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Carta é resposta às acusações do presidente Jair Bolsonaro, que culpa os estados 
pelo aumento durante sete semanas consecutivas do preço do combustível

Cerca de 12 mil devem ser 
retirados do país        P6

Anatel marca votação da 
versão final do edital do 

5G para esta sexta-feira

EUA começam a 
deportar haitianos 
em massa

Criminosos rendem casal e roubam 
R$ 13 mil usando transferência bancária

Equipe 
econômica vê 
Auxílio Brasil de 
R$ 300 em 2022

Lira espera ‘lei que dê 
conforto a todo mundo’ 
sobre fake news

Governadores de 20 estados dizem que alta 
do preço da gasolina é ‘problema nacional’

Aprovação pelo conselho Aprovação pelo conselho 
diretor é a última etapa diretor é a última etapa 
antes da publicação do antes da publicação do 

edital do leilão edital do leilão P3P3

Valor traz menor 
pressão fiscal, 
avaliam   P5

Após devolução de MP, presidentes da 
Câmara e do Senado afirmam que ‘via’ 
usada pelo Planalto é correta P3

Um casal foi rendido por dois crimi-
nosos que roubaram mais de R$ 13 
mil por meio de transferências ban-
cárias feitas por PIX em Bertioga, no 
litoral de São Paulo. Segundo apura-
do, as vítimas haviam estacionado o 
veículo quando foram abordadas pela 
dupla, que chegou a roubar o carro e 
abandoná-lo horas depois. P4
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POLÍTICA

Governadores de 20 estados 
dizem que alta do preço da 
gasolina é ‘problema nacional’
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STF determinou ao governo que reabra inscrições para todos os estudantes com 
direito ao benefício. Partido e entidade afirmam que decisão não foi cumprida

Toffoli dá prazo ao MEC para informar sobre 
reabertura de inscrições do Enem para isentos

Da Redação

O ministro Dias Toffoli, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), deu prazo de 48 horas 
para que o Ministério da Edu-
cação apresente informações 
sobre o cumprimento da de-
cisão da Corte de suspender 
a exigência de justificativa 
de falta para que candidatos 
fiquem isentos do pagamento 
de taxa de inscrição do Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) de 2021.
A determinação do ministro 
veio depois que o partido 
Rede Sustentabilidade e a 
Educafro afirmaram ao tribu-
nal que o governo federal não 
cumpriu a ordem para reabrir 
integralmente a inscrição de 
isentos para o exame.
Em manifestação enviada 
a Toffoli, relator do caso, 
eles defendem a fixação de 
um prazo para que o gover-
no garanta a reabertura do 
período de inscrição para os 

candidatos que podem pedir 
para serem liberados do 
pagamento de forma geral. 
Segundo os documentos, o 
governo restringiu a medida 
aos estudantes que tiveram 
o benefício em 2020 mas se 
ausentaram no dia da prova.
O partido e a entidade sus-
tentaram que a decisão da 
Corte permite a reabertura de 
inscrição para o Enem 2021 
para quem preencha um dos 
requisitos:
estar cursando a última série 
do Ensino Médio neste ano, 
em qualquer modalidade de 
ensino, em escola da rede 
pública;
ter cursado todo o Ensino 
Médio em escola da rede 
pública ou como bolsista 
integral da rede privada, com 
renda per capita igual ou me-
nor que um salário mínimo e 
meio;
declarar situação de vulne-
rabilidade socioeconômica, 
por ser integrante de família 
de baixa renda e que esteja 

Da Redação

inte governado-
res divulgaram 
nota na qual 
afirmam que 
o aumento do 

preço da gasolina é um 
“problema nacional” 
e não das unidades da 
federação.
A carta é uma resposta 
às acusações do presi-
dente Jair Bolsonaro, que 
culpa os estados pelo 
aumento do preço do 
combustível.
Na carta, os governado-
res afirmam que, embora 

o preço do combustível 
tenha registrado aumen-
to superior a 40% nos úl-
timos 12 meses, nenhum 
estado aumentou nesse 
período o Imposto sobre 
Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS), 
um dos tributos que inci-
dem sobre a gasolina.
“Falar a verdade é o 
primeiro passo para 
resolver um problema”, 
escreveram os gover-
nadores, entre os quais 
aliados de Bolsonaro 
como Claudio Castro (Rio 
de Janeiro), Romeu Zema 
(Minas Gerais) e Ronaldo 
Caiado (Goiás).

“Os Governadores dos En-
tes Federados brasileiros 
signatários vêm a público 
esclarecer que, nos últimos 
12 meses, o preço da gaso-
lina registrou um aumento 
superior a 40%, embora 
nenhum Estado tenha au-
mentado o ICMS incidente 
sobre os combustíveis ao 
longo desse período. Essa 
é a maior prova de que se 
trata de um problema na-
cional, e, não somente, de 
uma unidade federativa. 
Falar a verdade é o primei-
ro passo para resolver um 
problema”, diz a íntegra da 
nota.
Sete governadores não 

V

assinaram a carta: Carlos 
Moisés (Santa Catarina); 
Ratinho Júnior (Paraná); 
Mauro Carlesse (To-
cantins); Marcos Rocha 

(Rondônia); Antonio 
Denarium (Roraima); 
Wilson Lima (Amazo-
nas); e Gladson Cameli 
(Acre).

inscrito no Cadastro Único 
para Programas Sociais do 
Governo Federal.
“O que fez o MEC, mais uma 
vez, foi restringir os candida-
tos destinatários da medida 
cautelar acima elencados, 
limitando-a, em manifes-
to desrespeito ao comando 
judicial, tão somente àqueles 
que receberam o benefício 
da isenção no ano de 20020, 

mas faltaram ao exame, em 
franco descumprimento ao v. 
acórdão proferido. Por conta 
disso, é imensurável a quan-
tidade de pessoas que serão 
mantidas excluídas e não 
poderão requerer a isenção. 
Esses estudantes não podem 
ser prejudicados, pois a r. de-
cisão proferida os acolheu”, 
afirmam.
A Rede e a Educafro querem 

que o Supremo dê prazo de 
48 horas para que o governo 
federal tome medidas para 
cumprir a decisão, reabrin-
do o prazo por mais 10 dias, 
sob pena de multa diária. O 
partido e a entidade também 
querem que o tribunal de-
termine ao governo que faça 
campanhas publicitárias na 
TV sobre os efeitos da decisão 
para os candidatos.
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Anatel marca votação da versão final 
do edital do 5G para esta sexta-feira

Da Redação

pós dois adia-
mentos, a Agên-
cia Nacional de 
Telecomunica-
ções (Anatel) 

marcou para próxima 
sexta-feira (24), às 10 
horas, a votação da ver-
são final do edital do 5G, 
a nova geração de inter-
net móvel.
A votação da versão 
final do edital do 5G já 
foi adiada duas vezes 
pela Anatel: do dia 10 
de setembro para o dia 
13, a pedido do relator, 
conselheiro Emmanoel 
Campelo; e do dia 13 para 
a próxima sexta-feira 

(24), devido ao pedido de 
vista (mais tempo para a 
análise) do conselheiro 
Moisés Moreira.
A aprovação pelo con-
selho diretor da agência 
é a última etapa antes da 
publicação do edital do 
leilão, que será o maior a 
ser realizado pela Anatel.
A nova data de votação 
foi solicitada por Mo-
reira, após o presidente 
Jair Bolsonaro editar dois 
decretos para tentar des-
travar o leilão.
Um dos decretos per-
mite que “outros órgãos 
ou entidades públicos 
ou privados”, além da 
Telebras, possam ser os 
responsáveis pela infra-
estrutura da chamada 

rede privativa, utilizada 
exclusivamente pelos ór-
gãos federais, e que será 
implantada como uma 
das contrapartidas das 
operadoras pelo direito 
de explorar as frequên-
cias da rede 5G.
Até então, somente a 
estatal Telebras poderia 
ser responsável pela rede 
privativa, mas o governo 
tem planos de privati-
zar a companhia – o que 
deixaria a estrutura nas 
mãos de uma empresa 
privada. A previsão é a 
de que a rede privativa 
custe R$ 1 bilhão para ser 
instalada.
O outro decreto traz as 
diretrizes para o Progra-
ma Amazônia Integrada 

Aprovação pelo conselho diretor é a última etapa antes da publicação do edital do leilão
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Após devolução de MP, presidentes da Câmara e do Senado afirmam que ‘via’ usada pelo Planalto é correta

Lira espera ‘lei que dê conforto a todo mundo’ sobre fake news

Da Redação

Os presidentes da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL) , e do Senado, Ro-
drigo Pacheco (DEM-MG) , 
disseram nesta segunda-feira 
que o envio ao Congresso de 
projeto de lei sobre conteúdo 
publicado em redes sociais 
é o caminho correto para o 
governo tratar do tema.

Na semana passada, Pache-
co devolveu ao Palácio do 
Planalto o texto de Medida 
Provisória (MP) que dificul-
tava o combate às fake news 
. Com a decisão, os parla-
mentares sequer analisaram 
o mérito da medida. Agora, 
com gesto de Jair Bolsonaro 
ao parlamento, Lira afirma 
que a iniciativa pode resultar 
em uma “lei que dê conforto 
a todo mundo”.

A polêmica legislação pro-
posta pelo governo altera 
o Marco Civil da Internet e 
restringe as possibilidade 
de moderação de conteúdo 
pelas plataformas. Antes da 
decisão de Pacheco, a mi-
nistra do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Rosa Weber, 
também havia suspendido a 
eficácia da Medida Provisó-
ria por meio de liminar.

Nesta segunda-feira, Lira 

deu a entender que o assunto 
será discutido por grupo de 
trabalho que analisa outro 
projeto, aprovado pelo Se-
nado, cujo tema é o combate 
às fake news. Na Casa, a 
redação está sob supervisão 
do deputado Orlando Silva 
(PCdoB-SP).

