
para uso na Iluminação Publica. TIPO: Menor preço por item. 
Recebimento das Propostas: até às 08 horas e 30 minutos do 
dia 25/11/2021; Abertura e Julgamento das Propostas: 08 
horas e 30 minutos às 09 horas do dia 25/11/2021 e Início 
da Sessão: 09 horas do dia 25/11/2021. O Edital poderá ser 
obtido junto aos sítios do BLL (www.bll.org.br) ou PMA (www.
andradina.sp.gov.br) e na forma impressa - taxa no valor de 
R$ 0,72 por folha. Informações: Prefeitura - Rua Dr. Orensy 
Rodrigues da Silva n°341, fone/fax (18) 3702-1029, de 2° a 
6° feira, das 8h30 às 16h30. Andradina, 11 de novembro de
2021. 

Edgar Dourados Matos
Secretário Municipal de Administração, Modernização,

Defesa Social e Gestão de Pessoas

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL DO TATUAPÉ. Processo: nº 0006538-46.2018.8.26.0008. Executados: requerido(s) EVA DE ALMEIDA 
MELLO - Imóvel c/área construída da de 242,00m2 no Tatuapé. Travessa Eva Alexandre, nº 60, São Paulo/SP - 
Contribuinte nº 14827200652. Descrição completa na Matrícula nº 46.669 do 9º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª 
praça: R$ 515.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 309.000,00 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). 
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 03/12/2021 às 11h40min, e termina em 07/12/2021 às 11h40min; 2ª 
Praça começa em 07/12/2021 às 11h41min, e termina em 27/01/2022 às 11h40min.Ficam os requerido(s) EVA DE 
ALMEIDA MELLO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal.. 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 21ª VARA CIVEL DO FORO 
CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 1014174-61.2018.8.26.0100. Executados: executado(s) EDIVALDO 
GONZAGA - Apto. c/ área privativa de 52,829m2 no Bom Retiro. Rua Solon, nº767, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
019.072.00665. Descrição completa na Matrícula nº 123.750 do 8º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
251.779,72 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 201.423,78 (80% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 06/12/2021 às 11h20min, e termina em 09/12/2021 às 11h20min; 2ª Praça começa 
em 09/12/2021 às 11h21min, e termina em 03/02/2022 às 11h20min.  Ficam os executado(s) EDIVALDO GONZAGA, 
bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), coproprietário(a) ADRIANA HENRIQUES GONZAGA e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como 
da Penhora realizada em 25/07/2019. 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 42ª VARA CÍVEL DO FORO 
CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 1037520-46.2015.8.26.0100. Executados: requerido(s) 
OYSTERCORP PARTICIPAÇÕES LIMITADA - Conjunto c/área privativa de 34,500m2 no Jardim Paulista. Rua Bandeira 
Paulista, nº662, São Paulo/SP - Contribuinte nº 016.119.05222. Descrição completa na Matrícula nº 164.662 do 4º CRI de 
São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 375.060,17 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 187.530,08 (50% do valor de 
avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 19/11/2021 às 13h20min, e termina 
em 24/11/2021 às 13h20min; 2ª Praça começa em 24/11/2021 às 13h21min, e termina em 15/12/2021 às 13h20min. 
Ficam os requerido(s) OYSTERCORP PARTICIPAÇÕES LIMITADA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , 
bem como os credores JOSÉ CARLOS VICTOR SÉRGIO HAUER SANTOS JÚNIOR, PANTANO SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS , FRANCISCO ALBERTO ITZAINA SANCHEZ, NEUZA REGINA DIAS CARVALHO ITZAINA, BANCO 
RENDIMENTO S/A, credor(a) hipotecário FRANCISCO ALBERTO ITZAINA SANCHEZ , NEUZA REGINA DIAS 
CARVALHO ITZAINA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para 
a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 26/03/2018. 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Físico nº: 0005177-67.2012.8.26.0084 - ordem 0848/2012. Classe: Assunto: Monitória - Duplicata.
Requerente: Diferragens Representaçoes e Comercio Ltda. Requerido: Jovenita Maria dos Santos. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005177-67.2012.8.26.0084. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro Regional de Vila Mimosa,
Estado de São Paulo, Dr(a). Egon Barros de Paula Araújo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOVENITA MARIA DOS SANTOS,
CPF 149.224.028-10, que o mandado monitório, expedido nos autos da ação Monitória, ajuizada por Diferragens Representaçoes
e Comercio Ltda, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$ 4.823,83 (fevereiro
de 2012). Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra,
efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e
expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523
do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de Campinas, aos 05 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001458-44.2014.8.26.0137. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única,
do Foro de Cerquilho, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME DE PAULA NASCENTE NUNES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) SOLANGE MARIA CHAVES, Brasileiro, Casado, Industrial, RG 389937113, CPF 231.433.798-04, com endereço à Rua Prof.
Olinda de Freitas, 192, Vila Estiva, CEP 18520-000, Cerquilho - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial
por parte de Banco Bradesco Financiamentos S.A., alegando em síntese: trata-se de ação de busca e apreensão de veículo
convertida em execução, uma vez que veículo foi apreendido devido uma ação criminal e leiloado (veículo marca Fiat Passeio, Uno
Mille 2012/2011, placa EVH7562, chassi 9BD15802AC6587404). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi deter-
minada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, para pagar a dívida no valor de R$ 25.114,22, custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. Não sendo efetuado
o pagamento, proceder-se-à a penhora de bens ou arresto do bem. Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os
honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos
à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias,
contados na forma do art.231, do Código de Processo Civil. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta
por cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou,
ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de
outras penalidades previstas em lei. O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados o(s) executado(s), deverá,
na primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto
no art.240, §1º, do Código de Processo Civil. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Cerquilho, aos 26 de agosto de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1002299-82.2021.8.26.0361. Classe: Assunto: Monitória - Pagamento
Requerente: Jhm Maquinas Ltda Me. Requerido: Bolivar Acessórios e Produtos Domésticos Eirelli (Frioar Ar Cond.
Eireli). Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 1002299-82.2021.8.26.0361. A Dra. Ana Cláudia de Moura
Oliveira Querido, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, Faz Saber a Bolivar Acessórios
e Produtos Domésticos Eireli (Frioar Ar Cond. Eireli) (CNPJ. 22.507.796/0001-06), que JHM Máquinas Ltda ME lhe
ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 13.390,19 (janeiro de 2021), decorrente do negócio jurídico
de compra e venda de produto fabricado e fornecido pela autora. 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, afixado e publicado. Mogi das Cruzes, 04/11/2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003932-66.2018.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Barbosa de Freitas, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ISAAC GERNSTEIN, Brasileiro, Casado, Empresário, RG 1.953.200, CPF 995.199.848-87 e
VANESSA FERNANDES MARQUES, CPF 220.962.258-17, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
sentença, movida por Associação do Sanatório Sírio Hospital do Coração, converteu-se em mandado executivo, constitu-
indo-se titulo executivo judicial da quantia de R$ 96.146,84 (janeiro/2018). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 140.829,92 (junho/
2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 21 de setembro de 2021.