“Tanto o Supremo como o 
Senado acharam por bem 
tomar a decisão. Cabia a eles 
decidir regimentalmente. 
E também cabe ao governo 
mandar projeto de lei. Agora, 
diferente da Medida Provi-
sória, (o projeto) vai sofrer 
todo o crivo da Câmara e do 
Senado para que isso sirva 
até de incentivo para que 
a comissão que se debruça 
sobre esse tema já há algum 
tempo, alguns meses, possa 
terminar o seu trabalho com 
mais profundidade. Para que 
a gente possa ter uma lei que 
dê conforto a todo mundo, 
que se evite esses excessos 
que vem sendo praticados 
ao longo dos momentos pela 
Internet”, disse Lira.

O presidente da Câmara 
ressaltou que algo parecido 
ocorreu com a “lei do man-
dante”, que trata dos direitos 
de transmissão de TV por 
clubes de futebol. O gover-
no havia tentado tratar do 
assunto por Medida Provós-
ria, mas só obteve resultado 

A

e Sustentável (Pais), 
chamado de Norte Co-
nectado pelo governo. 
Os custos para a imple-
mentação do programa 
também fazem parte das 
obrigações de investi-
mento que serão assumi-

das pelos vencedores do 
leilão.
O programa levará 
internet por cabos de 
fibra óptica, via fluvial, à 
região amazônica. A pre-
visão é a de que a obra 
custe R$ 1,5 bilhão.

legislativo após enviar um 
projeto de lei.

“Quando se manda um 
projeto de lei, que não tem 
vigência imediata, o Con-
gresso pode discutir, modi-
ficar, elaborar. É muito mais 
palatável. A questão das fake 
news vem sendo tratada al-
guns meses, anos, pela Casa”.

Pacheco também disse que 
projeto de lei é a “via pró-
pria” para apresentação 
de eventuais alterações do 
Marco Civil da Internet. Para 
ele, o presidente Jair Bolso-

naro tinha “algum direito” 
de encaminhar o PL após a 
devolução da MP pelo Con-
gresso Nacional.

“Vindo o projeto de lei, ele 
se soma a outros que trami-
tam no Senado e na Câmara, 
no Congresso Nacional, que 
versam sobre esse tema de 
alteração do Marco Civil e 
Legal da Internet”, disse 
Pacheco, após congresso da 
Abras, em Campinas (SP). “É 
mais um projeto que se soma 
a essa ideia do que precisa 
ser mudado na internet rela-
tivo a fake news”.

Pacheco lembrou que tra-
mita na Câmara o projeto 
de lei que visa o combate às 
notícias falsas.

“É uma discussão que vai ter 
agora no Parlamento, pri-
meiro na Câmara, depois no 
Senado, e vamos ter toda boa 
vontade de fazer um exame 
de eventuais alterações que 
possam ter nessa legisla-
ção. Temos que proteger as 
nossas famílias desse mal 
que é o mau uso da internet, 
disseminado mentiras e fake 
news”, declarou o presiden-
te do Senado.
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Ricardo Barros, de 38 anos, não reagiu e entregou o celular

Vítimas haviam estacionado o veículo em um cruzamento em Bertioga quando 
foram abordadas pela dupla

Em 1 mês, SP registra ao menos 5 casos de latrocínio

Criminosos rendem casal e roubam 
R$ 13 mil usando transferência bancária

Da Redação

Em aproximadamente 
um mês, a cidade de São 
Paulo registrou ao menos 

cinco casos de latrocínio, 
que é o roubo seguido de 
morte. Veja nessa repor-
tagem vídeos de alguns 
desses crimes que re-
percutiram na imprensa 

e nas redes sociais por 
causa da violência co-
metida pelos criminosos 
contra as vítimas.
Os casos de latrocínio 
levantados ocorreram 

entre 20 de agosto a 19 de 
setembro, neles morre-
ram: o porteiro Ricardo 
Barros, o gerente co-
mercial Lucas do Valle, 
o comerciante Leonardo 

Iwamura, a vendedora 
Janaína Paiva e o advoga-
do Rafael de Paula Car-
neiro Ribeiro. Elas foram 
vítimas de roubo seguido 
de morte na capital.

Da Redação

Um casal foi rendido por 
dois criminosos que rou-
baram mais de R$ 13 mil 
por meio de transferências 
bancárias feitas por PIX em 
Bertioga, no litoral de São 
Paulo. Segundo apurado, as 
vítimas haviam estaciona-
do o veículo quando foram 
abordadas pela dupla, que 
chegou a roubar o carro e 

abandoná-lo horas depois.
O crime aconteceu quan-
do o casal estacionou o 
carro no cruzamento das 
Avenidas Tomé de Souza 
com Dezenove de Maio. De 
acordo com o informado à 
Polícia Civil, dois homens 
abordaram as vítimas, um 
deles com a mão embaixo 
da blusa, parecendo estar 
armado, e outro com a arma 
nas mãos.
Eles obrigaram o casal a ir 

para o banco de trás, sob 
ameaça, e assumiram a 
condução do veículo. En-
quanto um dos criminosos 
dirigia, outro ficou com o 
celular das vítimas fazendo 
transações bancárias por 
meio do PIX.
A dupla passou a circular 
por ruas da cidade, para ga-
nhar tempo, e conseguiram 
transferir aproximadamen-
te R$ 13.500, além de rou-
barem R$ 350 em espécie. O 

dinheiro foi transferido para 
a conta de uma pessoa que 
a Polícia Civil já teve acesso 
aos dados, que podem auxi-
liar nas investigações.
Quando concluíram as 
transações, os criminosos 
abandonaram as vítimas na 
Rua C, localizada no bairro 
Jardim das Canções, e foram 
embora com o carro do 
casal. Segundo apurado pela 
reportagem, horas depois o 
veículo foi encontrado pela 

Polícia Militar, abandonado 
no bairro Vista Linda.
O casal compareceu até a 
Delegacia Sede de Bertioga, 
onde registrou um boletim 
de ocorrência reportando o 
crime. A autoridade policial 
solicitou perícia no carro, 
que foi realizada e deve 
ajudar nas investigações e 
identificação dos suspeitos. 
O caso foi registrado como 
roubo e localização/apreen-
são de veículo.
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Porteiro é morto após 
assalto em ponto de ônibus

Da Redação

U
m porteiro de 38 
anos foi morto 
após um assalto 
no final da tarde 
desse domingo 

(19), no bairro da Pedrei-
ra, na Zona Sul de São 
Paulo.
Ricardo Barros estava no 
ponto de ônibus, a ca-
minho do trabalho, em 
Moema. Ele foi abordado 
por dois homens em uma 
moto, que anunciaram o 

assalto. Segundo teste-
munhas, ele não reagiu, 
entregou o celular, e 
ainda assim foi baleado 
no peito. Ele morreu no 
local.
Os criminosos fugiram. 
A polícia informou que 
irá analisar as câmeras 
de segurança da região 
para tentar identificar os 
assaltantes.
Ricardo completaria 39 anos 
nesta segunda-feira (20). Ele 
deixa a esposa, com quem 
estava há 15 anos, e duas 
filhas, de 9 e 13 anos.
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ECONOMIA

Valor traz menor pressão fiscal, avaliam

Equipe econômica vê Auxílio 
Brasil de R$ 300 em 2022

Agência Brasil

riticada por 
aumentar o 
Imposto sobre 
Operações Fi-
nanceiras (IOF) 

para bancar o Auxílio 
Brasil de R$ 300 nos dois 
últimos meses deste ano, 
a equipe econômica des-
taca que a decisão tem 
seu lado positivo: o valor 
do benefício no próximo 
ano terá de ser o mesmo, 
por questões de restri-
ções legais relacionadas à 
disputa eleitoral.
Segundo auxiliares do 
ministro da Economia, 
Paulo Guedes, a defini-
ção do valor em R$ 300 
em novembro e dezem-
bro de 2021 acaba “tra-

vando” o limite do novo 
Bolsa Família no mesmo 
valor em 2022, ano da 
eleição presidencial. Isso 
porque a legislação não 
permite o aumento desse 
tipo de programa justa-
mente para evitar exata-
mente decisões políticas 
com objetivos eleitorais.
A ala política do governo 
defendia que o Auxílio 
Brasil no próximo ano 
fosse de R$ 400 para 
beneficiar o presidente 
Jair Bolsonaro na eleição 
de 2022.
Esse valor era criticado 
pela equipe econômi-
ca. Segundo assessores 
de Guedes, o ideal seria 
o maior valor possível, 
mas não há espaço den-
tro do Orçamento para 
valores acima de R$ 300.Fo
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Ministro diz que dispõe de R$ 7 bi 
para investir em mobilidade urbana

Da Redação

O ministro do Desenvol-
vimento Regional, Rogério 
Marinho, disse que o gover-
no dispõe de R$ 7 bilhões 
em recursos a serem inves-
tidos em mobilidade urba-
na, e que, nesse setor, é o 
transporte público o “vetor 
mais importante”, enquanto 
alternativa de deslocamento 
de pessoas. A afirmação foi 
feita durante a abertura on-
line da Semana da Mobili-
dade, que vai até sexta-feira 
(24). A expectativa é de que 
ao longo da semana sejam 
anunciadas também medi-
das de estímulo ao desen-
volvimento de projetos de 
infraestrutura cicloviária.
“Temos mais de R$ 7 bilhões 
em investimentos, mas em 
função da pandemia houve 
dificuldade muito grande de 
manutenção dos serviços 
de transporte nas cidades de 
médio e grande porte, uma 
vez que diminuiu o fluxo de 
pessoas, afetando o equilí-
brio econômico e financeiro 
das concessões espalhadas 
pelo país”, disse Marinho.
Em sua fala, o ministro 
lembrou que a questão da 

mobilidade é transversal, 
abrangendo não apenas 
deslocamento das pessoas, 
mas também investimentos 
na infraestrutura das cida-
des, em inovação, em tec-
nologia, bem como na busca 
de transporte mais baratos 
e seguros, “de viés públicos 
ou autônomos, como é o 
caso das ciclovias”, disse ele 
ao destacar a necessidade de 
parcerias cada vez maiores 
entre estados municípios e 
governo federal.
 “O transporte público é, 
sem dúvida, o vetor mais 
importante nesse processo 
de mudanças, aliado ao fato 
da necessidade de traba-
lharmos a questão do meio 
ambiente e da sustentabili-
dade”, disse o ministro.
Nesse sentido, o ministro 
acrescentou que as discus-
sões promovidas ao longo 
da semana buscarão “al-
ternativas de transporte 
ligado a vias de bicicletas; 
aos corredores de circulação 
de transporte; aos ônibus 
movidos a gás; aos ônibus 
elétricos, metrôs de super-
fícies, VRTs, BRTs; a inter-
venções nas áreas urbanas, 
no sentido de permitir 
maior fluidez no tráfico; e 

Semana da Mobilidade vai até sexta-feira

C

às cidades inteligentes, que 
permitem gestão racional e 
saudável do trânsito das ci-
dades por meio de câmeras 
e aplicativos”.
Ao final da cerimônia de 

abertura, Marinho assinou 
alguns atos ministeriais re-
lativos à implementação do 
programa Avançar Cidades, 
de apoio financeiro a muni-
cípios com mais de 100 mil 

habitantes, nas cidades de 
Goiânia (GO) e de Almirante 
Tamandaré (PR), e relativos 
à concessão de linhas para 
transporte sobre trilhos em 
São Paulo.
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Vulcão entrou em erupção no domingo, mas continua ativo

Da Redação

A erupção do vulcão do 
parque Cumbre Vieja, 
nas Ilhas Canárias, Espa-
nha - a primeira erupção 
em 50 anos -, forçou 
a retirada de cerca de 

5.000 pessoas (entre elas, 
cerca de 500 turistas), 
disseram nessa segun-
da-feira (20) os respon-
sáveis pela operação. A 
expectativa é que não 
seja necessário retirar 
mais gente.
Não há registro de ne-

nhuma morte. 
O vulcão entrou em 
erupção no domingo. A 
lava tomou casas e flo-
restas. A rocha derretida 
fluiu em direção ao Ocea-
no Atlântico. Veja abaixo 
um vídeo do vulcão nesta 
segunda-feira (20).

Isso aconteceu em uma 
região pouco povoada da 
ilha de La Palma. Essa é 
a ilha que fica no ponto 
mais ao noroeste das Ca-
nárias. Com uma popu-
lação de 85 mil habitan-
tes, essa é uma das oito 
ilhas do arquipélago na 

costa oeste da África (o 
ponto mais próximo do 
continente é o Marrocos, 
a 100 km).
O vulcão continuava 
ativo. Na ilha, há uma 
fumaça densa que sai do 
vulcão, e as casas estão 
em chamas.

Cerca de 12 mil devem ser retirados do país

Fo
to

: B
or

ja
 S

u
ar

ez
/R

eu
te

rs
Fo

to
: R

EP
R

O
D

U
Ç

Ã
O

 | 
G

1

EUA começam a deportar 
haitianos em massa

Erupção de vulcão em ilha de La 
Palma provoca fugas e destrói casas

Da Redação

governo dos Es-
tados Unidos le-
vou, de avião, 
haitianos que es-
tavam acampa-

dos em uma cidade no 
Texas ao Haiti no domin-
go (19). Os americanos 
ainda tentam impedir a 
entrada de mais haitianos 
que atravessam do Mé-
xico.
De acordo com a agência 
Associated Press, essa 
pode ser a maior ação de 
retirada de imigrantes em 
décadas.
No total, 12 mil pesso-
as que estão acampadas 
perto de uma ponte na 
cidade de Del Rio, no 
Texas, devem ser retira-
das. Elas chegaram aos 
EUA pelo município de 

Ciudad Acuña, no México.
Mais de 320 pessoas che-
garam a Porto Príncipe 
em três voos. De acordo 
com as autoridades no 
Haiti, outros seis aviões 
devem chegar na terça-
-feira.
Pode ser que haja até sete 
voos de pessoas expulsas 
dos EUA por dia a partir 
de quarta-feira. A prin-
cípio, quatro vão para 
Porto Príncipe, e três para 
Cap-Haitien. Os aviões 
vão decolar das cidades 
americanas de San Anto-
nio e El Paso.
Desde março de 2020, o 
México passou a aceitar 
imigrantes da América 
Central que tentaram 
entrar nos EUA, mas não 
conseguiram visto.
No entanto, só podem 
ser levados ao México 
pessoas de três países: 

O

Guatemala, Honduras e El 
Salvador.
Os haitianos que tentam 
entrar nos EUA estão 
buscando outras vias de 

acesso, em outros pontos 
do rio que separa o país 
do México.
Os imigrantes que con-
seguem atravessar o rio 

simplesmente aguardam 
do lado americano, até 
que sejam ordenados a se 
encaminharem ao acam-
pamento.
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Cesarneto
cesarneto@spdiario.com.br

CÂMARA (São Paulo)
Comemorações pelos 100 anos do nascimento do pernambucano Paulo 
Freire - que foi Secretário (Educação) no governo de Erundina (ex-ve-
readora pelo PT e 1ª mulher prefeita entre 1989 e 1992). Será injustiça, 
países que o elogiam mas não adotam seus métodos ? 
.
PREFEITURA (São Paulo) 
Ricardo Nunes segue resgatando as histórias do MDB, partido que ocu-
pou o cargo que ele tá ocupando de 1983 a 1985, com Mario Covas (go-
vernador falecido em 2001). Em tempo : Ricardinho Nunes será exemplo 
pro Michelzinho (12 anos) na constuçãp da Juventude ?     
.  
ASSSEMBLEIA (São Paulo) 
Deputado Caio França (PSB), filho do ex-governador Marcio França 
(PSB) poderá agregar em 2022 - caso o pai não repita ser vice numa 
chapa com Geraldo Alckmin (indo pro PSD do Kassab) - o que não agre-
gou em2018, quando faltaram apenas cerca de 700 mil votos ?    
.
GOVERNO (São Paulo)
João Doria, virtual vitorioso nas prévias do PSDB, antecipou que uma 
mulher será sua vice em 2022. Virtual candidato vencedor nas prévias 
do PSDB, desfiou ontem em Brasília. Talvez por isso, o ex-Presidente 
Lula - ainda dono do PT - possa optar pela Dilma vicê 2022 ?     
.
CONGRESSO (Brasil) 
O Código Eleitoral brasileiro de 1965 (1º governo militar pelo marechal 
Castelo Branco) tinha 383 artigos e os políticos da época acharam de-
masiado. Agora, a Câmara dos Deputados aprovou quase 900 artigos. O 
Senado vai assinar recibo de que não manda quase nada ?     
.
PRESIDÊNCIA (Brasil) 
De NY (USA), aonde Bolsonaro discursa hoje pela 3ª vez na ONU. Pode 
surpreender sobre o meio-ambiente, os riscos e benefícios das vacina-
ções (caso da Pfizer pras crianças e adolescentes), a recuperação da 
Economia, o 5G (Internet) que a China quer controlar etc.    
.
PARTIDOS
A fusão do DEM (ex-PFL) do ACM Neto com o PSL do deputado federal 
Bivar não é simples nem fácil. O PSL tem dinheirama do fundo partidário 
por ter a 2ª maior bancada na Câmara dos Deputados e o DEM (ex-PFL) 
tinha até outro dia a vice-governança de São Paulo ...
.
(Brasil)
... Bolsonaro deve levar - na ‘janela da infidelidade’ - cerca de 30 dos 53 
parlamentares pro partido ao qual se filiar. Vai ser um tiro no nº 17 e uma 
bombada no nº 25. O nome da nova legenda é o de menos. Em tempo : o 
Bivar parece o clone, mas não é Zé Maria Marin
.
JUSTIÇAS (Brasil)
... Pra chegar ao Supremo, quem segue peregrinando mais que turista 
cristão que vai conhecer o Santuário de Fátima (Portugal) pra conhecer 
aonde Maria apareceu pra 3 crianças é o protestante (evangélico) André 
Mendonça, ex-ministro (Justiça). Haja Fé Inabalável   
. 
M Í D I A S
Cesar Neto  é jornalista desde 1992 e colunista de política na imprensa 
(São Paulo - Brasil) desde 1993. O site  cesarneto.com  recebeu a Me-
dalha Anchieta da Câmara Municipal (São Paulo) e o Colar de Honra ao 
Mérito da Assembleia Legislativa (São Paulo - SP)  
.
Twitter  @cesarnetoreal  -  Email  cesarneto.com

MP e Defensoria querem continuidade, mas juiz 
diz que decisão é política e não jurídica e que 
cabe aos órgãos conversarem. Prefeitura diz que 
redirecionará necessitados ao Bom Prato gratuito
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Justiça nega retorno 
imediato de programa 
de marmitas a 
pessoas vulneráveis