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTANA/SP. Processo: nº 0126255-59.2007.8.26.0001. Executados: ELIZABETH FRANCO BARBOSA QUINTILHANO, ESPÓLIO
DE BERNADETE APARECIDA FRANCO DE FREITAS, MÁRCIO FRANCO DE FREITAS, ADRIANA F. GALOFORO DA SILVA, MAYSA
FRANCO DE FREITAS, ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS FRANCO, RICARDO MILANI, DIANA LOPES FRANCO. Prédio e respectivo
terreno (Corpo principal composto de 02 dormitórios, com a área construída de 105,87 m², e Edícula composta de 01 dormitório e
com a área construída de 33,70 m²), situados na Rua Martins Fernandes, nº 96, São Paulo/SP - Contribuinte nº 072.153.0090.0.
Descrição completa na Matrícula nº 80.602 do 3º CRI da Capital/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 510.152,78 - Lance mínimo na
2ª praça: R$ 255.076,39 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 28/
01/2022 às 14h00min, e termina em 31/01/2022 às 14h00min; 2ª Praça começa em 31/01/2022 às 14h01min, e termina
em 21/02/2022 às 14h00min. Ficam os requeridos ELIZABETH FRANCO BARBOSA QUINTILHANO, seu cônjuge, se casada for,
ESPÓLIO DE BERNADETE APARECIDA FRANCO DE FREITAS, representado por seus filhos MÁRCIO FRANCO DE FREITAS,
ADRIANA F. GALOFORO DA SILVA, MAYSA FRANCO DE FREITAS, seus cônjuges, se casados forem; ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS
FRANCO, representado por suas filhas VIVIANE LOPES FRANCO (ou VIVIANE LOPES MILANI), casada com RICARDO MILANI,
DIANA LOPES FRANCO, seu cônjuge, se casado for, a credora PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, bem como de EDISON
RODRIGUES DE FREITAS e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a
intimação pessoal.