Da Redação

Ojuiz Kenichi 
Koyamaa, da 15ª Vara 
da Fazenda Pública, 
negou um pedido da 
Defensoria Pública 

do Estado de São Paulo e do 
Ministério Público, em tutela 
de urgência, para que a 
Prefeitura de São Paulo 
retomasse imediatamente o 
programa para fornecer no 
mínimo 10 mil marmitas a 
moradores de rua na capital 
paulista.
O magistrado alegou que o 
caso envolve uma decisão 
política, e não jurídica, e que 
cabe ao administrador mu-
nicipal avaliar as viabilida-
des financeiras e conversar 
com os órgãos públicos para 
decidir a melhor alternativa. 
A decisão ocorre em meio à 
alta do desemprego e infla-
ção de alimentos.
A ação ocorre após pessoas 
sem-teto relatarem preo-
cupação com o fim da dis-
tribuição de marmitas pelo 
programa Cozinha Cidadã, 
que foi implementado du-
rante a pandemia de Co-
vid-19 na cidade para ajudar 
famílias vulneráveis e mais 
de 3 milhões de marmitas 
foram distribuídas desde 
então.
Devido à suspensão do pro-
grama, Robson Mendonça, 
presidente do Movimento 
de Pessoas em Situação de 
Rua na cidade de São Paulo, 

acorrentou-se às grades da 
Câmara Municipal, pedindo 
o retorno da distribuição das 
marmitas. 
Em nota, a Prefeitura de São 
Paulo disse que está direcio-
nando as pessoas atendidas 
para o programa de gratui-
dade do Bom Prato e que vai 
manter três pontos de distri-
buição de marmita.
Na decisão que negou a tu-
tela de urgência (que é uma 
decisão provisória sem ouvir 
a parte ré), o juiz afirma que 
não se pode “presumir que o 
administrador público tenha 
necessária, simples e auto-
maticamente” decidido se 
omitir sobre a manutenção 
de formas de ajudar mora-
dores de rua e que a questão 
envolve uma providência 
“política e não puramente 
jurídica”.
O magistrado aponta ainda a 
necessidade de MP e Defen-
soria dialogarem com o Exe-
cutivo municipal buscando 
viabilidades de respostas 
ao problema e que, “nesse 
diálogo, a responsabilidade 
e discricionariedade é do 
Administrador”. Ele diz que 
o programa foi criado devido 
à pandemia e com caráter 
temporário e emergencial e 
que a Prefeitura é que deve 
avaliar a continuidade ou 
não de políticas públicas.
Agora, a Prefeitura terá 30 
dias para apresentar respos-
ta e informar ao Judiciário 
quais providências tomou 
em relação ao problema.
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Por mais que Jair Bolsonaro - 
Presidente do Brasil - proferir 
verdades - pela 3ª vez na ONU 
- não tem o direito de perder a 
chance de dar um testemunho 
ao mundo sobre a Existência 
de DEUS e do seu Filho, o Cristo 
Jesus, porque o futuro da Terra 
está nas mãos dos Verdadeiros 
Cristãos ...

Por isso, as perguntas das 
famílias cristãs por toda a Terra 
são : Quem é DEUS ? Por que 
Adorar ao Único e Verdadeiro 
DEUS ? Qual o Nome Santo de 
DEUS ? DEUS se importa com 
cada um de nós ? Como pode-
mos ser amigos de DEUS ? DEUS 
é o Autor da Literatura Bíblica ? 
Qual a certeza de que a Literatura 
Bíblica provém de DEUS ? Do que 
trata a Literatura Bíblica ? Como 
compreender os livros da Litera-
tura Bíblica ? ...

Quem é Jesus ? Jesus Existe des-
de Sempre ? Por que Jesus teve 
Missão conosco na Terra ? Por 
que precisamos ser Libertados ? 
Por que Jesus morreu ? Como é 
Jesus hoje e o que está Realizan-
do ? Qual os Motivos de DEUS ter 

Criado a Terra ? Por que a Terra 
deixou de Ser um Paraíso e por 
que pode voltar a Ser ? Quando 
vão cessar nosso sofrimento e 
morte ? Quais de nós serão res-
suscitados para um Novo Mundo 
com DEUS e o Cristo Jesus ? ...

O que Acontece quando morre-
mos ? Mortos podem se comuni-
car com vivos ? Quais - e por que 
- de nós seremos ressuscitados 
? O que a ressureição demosntra 
sobre DEUS ? O que é o Reino 
de DEUS ? Por que Jesus é o Rei 
? Quem vai Governar junto ao 
Cristo Jesus ? O que fez Jesus ao 
se tornar Rei e o que o Reino de 
DEUS está Fazendo ? Como co-
meçou o sofrimento ? De quem 
é a Culpa ? Por que DEUS ainda 
permite a existência dos males? 
...

O que podemos fazer para 
demonstrar que queremos ser 
governados pelo Único e Verda-
deiro DEUS ? Aceitar seu Filho - o 
Cristo Jesus - como Nosso Único 
Governante Eterno, Perfeito e 
Amoroso, Único Juiz que faz a 
Justiça Justa, resgatando nossa 
original Vida Eterna ...

#EuapoioAndrenoSTF
André Luiz de Almeida Mendon-
ça, conforme consta no Wikipe-
dia, nascido em Santos, aos 27 
de dezembro de 1972, é um ad-
vogado e pastor presbiteriano 
brasileiro, que, em julho de 2021, 
foi indicado pelo Presidente da 
República Jair Bolsonaro para o 
cargo de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal.

Ainda conforme o Wikipedia, ele é 
Advogado da União desde 2000, 
tendo sido “assessor especial do 
ministro da Controladoria-ge-
ral da União Wagner Rosário de 
2016 a 2018, durante o governo 
Michel Temer. No governo Jair 
Bolsonaro, foi advogado-geral da 
União de 2019 a 2020 e ministro 
da Justiça e Segurança Pública de 
2020 a 2021. No final de março de 
2021, retornou ao cargo de advo-
gado-geral da União, exercendo-
-o até agosto do mesmo ano.”

Como diz, também, o Wikipedia, 
ele é “formado em ciências jurí-
dicas e sociais em 1993 pela Ins-
tituição Toledo de Ensino (ITE), 
atual Centro Universitário de 
Bauru, no interior de São Pau-
lo, Mendonça concluiu especia-
lização em direito público pela 
Universidade de Brasília (UnB), 
mestrado pela Universidade de 
Salamanca, Espanha, com dis-
sertação sobre corrupção e 
Estado de Direito, e doutorado 
pela mesma universidade, ten-
do recebido a avaliação mais alta 
pela tese Estado de Derecho y 
Gobernanza Global (“Estado de 
Direito e Governança Global”).”

Segundo o Wikipedia, ele “atuou 
como professor do curso de di-
reito da Universidade Presbite-
riana Mackenzie de Brasília e é 
professor visitante em Salaman-
ca e na Fundação Getulio Vargas 
(FGV).”

Finalmente, novamente como 
esclarece o Wikipedia, André 
Mendonça “também cursou te-
ologia na Faculdade Teológica Sul 
Americana, em Londrina, Paraná, 
para se credenciar como pas-
tor junto à Igreja Presbiteriana 
do Brasil. Atuou como pastor na 
igreja presbiteriana “Esperança”, 
na capital federal, de forma não 
remunerada, tendo se licenciado 

a partir de seu ingresso no car-
go de advogado-geral da União 
em janeiro de 2019 e retomado a 
atividade a partir de setembro de 
2021.

Enfim, André Mendonça é um 
jurista e um ser humano extre-
mamente preparado, como forte 
carga humanista cristã.

Ora, sinceramente não vejo por-
que o jurista André Mendonça 
esteja sofrendo resistência para 
ser aprovado pelo Senado Fe-
deral a fim de ocupar a vaga de 
Ministro do Supremo Tribunal Fe-
deral, para a qual foi indicado.

Seu currículo é impecável. Nada 
há de concreto que o desabone, 
principalmente o fato de ser um 
humanista cristão, temente a 
Deus.

Estes fortes valores cristãos 
do jurista André Mendonça é a 
garantia de que o mesmo tem 
consciência que existem valores 
maiores; assim como, de que ele 
terá que prestar contas de suas 
atitudes. 

Nós cristão não somos religio-
sos, mas temos um estilo de vida 
que, suplicando a proteção de 
Deus, aliás, tal como está escri-
to na Constituição Federal, bus-
ca edificar uma sociedade livre, 
justa e solidária, desenvolvida 
nacionalmente, erradicadora da 
pobreza e da marginalização, re-
dutora das desigualdades e pro-
motora do bem de todos.

Por cristocidência, estes são 
exatamente os objetivos fun-
damentais da república, porque 
visam construir uma sociedade 
fraterna, que correspondente 
justamente ao que pensamos 
como sociedade cristã.

Portanto, quero me perfilar com 
as fileiras que apoiam este ex-
cepcional cristão e jurista Pro-
fessor Doutor André Mendonça 
para ocupar a vaga de Ministro 
de Supremo Tribunal Federal; ro-
gando ao Senado Federal que 
o aprove com a maior brevida-
de, porque somente fará bem ao 
Brasil ter um homem como ele na 
nossa Corte Maior.

diário de S.Paulo

Charge

Ricardo Sayeg
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PUBLICIDADE LEGAL

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

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

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação de ESPÓLIO DE GILBERTO PASCOAL BONINO, inscrito no CPF/MF sob o nº 719.335.148-68; e dos coproprietários JAIR CARLOS BONINO, inscrito no CPF/MF sob o nº 
870.465.718-72; e sua mulher MARIA DE LOURDES FRANSIOSI BONINO, inscrita no CPF/MF sob o nº 125.160.058-14; JANE APARECIDA BONINO TOMÉ, inscrita no CPF/MF sob o nº 043.096.448-05; e seu marido 
CLÁUDIO TOMÉ, inscrito no CPF/MF sob o nº 554.844.418-20. O Dr. Fábio Marcelo Holanda, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Vinhedo/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 JAIR CARLOS BONINO e Outros em face de 
ESPÓLIO DE GILBERTO PASCOAL BONINO - Processo nº 0003634-06.2019.8.26.0659 (Principal - 1003470-58.2018.8.26.0659) – Controle nº 1453/2018, 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 01/10/2021 às 
14:00h e se encerrará dia 05/10/2021 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 05/10/2021 às 14:01h e se encerrará no dia 26/10/2021 às 14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO 
– O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º 
Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados 
pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br.  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 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 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 25.074 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS DA COMARCA DE VINHEDO/SP - IMÓVEL: O terreno, sem benfeitoria, destacado de porção maior, situado nos fundos da propriedade nº 362 da Rua Santa Cruz, no Município de Vinhedo, que assim descreve: mede 
10,00 metros de frente para a uma Estrada Particular, por 19,00 metros da frente aos fundos, de um lado onde confronta com o terreno vendido a José Zampieri, e 10,00 metros de largura na linha dos fundos, onde confronta 
com Miguel Bracalente, encerrando a área de 189,50 metros quadrados. Consta na Av. 09 desta matricula que a Estrada Particular passou a denominar-se Rua Acre. Consta na Av. 10 desta matricula que foi construído 
um prédio residencial com 80,00 metros quadrados, da Santa Cruz. Consta na Av. 11 desta matricula que o prédio residencial sobre o imóvel desta matricula, passou a fazer frente para a Rua Acre e atualmente  possui o nº 
96. Contribuinte nº 03.030.053 (Conf. av.02). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 404.931,75 (Quatrocentos e quatro mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos) para Maio de 2021, que 
será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP.  Vinhedo, 30 de agosto de 2021. Eu,  diretora/diretor, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

22ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação do executado ANGELO PEDRO PIOVESAN NETO, inscrito no CPF/MF sob nº 872.965.198-00, bem como dos coproprietários FERNANDO PIOVESAN JÚNIOR, inscrito no CPF/
MF sob nº 051.624.458-27 e sua esposa LUCIMAR RODRIGUES PIOVESAN, inscrita no CPF/MF sob nº 260.032.366-04, JOSÉ RICARDO PIOVESAN, inscrito no CPF/MF sob nº 053.804.118-86 e sua mulher JASSANAN 
TASSELI PIOVESAN, inscrita no CPF/MF sob nº 053.850.358-07, PIOVESAN COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 64.916.950/0001-43, e da usufrutuária APARECIDA ALVES DA CUNHA 
PIOVESAN, inscrita no CPF/MF sob o nº 369.464.198-04. O Dr. Fernando Henrique de Oliveira Biolcati, MM. Juiz de Direito da 22ª Vara da Cível do Foro Central de São Paulo/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o 
presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por ESTAÇÃO DAS 
ARTES COMUNICAÇÃO INTEGRADA EPP em face de ANGELO PEDRO PIOVESAN NETO - Processo nº 1081348-29.2014.8.26.0100 - Controle nº 1553/2014, 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 01/10/2021 às 14:30h e se encerrará dia 
06/10/2021 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 06/10/2021 às 14:31h e se encerrará no dia 27/10/2021 às 14:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido 
pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para 
a venda do bem corresponderá a 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS 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. DA PREFERÊNCIA - Os condôminos terão preferência na arrematação 
do bem e deverão concorrer no leilão em igualdade de condições perante terceiros, visando possibilitar a livre concorrência entre todos. QUOTA-PARTE DO COPROPRIETÁRIO E/OU CÔNJUGE: Tratando-se de bem indivisível, 
este será leiloado em sua integralidade, recaindo o equivalente à quota-parte do coproprietário e/ou do cônjuge alheio sobre o produto da alienação. § 1º É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência 
na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2º Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, 
o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. (art. 843 - § 1 e §2- CPC). 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 ao e-mail proposta@megaleiloes.com.br. (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance 
à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das 
prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a 
execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO 
JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do 
bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade 
do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo – JUCESP sob o nº 844, deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas 
as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante 
dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC.  RELAÇÃO DO BEM – LOTE ÚNICO: NUA PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 91.317 DO 8º CARTÓRIO 
DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP – IMÓVEL: Apartamento nº 131, localizado no 13º andar do “Edifício Mansão do Estoril”, situado na Rua Calógero Calia, nº 370, no 42º subdistrito – Jabaquara, contendo a 
área privativa de 120,45m2, área comum de 61,375m2, perfazendo uma área construída de 181,825m2, correspondendo-lhe uma fração ideal de 3,102% no terreno. Consta na R.09 e 12 desta matrícula que foi instituído o 
usufruto a APARECIDA ALVES DA CUNHA PIOVESAN. Consta na Av.11 desta matrícula a penhora exequenda deste imóvel, sendo nomeado depositário ANGELO PEDRO PIOVESAN NETO. Consta na Av.13 desta matrícula 
que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 0019912-47.2018.8.26.0100, em trâmite na 22ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, requerida por ESTAÇÃO DAS ARTES COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP 
contra PIOVESAN COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO LTDA e outro, este imóvel foi penhorado, sendo nomeado depositário ANGELO PEDRO PIOVESAN NETO. Contribuinte nº 048.065.0113-1. Consta no site da Prefeitura de São 
Paulo, que não há débito de Dívida Ativa e constam de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 757,38 (30/08/2021). Valor da Avaliação do Imóvel (Conf. Fls. 806-822): R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais) 
para junho de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP; e NUA PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 91.318 DO 8º CARTÓRIO DE REGISTRO 
DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP – VAGA DE GARAGEM: Uma vaga indeterminada, designada para efeito de disponibilidade pelo nº 21, na garagem localizada no subsolo do “Edifício Mansão do Estoril”, situado na Rua Calogero 
Cália, nº 370, no 42º subdistrito – Jabaquara, destinada a estacionar um veículo de passeio, auxilio por manobrista, contendo a área privativa de 10,031m2, área comum de 2,552m2, perfazendo uma área construída de 
12,583m2, correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,129% no terreno. Consta na R.09 e 12 desta matrícula que foi instituído o usufruto a APARECIDA ALVES DA CUNHA PIOVESAN. Consta na Av.11 desta matrícula a 
penhora exequenda deste imóvel, sendo nomeado depositário ANGELO PEDRO PIOVESAN NETO. Contribuinte nº 048.065.0113-1. Consta no site da Prefeitura de São Paulo, que não há débito de Dívida Ativa e constam de 
IPTU para o exercício atual no valor de R$ 757,38 (30/08/2021). Valor da Avaliação do Imóvel (Conf. Fls. 797-805): R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) para junho de 2021, que será atualizado até a data da alienação 
conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Valor total da Avaliação do lote único: R$ 603.000,00 (Seiscentos e três mil reais) para Junho de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme 
tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação no valor de R$ 231.602,63 (03/2021). Dado e Passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de setembro de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

22ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação dos executados SYBELLE SALGUEIRO SCODELARIO, inscrita no CPF/MF sob nº 323.198.838-19; BOATS NAUTIC MOTOR ARTIGOS NAUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob 
nº 13.938.250/0001-19. O Dr. Fernando Henrique de Oliveira Biolcati, MM. Juiz de Direito da 22ª Vara da Cível do Foro Central de São Paulo/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão 
do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A em face de SYBELLE 
SALGUEIRO SCODELARIO e Outros - Processo nº 1131513-46.2015.8.26.0100 - Controle nº 195/2016, 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 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 01/10/2021 às 11:30h e se encerrará dia 05/10/2021 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 05/10/2021 às 11:31h e se encerrará no dia 26/10/2021 
às 11:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 70% (setenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, 
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 70% (setenta por cento) do 
valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS 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 ao e-mail proposta@megaleiloes.com.br. (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista 
sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, 
incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do 
valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o 
valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se 
a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser 
realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão 
disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do 
próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC.  RELAÇÃO DO BEM - MATRÍCULA Nº 5.457 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PARAIBUNA/SP – IMÓVEL: Rua 06, loteamento Quinta dos Lagos em 
Paraibuna. Um terreno, sem benfeitorias, constituído pelo lote 18 da quadra R, do loteamento denominado Quinta dos Lagos, no município de Paraibuna, com área de 1.093,86 metros quadrados, situado de frente para a Rua 06 
com a Seguinte descrição: medindo de quem da via pública defrontar o imóvel, 16,75 m de frente para a Rua 06; 27,00 m nos fundos para a área verde 04; 52,26 m pelo lado esquerdo com o lote 17 e 50,24 pelo lado direito com 
o lote 19. Consta na Av. 01 desta matrícula restrições que pesam sobre o imóvel. Consta na Av. 07 desta matrícula a existência da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, Processo nº 1131520-38.2015.8.26.0100, em 
trâmite na 21ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, requerida por BANCO DO BRASIL S/A contra BOATS NAUTIC MOTOS ARTIGOS NAÚTICOS LTDA e Outros. Consta na Av.08 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel 
objeto desta matrícula, sendo nomeado depositária a executada. Contribuinte nº 5259. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 145.000,00 (Cento e quarenta e cinco mil reais) para Abril de 2021, que será atualizado até 
a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Consta ás fls. 487 do laudo de avaliação que o loteamento possui quadra de tênis, piscina adulto e infantil, parque infantil, sauna, academia, 
salão de festas, sala de lareira e trilha ecológica.  Débitos desta ação no valor de R$ 2.996.300,91 (Junho/2019). Dado e Passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de agosto de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi.

5 COL X 9 CM

PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO



dia a dia
DIÁRIO DE S. PAULO - TERÇA-FEIRA/ 21 DE SETEMBRO DE 202110

PUBLICIDADE LEGAL

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

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

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada JANDIRA DOS SANTOS, inscrita no CPF/MF sob o nº 250.518.908-06, bem como de seu cônjuge, se casada for. A Dra. Renata Heloisa da Silva Salles, MM. 
Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Itatiba/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 ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS EM GIARDINO D’ITÁLIA em face de JANDIRA DOS SANTOS - Processo nº 0003690-77.2017.8.26.0281 
- Controle nº 2062/2016, 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 Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO 
- As visitas deverão ser agendadas via e-mail visitacao@megaleiloes.com.br, cabendo ao responsável pela guarda autorizar o ingresso dos interessados. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do 
Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 01/10/2021 às 14:00h e se encerrará dia 06/10/2021 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 06/10/2021 às 14:01h e se encerrará no dia 10/12/2021 às 14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 
70% (setenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - 
JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da 
alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. 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 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 judicial não está incluída no valor do lance 
e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO 
DA COMISSÃO - O pagamento da comissão 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, e as guias de levantamento 
expedidas em seu favor serão arquivadas em classificados próprio. Se o credor optar pela não adjudicação (art. 876 CPC) participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a 
exibição do preço, até o valor atualizado do débito. Deverá depositar o valor excedente, no mesmo prazo. Contudo, deverá o credor pagar o valor da comissão do gestor, na forma antes mencionada, que não será considerada 
despesa processual para fins de ressarcimento pelo executado. Correrão por conta exclusiva do arrematante eventuais despesas e custos relativos à desmontagem, transporte e transferência patrimonial do bem arrematado. 
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 34.398 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITATIBA/
SP - IMÓVEL: Um Terreno no loteamento “Residencial Sítio do Engenho”, situado no bairro do Engenho, no perímetro urbano deste município e comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, situado na Quadra 28, designado Lote 09, 
com a área de 357,53m2, de frente para a Rua Venezia, onde mede 10,00m; da frente aos fundos, de quem da mencionada rua olha para o terreno, mede 39,21 do lado direito; 31,96m do lado esquerdo e 12,38m nos fundos 
dividido em dois segmentos ambos em linha reta: 2,42m e 9,96m, confrontando à direita com o lote 08, à esquerda com o lote 10, e nos fundos com parte dos lotes 11 e12 da Quadra U do Loteamento Jardim Nova Itatiba. 
Consta na Av.07 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Contribuinte nº 41211.63.25.01699.0.0268.00000 (conf. Av.05). Consta no site da 
Prefeitura de Itatiba/SP, que não há débitos pendentes sobre o imóvel (15/09/2021). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) para maio de 2018, que será atualizado até a 
data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação no valor de R$ 41.352,25 (Julho/2021). Consta ás fls. 461 dos autos a interposição do Recurso de Agravo de instrumento, o 
qual encontra-se pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itatiba, aos 29 de agosto de 2018. Eu DANIEL ROBERTO COSENZA, 
Escrevente, digitei. Eu, SILVANA BOCALETTO GIARETTA, Escrivã II, Conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

7ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada COOPERATIVA HABITACIONAL POMPEIA (PAULICOOP), inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.033.955/0001-08. O Dr. Domicio Whately Pacheco e Silva, MM. Juiz 
de Direito da 7ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos/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 do Cumprimento de Sentença ajuizado por JULIO NEY NOBREGA DE FREITAS em face de COOPERATIVA HABITACIONAL POMPEIA (PAULICOOP) - Processo nº 0021403-
71.2019.8.26.0224 (Principal nº 0001257-58.2009.8.26.0224 - Controle nº 074/2009, e que foi designada a venda dos bens descritos 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 oficial www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive 
as fotos e a descrição detalhada dos imóveis a serem apregoados. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar os bens deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que 
cabe ao responsável pela guarda dos bens 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 01/10/2021 às 14:30h e se encerrará dia 05/10/2021 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 05/10/2021 às 14:31h e se encerrará no 
dia 26/10/2021 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, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DOS BENS - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda dos bens 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 os imóveis correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. Correrão 
por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transportes e transferência patrimonial do bem arrematado. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço dos 
bens arrematados, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os 
interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão 
(Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso 
de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação 
ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante 
deverá pagar ao LEILOEIRO OFICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação dos bens imóveis. A comissão devida ao LEILOEIRO OFICIAL não está incluída no valor 
do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO 
PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do LEILOEIRO OFICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível 
no site do leiloeiro oficial ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se 
realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DOS BENS: LOTE Nº 01: MATRÍCULA Nº 167.005 
DO 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GUARULHOS/SP - IMÓVEL: Apartamento 03, localizado no pavimento térreo, do bloco “A”, integrante do “Conjunto Residencial das Américas”, situado na Rua 
Araruna, 75 (porta 21), esquina com a Avenida José Antonio Zeraibe, Rua São Bonifácio e Rua Juquitiba, no Bairro do Macedo, em Guarulhos/SP, que possui área privativa de 64,367m2, a área comum de 43,721m2, a área total 
da unidade de 108,088m2, e a fração ideal no terreno de 0,00099384%, correspondente a 36,8065m2 de terreno, vinculado o direito ao uso de 1 vaga para estacionamento de veículo, descoberta, indeterminada, sujeita à 
utilização por manobrista. Consta na AV.01 (transporte) desta matrícula que foi distribuída a Ação de Cumprimento de Sentença, processo nº 0010416-28.2017.8.26.0100, na 7ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de 
São Paulo/SP, requerida por MIRNA JORGE ATALA contra Cooperativa Habitacional Pompéia e outra. Consta na AV.01 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a 
executada. Contribuinte: 084.32.84.0001.01.003. Consta no sita da Prefeitura de Guarulhos/SP débitos sobre o imóvel no valor de R$ 70,56 (26/08/2021). Valor de Avaliação do Lote nº 01: R$ 166.000,00 (cento e 
sessenta e seis mil reais) para fevereiro de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP.  LOTE Nº 02: MATRÍCULA Nº 167.006 DO 2º OFICIAL DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GUARULHOS/SP - IMÓVEL: Apartamento 13, localizado no 1º pavimento, do bloco “A”, integrante do “Conjunto Residencial das Américas”, situado na Rua Araruna, 75 (porta 21), 
esquina com a Avenida José Antonio Zeraibe, Rua São Bonifácio e Rua Juquitiba, no Bairro do Macedo, em Guarulhos/SP, que possui área privativa de 64,367m2, a área comum de 43,721m2, a área total da unidade de 108,088m2, 
e a fração ideal no terreno de 0,00099384%, correspondente a 36,8065m2 de terreno, vinculado o direito ao uso de 1 vaga para estacionamento de veículo, descoberta, indeterminada, sujeita à utilização por manobrista. Consta 
na AV.01 (transporte) desta matrícula que foi distribuída a Ação de Cumprimento de Sentença, processo nº 0010416-28.2017.8.26.0100, na 7ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, requerida por MIRNA 
JORGE ATALA contra Cooperativa Habitacional Pompéia e outra. Consta na AV.01 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Contribuinte: 
084.32.84.0001.01.006. Consta no sita da Prefeitura de Guarulhos/SP que não há débitos sobre o imóvel (26/08/2021). Valor de Avaliação do Lote nº 02: R$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais) para 
fevereiro de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP.  LOTE Nº 03: MATRÍCULA Nº 167.007 DO 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 
COMARCA DE GUARULHOS/SP - IMÓVEL: Apartamento 22, localizado no 2º pavimento, do bloco “A”, integrante do “Conjunto Residencial das Américas”, situado na Rua Araruna, 75 (porta 21), esquina com a Avenida José 
Antonio Zeraibe, Rua São Bonifácio e Rua Juquitiba, no Bairro do Macedo, em Guarulhos/SP, que possui área privativa de 64,367m2, a área comum de 43,721m2, a área total da unidade de 108,088m2, e a fração ideal no terreno 
de 0,00099384%, correspondente a 36,8065m2 de terreno, vinculado o direito ao uso de 1 vaga para estacionamento de veículo, descoberta, indeterminada, sujeita à utilização por manobrista. Consta na AV.01 (transporte) 
desta matrícula que foi distribuída a Ação de Cumprimento de Sentença, processo nº 0010416-28.2017.8.26.0100, na 7ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, requerida por MIRNA JORGE ATALA contra 
Cooperativa Habitacional Pompéia e outra. Consta na AV.01 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Contribuinte: 084.32.84.0001.01.009. Consta 
no sita da Prefeitura de Guarulhos/SP débitos sobre o imóvel no valor de R$ 32.210,04 (26/08/2021). Valor de Avaliação do Lote nº 03: R$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais) para fevereiro 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$ 512.225,75 (13/11/2019). Guarulhos, 29 de agosto de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

8ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado e depositário RICARDO AUGUSTO CATELAN, inscrito no CPF sob nº 114.985.158-94; bem como seu cônjuge se casado for; e dos usufrutuários ISABEL DA 
SILVA CATELAN, inscrita no CPF/MF sob nº 155.391.718-96; e ADEMAR CATELAN, inscrito no CPF/MF sob nº 054.953.938-72. O Dr. Gustavo Dall’Olio, MM. Juiz de Direito da 8ª Vara da Civil do Foro da Comarca de São 
Bernardo do Campo/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de 
Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A em face de RICARDO AUGUSTO CATELAN - processo nº 1000146-88.2017.8.26.0564 - controle nº 16/2017, 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 oficial www.megaleiloes.
com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado, e, será afixado em local de costume e publicado em jornal de grande 
circulação, em conformidade com o disposto no art. 887, § 3º do Código de Processo Civil. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.
br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta 
e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 01/10/2021 às 14:00h e se encerrará dia 05/10/2021 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 05/10/2021 às 
14:01h e se encerrará no dia 26/10/2021 às 14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial 
Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem 
corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.
com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto débitos de IPTU e demais taxas e impostos, nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena 
de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A 
apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO 
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza 
o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, 
§ 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao LEILOEIRO OFICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida 
ao Leiloeiro Oficial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante 
e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro) horas a contar do encerramento do leilão, através de 
guia de depósito judicial nos autos, que ficará disponível no site do leiloeiro oficial ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer 
motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC.  RELAÇÃO 
DO BEM – NUA PROPRIEDADE DO IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 31.965 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP – IMÓVEL: Casa número 193 da Rua Dom Miguel, no bairro 
Nova Petrópolis, 1ª Secção, e respectivo terreno, constituído de parte do lote 16 da quadra 18 – A, medindo 8,00 metros de frente, tendo igual largura nos fundos, por 10,00 metros da frente aos fundos em ambos os lados, com 
a área de 80,00 metros quadrados, confrontando do lado direito de quem da rua olha para o imóvel com João Pasin, do lado esquerdo com o lote 17 e nos fundos com parte do lote 15. Consta na Av. 08 desta matricula que 
a casa nº 193 da Rua Dom Miguel, foi totalmente demolida. Consta na Av. 09 desta matricula que foi construído um prédio residencial com 132,80 m2 de área construída e abrigo para auto, aprovado a titulo precário, com 
16,50 m2, tendo recebido o nº 193 da Rua Dom Miguel. Consta na Av.11 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi reservado em usufruto em favor de ISABEL DA SILVA CATELAN e Outro. Consta na Av.12 desta 
matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta no laudo de avaliação fls. 383 que no terreno foi erigido um sobrado com três pavimentos com 149,30 
metros quadrados de área construída. Contribuinte nº 004.030.016.000. Consta no site da Prefeitura de São Bernardo do Campo/SP débitos tributários no valor total de R$ 309,96 (27/08/2021). Valor da Avaliação do 
Imóvel: R$ 466.000,00 (Quatrocentos e sessenta e seis mil reais) para Agosto de 2019, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação 
no valor de R$ 281.016,75 (Maio/2019).  São Bernardo do Campo, 29 de agosto de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi.
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PUBLICIDADE LEGAL