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 23ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA
CAPITAL/SP. Processo: nº 1064205-27.2014.8.26.0100. Executada: MARIA ELIZABETH MARTINS RIBEIRO. Vaga de Garagem
sob nº 30-P (pequena), com a área total construída de 24,264 m², localizada no subsolo do Edifício Cipreste, situada à Rua Padre
Chico, nº 551, São Paulo/SP. Contribuinte nº 022.042.0195.2. Descrição completa na Matrícula nº 46.486 do 2º CRI da Capital/SP.
Lance mínimo na 1ª praça: R$ 52.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 26.000,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 19/11/2021 às 14h40min, e termina em 24/11/2021 às 14h40min;
2ª Praça começa em 24/11/2021 às 14h41min, e termina em 14/12/2021 às 14h40min. Fica a executada MARIA ELIZABETH
MARTINS RIBEIRO, seu cônjuge, se casada for, bem como a credora PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e demais
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora
realizada em 10/09/2019.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1072442-74.2019.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exequente: Itaú Unibanco S.A. Executado: Reis Distribuição de Bebidas e Produtos Alimentícios Eireli e outro.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1072442-74.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
ADRIANA DE SOUZA, CPF 212.553.898-93 e REIS DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, CNPJ
24.802.444/0001-09, com endereço à Avenida Jose Lourenco, 345, Jaguaribe, CEP 06053-020, Osasco - SP, que lhe foi proposta
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Itaú Unibanco S.A, para cobrança de dívida não adimplida no valor de
R$ 338.073,30, decorrente de CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO, operação contrato nº 000001435877210, e,
estando eles em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO por edital. Para que chegue ao conhecimento de todos
e ninguém possa alegar ignorância, e, em especial REIS DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, CNPJ:
24.802.444/0001-09, e ADRIANA DE SOUZA fica determinada a CITAÇÃO por edital, para que efetue o pagamento do débito
exequendo sob pena de incidência de multa e honorários, ambos na proporção de 10% sobre a quantia devida, nos termos do
artigo 523 e § 1º do Código de Processo Civil. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de outubro de 2021.

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 23ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA
CAPITAL/SP. Processo: nº 1077712-21.2015.8.26.0100. Executados: ELIAS EMILE AYOUB, PINAH MARIA DA PENHA FERREIRA
AYOUB. Apartamento nº 181, do tipo Duplex (com direito a 03 vagas na garagem), localizado no 18º e no 19º andares ou 19º e no
20º pavimentos do Edifício Esmeralda, situado na Rua Esmeralda, nº 74, São Paulo/SP - Contribuinte nº 033.074.0064.9 (Conforme
Av. 3). Descrição completa na Matrícula nº 78.176 do 16º CRI da Capital/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 3.016.666,67 - Lance
mínimo na 2ª praça: R$ 1.508.333,34 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).  DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa
em 10/12/2021 às 13h10min, e termina em 15/12/2021 às 13h10min; 2ª Praça começa em 15/12/2021 às 13h11min, e
termina em 02/02/2022 às 13h10min. Ficam os executados ELIAS EMILE AYOUB, seu cônjuge e cexecutada PINAH MARIA DA
PENHA FERREIRA AYOUB, bem como a credora PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e demais interessados, INTIMADOS
das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 09/05/
2019. Dos autos constam OS Embargos à Execução nº 1063025-34.2018.8.26.0100, julgada improcedente, ora aguardando
decisão de Apelação.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Físico nº: 0016206-30.2012.8.26.0597. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Contratos Bancários. Requerente: Banco do Brasil Sa. Requerido: Lucieli Cabrini da Silva Me e outros. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0016206-30.2012.8.26.0597. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª
Vara Cível, do Foro de Sertãozinho, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA AGUIAR PIZETA DE SANCTIS, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUCIELI CABRINI DA SILVA ME, CNPJ 03.460.186/0001-50, nos autos da ação ajuizada
pelo Banco do Brasil S/A para recebimento de R$ 285.899,93 (Dez/12), decorrente do Contrato de Abertura de
Crédito – BB Giro Recebíveis nº 098.707.195. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Sertãozinho, aos 17 de setembro de 2021.

PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO
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Influencer fez uma série de vídeos em seus stories, para 
explicar sua ausência na web, e falou sobre os julgamentos 
que recebe por conta de seu jeito extrovertido

João Guilherme Silva encantou os fãs com a foto em seu Instagram
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GKay desabafa contra haters: “Não sou 
princesinha! Sou doida, sem noção”

Filho de Faustão mostra clique antigo, 
da infância, com o apresentador

Laura Keller diz 
que independência 
financeira 

assusta 
os homens

Nesta terça-feira (9), Laura 
Keller comemorou em seu 
Instagram uma conquista 
pessoal, a compra de um 
carro, modelo Onix, que custa 
um pouco mais de R$ 60 mil. 
Em conversa com Quem, a 
influenciadora e DJ, de 34 
anos, contou que gosta de 
celebrar cada triunfo e que 
é independente financeira-
mente desde os 19. “Trabalho 
desde os 16 anos. Aos 19, saí 
de casa e desde então me sus-
tento sozinha. Trabalhei como 
atendente de videolocadora, 
em banco de empréstimos, já 
fui caixa de loja, trabalhei com 
telemarketing, fiz de tudo um 
pouco”, diz.

Solteira, após a separação de 
Jorge Sousa, com quem tem 

Jorge Emanuel, de 1 ano e 
3 meses, ela conta que essa 
independência assusta os pre-
tendentes. “Historicamente, 
os homens são os provedores, 
os que ganham mais, os que 
têm melhores cargos. Quan-
do uma mulher atinge esse 
patamar, assusta, e alguns se 
sentem até diminuídos. Aí 
começa a competição, o que 
é péssimo para um relacio-
namento. Sinto que comigo, 
às vezes, acontece depois 
que o cara vê meu perfil do 
Instagram e conhece toda 
minha caminhada, acho que, 
por eu ter uma vida pública 
e trabalhar com isso, os caras 
se assustam um pouco ou eles 
acham que meu BO é muito 
grande para assumir (risos). 
Não julgo”, opina.

“Se sentem diminuídos. Aí começa a 
competição, o que é péssimo para um 
relacionamento”, opina a influencer e DJ

Gessica Kayane usou seu 
Instagram para explicar sua 
recente ausência nas redes 
sociais, e aproveitou para 
desabafar sobre os haters da 
web e de pessoas que a julgam 
e querem seu mal. A influen-
cer contou que normalmente 
reclamam de seu jeito extro-
vertido.

“Vou bater a real para vocês. 
Estava muito triste nesses dias, 
e quando não estava triste, 
estava muito cansada das gra-
vações. Essas coisas me abalam 
muito. Outra coisa que acon-
teceu que me deixou muito 
chateada, é o seguinte. Vocês 
veem minhas vitórias, mas 
engulo tanto sapo, gente, por 
trás dessas câmeras. Por causa 
de preconceito com o que eu 
faço. As pessoas querem me 
encaixar em uma coisa que eu 
não sou, porque sou assim”, 
começou ela.

Na sequência, GKay explicou 
que as pessoas costumam jul-
gar a forma como ela aparece 
na web. “Eu vou fazer vídeo 
assim, vou cair no chão, vou 

João Guilherme Silva 
encantou os fãs em seu 
Instagram, na manhã 
desta quinta-feira (11), ao 
compartilhar uma foto 
antiga em que aparece 
no colo do pai, o apre-
sentador Fausto Silva. A 
imagem, inédita para os 
seguidores, fez com que 
ele recebesse uma série 
de elogios na caixa de 
comentários.

“Muito bom, o seu pai 
é fera e você também”, 
disse um fã, seguido de 
outro: “Como era lin-
dinho. Não tenho ma-
turidade para esse mini 
Faustinho”.

O jovem vem passando 
uma temporada na Euro-
pa com amigos. Recente-
mente, ele registrou nas 
redes sociais uma viagem 
em iate de luxo por Ibiza, 

na Espanha, com Leo e 
Jade Picon.
Em outra situação, quan-
do estava em Capri, na 
Itália, acabou encontran-
do Katy Perry e Orlando 
Bloom durante noitada. 
No Instagram, ele regis-
trou vídeo em que mostra 
a cantora se divertindo 

com o noivo no palco de 
um bar, cantando I Wan-
na Dance With Somebo-
dy, de Whitney Houston, 
com a banda do local.

“Noite passada... @
katyperry @orlan-
dobloom”, contou João 
na legenda do vídeo.

gritar, eu falo alto. Apareço 
sem maquiagem, descabelada 
e p** no c* de vocês que acham 
ruim. F***-se o padrão que 
vocês criaram”, disse.
Ao final do vídeo, ela ainda 
mencionou que as pessoas 
pedem que ela se encaixe em 
um padrão de influencers. 
“O povo quer que você seja 
princesinha na internet. Já tem 
as princesinhas da internet, 

mas eu não sou princesinha 
da internet. Eu sou doida, falo 
alto mesmo. Sou sem noção. É 
isso que eu sou, é o meu jeito 
desde que nasci. Desde criança 
sou assim. Aí ficam fechando 
portas para mim só por causa 
disso. Quer fechar a porta 
para mim, fecha. Se eu quiser 
entrar, chego pisando na porta, 
pulo o muro ou então vou no 
vizinho”, finalizou.