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

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

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados ALENCAR DIAS BARRETO (depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 891.924.438-34, e sua cônjuge VILMA APARECIDA TEODORO BARRETO (depositária). 
O Dr. Luciano José Forster Junior, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Avaré/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 pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de ALENCAR DIAS BARRETO E OUTRA - Processo nº 
0006450-37.2000.8.26.0073 (053.01.2000.006450) - Controle nº 3483/2009 e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS IMÓVEIS - 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 dos imóveis a serem apregoados. DA VISITAÇÃO - As visitas deverão ser agendadas via e-mail visitacao@megaleiloes.com.br, cabendo ao responsável pela guarda autorizar o ingresso dos interessados. DO LEILÃO 
- O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 04/10/2021 às 15:00h e se encerrará dia 07/10/2021 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 07/10/2021 às 15:01h e se encerrará no dia 
27/10/2021 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 DOS BENS – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda dos bens 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 os imóveis 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 dos imóveis. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por 
razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do 
encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail.  Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. 
Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. 
RELAÇÃO DOS BENS: LOTE Nº 01: MATRÍCULA Nº 360 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE TAQUARITUBA/SP - IMÓVEL: Uma gleba de terras, situada no imóvel denominado Fazenda Ribeirão 
Branco, do município de Coronel Macedo, desta comarca de Taquarituba, com a área de trinta e seis hectares e trinta ares (36,30 has), confrontando com Antonio Rodrigues de Oliveira, Roque de Macedo, José Vidal e José Maia 
Sobrinho. Cadastro no INCRA em maior porção sob nº 629.090.003.999 e 629.090.003.980. Consta no R. 13 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Terceiro Grau ao BANCO DO BRASIL 
S.A. Consta no R.14 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Quarto Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.15 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de 
Quinto Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.16 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Sexto Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.17 desta matrícula que o imóvel desta 
matrícula foi dado em Hipoteca de Sétimo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.18 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Oitavo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.19 desta 
matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Nono Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.20 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Décimo Grau ao BANCO DO 
BRASIL S.A. Consta no R.22 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Décimo Segundo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.23 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado 
em Hipoteca de Décimo Terceiro Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.28 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Décimo Oitavo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.29 desta 
matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Décimo Nono Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.30 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Vigésimo Grau ao BANCO 
DO BRASIL S.A. Consta no R.31 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Vigésimo Primeiro Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.35 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi 
dado em Hipoteca de Vigésimo Quinto Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.42 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Segundo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no 
R.43 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Terceiro Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.44 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo 
Quarto Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.48 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Vigésimo Nono Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.49 desta matrícula que o imóvel 
desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.50 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Primeiro Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. 
Consta no R.51 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Segundo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.52 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca 
de Trigésimo Terceiro Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.53 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Quarto Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.54 desta matrícula 
que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Quinto Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.55 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Sexto Grau ao BANCO 
DO BRASIL S.A. Consta no R.58 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Vigésimo Sétimo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.59 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi 
dado em Hipoteca de Vigésimo Oitavo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.60 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Vigésimo Nono Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.67 
desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.68 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Primeiro 
Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.69 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Segundo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.70 desta matrícula que o imóvel 
desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Terceiro Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.71 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Quarto Grau ao BANCO DO BRASIL 
S.A. Consta no R.72 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Quinto Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.73 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em 
Hipoteca de Trigésimo Sexto Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.74 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Sétimo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.75 desta 
matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Oitavo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.76 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Nono Grau 
ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.77 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Quadragésimo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.78 desta matrícula que o imóvel desta 
matrícula foi dado em Hipoteca de Quadragésimo Primeiro Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.79 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Quadragésimo Segundo Grau ao BANCO DO 
BRASIL S.A. Consta no R.80 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Quadragésimo Terceiro Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.85 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi 
dado em Hipoteca de Quadragésimo Quarto Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.86 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Quadragésimo Quinto Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. 
Consta no R.87 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Quadragésimo Sexto Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.89 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca 
de Quadragésimo Sétimo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.90 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Quadragésimo Oitavo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.91 desta 
matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Quadragésimo Nono Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.93 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Quinquagésimo 
Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.102 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Quinquagésimo Primeiro Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.103 desta matrícula que o 
imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Quinquagésimo Segundo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.104 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Quinquagésimo Terceiro Grau 
ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.105 desta matrícula que o imóvel objeto desta matrícula foi penhorado nos autos da execução que Banco do Brasil promove em face de Luiz Antônio Dias Barreto e outros, Carta 
Precatória 786/98 do Ofício Judicial de Taquarituba, sendo nomeado depositário o exequente, na pessoa de seu representante legal JOSE ANTONIO COSTA. Consta no R.106 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi 
dado em Hipoteca de Quinquagésimo Quarto Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.107 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Quinquagésimo Quinto Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. 
Consta na Av.111 desta matrícula a penhora exequenda, sendo nomeados depositários os executados. Consta na Av.112 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 0000864-54.1997.8.26.0073 
em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Avaré/SP, requerida por BANCO DO BRASIL S/A contra LUIZ ANTÔNIO DIAS BARRETO e OUTROS, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária WILMA 
AP. T. BARRETO. Valor da Avaliação do Lote nº 01: R$ 980.476,40 (Novecentos e oitenta mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta centavos) para Agosto de 2021, que será atualizado até a data da 
alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. LOTE Nº 2: MATRÍCULA Nº 6.121 (ANTIGA 1.384) DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE TAQUARITUBA/SP - IMÓVEL: O 
lote de terras sob nº 06 “A”, situada na Fazenda Ribeirão Branco, do município de Coronel Macedo, desta comarca de Taquarituba, com a área de 24,54 hectares, confrontando em toda a sua integridade com José Maia Sobrinho, 
Vitorino Garcia Veiga, Isalina do Espirito Santo, Jorge Lei te Fogaça, sucessor atual de José Lima da Silva e de Benedito Maia de Oliveira, Antônio Domingues da Veiga e Sebastião Leme da Silva. Cadastro no INCRA 
629.090.003980. Consta na Av.1 desta matrícula que sobre o imóvel pesam várias hipotecas cedulares à favor do Banco do Brasil S.A, conforme se relaciona abaixo: R.12 - 1.384: Hipoteca de Terceiro Grau. R.13 - 1.384: 
Hipoteca de Quarto Grau. R.14 - 1.384: Hipoteca de Quinto Grau. R.15 - 1.384: Hipoteca de Sexto Grau. R.16 - 1.384: Hipoteca de Sétimo Grau. R.17 - 1.384: Hipoteca de Oitavo Grau. R.18 - 1.384: Hipoteca de Nono Grau. 
R.19 - 1.384: Hipoteca de Décimo Grau. R.21 - 1.384: Hipoteca de Décimo Segundo Grau. R.26 - 1.384: Hipoteca de Décimo Sétimo Grau. R.27 - 1.384: Hipoteca de Décimo Oitavo Grau. R.28 - 1.384: Hipoteca de Décimo Nono 
Grau. R.29 - 1.384: Hipoteca de Vigésimo Grau. R.33 - 1.384: Hipoteca de Vigésimo Quarto Grau. Consta no R.3 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Primeiro Grau ao BANCO DO 
BRASIL S.A. Consta no R.4 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Segundo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.5 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado 
em Hipoteca de Trigésimo Terceiro Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.9 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Vigésimo Oitavo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.10 
desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Vigésimo Nono Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.11 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Grau 
ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.12 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Primeiro Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.13 desta matrícula que o imóvel desta 
matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Segundo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.14 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Terceiro Grau ao BANCO DO BRASIL 
S.A. Consta no R.15 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Quarto Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.16 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em 
Hipoteca de Trigésimo Quinto Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.18 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Vigésimo Oitavo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.19 desta 
matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Vigésimo Nono Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.20 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Grau ao 
BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.27 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Vigésimo Nono Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.28 desta matrícula que o imóvel desta matrícula 
foi dado em Hipoteca de Trigésimo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.29 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Primeiro Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.30 
desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Segundo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.31 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo 
Terceiro Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.32 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Quarto Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.33 desta matrícula que o 
imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Quinto Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.34 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Sexto Grau ao BANCO DO 
BRASIL S.A. Consta no R. 35 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Sétimo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.36 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado 
em Hipoteca de Trigésimo Oitavo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.37 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Trigésimo Nono Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.38 desta 
matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Quadragésimo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.39 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Quadragésimo Primeiro 
Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.40 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Quadragésimo Segundo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R. 45 desta matrícula que o imóvel 
desta matrícula foi dado em Hipoteca de Quadragésimo Terceiro Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.46 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Quadragésimo Quarto Grau ao BANCO 
DO BRASIL S.A. Consta no R.47 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Quadragésimo Quinto Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.49 desta matrícula que o imóvel desta matrícula 
foi dado em Hipoteca de Quadragésimo Sexto Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.50 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Quadragésimo Sétimo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. 
Consta no R.51 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Quadragésimo Oitavo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.53 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em 
Hipoteca de Quadragésimo Nono Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta na Av.62 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Quinquagésimo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.63 
desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Quinquagésimo Primeiro Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.64 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de 
Quinquagésimo Segundo Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.65 desta matrícula que o imóvel objeto desta matrícula foi penhorado nos autos da execução que Banco do Brasil promove em face de Luiz Antônio Dias 
Barreto e outros, Carta Precatória 786/98 do Ofício Judicial de Taquarituba, sendo nomeado depositário o exequente, na pessoa de seu representante legal JOSE ANTONIO COSTA. Consta no R.66 desta matrícula que o imóvel 
desta matrícula foi dado em Hipoteca de Quinquagésimo Terceiro Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.67, 68, 69, 70 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca de Quinquagésimo Quarto 
Grau ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta na Av.71 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 0000864-54.1997.8.26.0073 em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Avaré/SP, requerida por BANCO 
DO BRASIL S/A contra LUIZ ANTÔNIO DIAS BARRETO e OUTROS, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária WILMA AP. T. BARRETO. Valor da Avaliação do Lote nº 02: R$ 662.802,00 
(Seiscentos e sessenta e dois mil e oitocentos e dois reais) para Agosto de 2021 que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação no valor 
de R$ 984.913,20 (Julho/2020). Avaré, 24 de agosto de 2021. Eu,  diretor/diretora, conferi.
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COMUNICADO 
ABERTURA DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021 - 
CRS LESTE OFERTA DE COMPRA nº 801075801002021OC00029 
PROCESSO: 6018.2021/0063726-8 OBJETO: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de oxigenoterapia domiciliar prolongada 
(ODP) para atendimento a residentes na Coordenadoria Regional de Saúde 
Leste da Cidade de São Paulo. A abertura/realização da sessão pública de 
pregão ocorrerá a partir das 09h00 do dia 06 de outubro de 2021, pelo endereço 
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br a cargo da 3ª Comissão de 
Licitação. Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das 
empresas interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização 
do sistema, www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, até a data de 
abertura, conforme especificado no edital. O edital de pregão poderá ser 
consultado e/ou obtido, nos sites: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br 
e www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.

EDUCAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/SME/2021
PROCESSO ELETRÔNICO nº 6016.2021/0054377-7 - Contratação de empresa 
especializada em acessibilidade dos Cadernos da Cidade do Ensino Fundamental 
nos seguintes formatos: Audiolivros com audiodescrição, Braille, Pauta ampliada 
e LIBRAS.
Acha-se reaberta a data da licitação em epígrafe, que será realizada às 09h30  
do dia 01/10/2021.
O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos, até o último dia que anteceder a 
abertura, mediante recolhimento de guia de arrecadação, ou através da apresentação 
de pen-drive para gravação na COMPS - Núcleo de Licitação e Contratos - Rua  
Dr. Diogo de Faria, 1247 - sala 316 - Vila Clementino, ou através da internet pelo 
site www.comprasnet.gov.br e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, bem 
como, as cópias do Edital estarão expostas no mural do Núcleo de Licitação.
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PUBLICIDADE LEGAL

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

15ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP

EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR e de intimação de JOSEFA LEITE DA CUNHA, inscrita no CPF/MF sob o nº 597.414.148-20; KAREN ROSCHEL FERLIN EL DAHOUK, inscrita no CPF/MF sob o nº 142.282.248-65; e seu 
marido SALMAN AHMAD EL DAHOUK, inscrito no CPF/MF sob o nº 118.600.618-85; MARIO KABBABE, inscrito no CPF/MF sob o nº 173.706.728-59; e sua mulher ILKA SUMIYOSHI SIMÕES KABBABE, inscrita no CPF/
MF sob o nº 263.412.818-54. A Dra. Carolina Pereira de Castro, MM. Juíza de Direito da 15ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de Alienação Particular 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 MARIO KABBABE em face de JOSEFA LEITE DA CUNHA E OUTRA 
- Processo nº 0016804-08.2021.8.26.0002 (Principal nº 1062767-56.2020.8.26.0002) – Controle nº 2929/2020, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO 
IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do 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 da parte. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco 
do interessado. DA ALIENAÇÃO – A alienação será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, a Alienação terá início no dia 04/10/2021 às 15:00h e se encerrará dia 03/11/2021 
às 15:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DA ALIENAÇÃO – A Alienação 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 – Na Alienação, 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 da alienação 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) que serão consignadas nos autos para decisão judicial do incidente, ouvidas as partes (art. 240, §2º NSCGJ). A proposta será garantida por caução idônea por hipoteca do próprio bem. (Art. 895, § 1º, 4º 
e 5º do CPC). A apresentação de proposta não suspende a alienação (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 a parte a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a 
arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 3% (três por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão 
devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante 
e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento da alienação, através de guia 
de depósito que será enviada por e-mail. OBS: Nos termos do art. 242, X da NSCGJ, a alienação judicial poderá ser julgada ineficaz, se não forem prestadas as garantias exigidas pelo juízo. Todas as regras e condições da 
Alienação estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal da parte não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado 
através do próprio edital de alienação nos termos do art. 889, I, do CPC.  RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 121.210 DO 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: 
Um prédio e terreno, situado à Rua Jupi, ou Tupi, nº 118, junto ao imóvel de nº 106, constante do lote nº 8 da Quadra 8, no 29º Subdistrito-Santo Amaro, com a área de 450m2, medindo 10m de frente, por 45m da frente aos 
fundos, confrontando pelo seu lado esquerdo, de quem da rua olha, com o prédio nº 126, pelo lado direito com o prédio nº 106, e pelos fundos, onde a largura e igual a da frente, com parte dos prédios nºs 1.161 e 1.177, que 
fazem frente para a avenida João Dias, confrontando anteriormente pelo lado esquerdo com o terreno de Augusto Camargo, pelo lado direito com Adão Helfenstein ou sucessora e pelos fundos com Jorge Fares ou sucessores. 
Consta na Av.05 desta matrícula que o prédio possui a área construída de 286,00m2. Consta na Av.08 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Trabalhista, Processo nº 00015040820135020001, em trâmite na 
1ª Vara do Trabalho da Capital/SP, requerida por SERGIO VICENTE SILVA DOS SANTOS contra AUTO MECANICA DIMAS LTDA ME E OUTROS, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária ADRIANA 
KLENGEL. Consta na Av.09 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Trabalhista, Processo nº 1715-2010, em trâmite na 52ª Vara do Trabalho da Capital/SP, requerida por JOSÉ FLÁVIO DE SANTANA PESSOA contra 
AUTO MECANICA DIMAS LTDA ME E OUTROS, foi penhorado 43,75% do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário DAWIA ROSCHEL PERLIN. Contribuinte nº 087.054.0039-2. Consta no site da Prefeitura de 
São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 367.531,14 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 15.780,02 (13/08/2021). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais) para outubro de 2018, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP.  São Paulo, 09 de setembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

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

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação do executado ESPÓLIO DE MANOEL ANDRÉ MACIEL, inscrito no CPF/MF sob o nº 798.736.188-72, MARIA CASSIANA MACIEL, inscrita no CPF/MF sob o nº 148.749.718-06. A 
Dra. Renata Lima Ribeiro Raia, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Garça/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada por MUNICÍPIO DE GARÇA em face de ESPÓLIO DE MANOEL ANDRÉ MACIEL - Processo nº 1003474-
48.2017.8.26.0201 - Controle nº 1569/2017, 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 gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. 
DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos 
interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do 
Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 01/10/2021 às 11:30h e se encerrará dia 06/10/2021 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 06/10/2021 às 11:31h e se encerrará no dia 27/10/2021 às 11:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 
50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - 
JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data 
da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais 
débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço 
do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os 
interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão 
(Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso 
de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação 
ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante 
deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial 
ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor 
ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus 
advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 16.710 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DA COMARCA DE GARÇA/SP - IMÓVEL: O lote de terreno sob nº 26 da quadra “G”, do loteamento denominado Jardim São Lucas, no perímetro urbano deste município e comarca de Garça, com a área total de 250,00 metros 
quadrados, dentro do seguinte roteiro: “Começa em um ponto localizado no alinhamento direito da rua Vereador Dirceu Lopes Garrido (antiga rua 05) à 83,00 metros da confluência dos alinhamentos das ruas: Vereador Dirceu 
Lopes Garrido e Jose Bruno da Silva (antiga rua 10); daí segue pelo alinhamento da Rua Vereador Dirceu Lopes Garrido, na extensão de 10,00 metros; daí deflete à direita em ângulo de 90º e segue na extensão de 25,00 metros, 
confrontando com o lote 27; daí, deflete à direita em ângulo de 90º e segue na extensão de 10,00 metros, confrontando com o lote 09; daí deflete à direita em ângulo de 90º e segue na extensão de 25,00 metros, confrontado 
com o lote 25 até o alinhamento da Rua Vereador Dirceu Lopes Garrido, atingido o ponto inicial. Consta na Av.02 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 1500057-30.2017.8.26.0201, em trâmite 
na 2ª Vara Judicial da Comarca de Garça/SP, requerida por PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA contra MANOEL ANDRPE MACIEL, este imóvel foi penhorado, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.03 desta 
matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Valor da Avaliação do Imóvel (Conf. Fls. 68): R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para janeiro de 2020, 
que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 3.004,16 (06/2021). Garça, 02 de setembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE 
ADALGISA DE OLIVEIRA SAMPAIO, REQUERIDO POR PATRÍCIA SAMPAIO KHAWALI - 
PROCESSO Nº1027881-28.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Aurélio Paioletti Martins 
Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que, por sentença proferida em 12/04/2021, foi decretada a INTERDIÇÃO de ADALGISA 
DE OLIVEIRA SAMPAIO, CPF 020.413.248-72, diagnosticada com CID-10:I69, F01, portadora de 
sequelas motora e cognitiva decorrentes de acidente vascular encefálico, declarando-o(a) 
relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como 
CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Patrícia Sampaio Khawali, CPF 115.061.618-
04. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de maio de 2021. 

 
 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001928-60.2014.8.26.0007 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Sueli Juarez Alonso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VICTOR BESSA LUNA, Brasileiro, CPF 
361.927.788-50, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços 
Educacionais LTDA para o recebimento de R$ 23.730,90 (Jan/2014), oriundos da Prestação de 
Serviços Educacionais relativos ás mensalidades não pagas, bem como do Instrumento Particular de 
Confissão e Novação de Dívida, firmado entre as partes. Estando o requerido em lugar ignorado, foi 
determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de 15 dias, pague o débito atualizado, 
acrescido de honorários advocatícios de 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Fica consignado que o réu será isento do pagamento 
de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os 
embargos não forem opostos, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de julho de 2021. 

 
 
 

 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1030007-85.2019.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Elaine Faria Evaristo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Natâ Santana de Abreu, CPF. 
388.357.728-69 que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC Serviços 
Educacionais LTDA, para o recebimento de R$10.297,68 (Março/2019), oriundos de Prestação de 
Serviços Educacionais, relativo ás mensalidades do ano de 2014, vencidas e não pagas. Estando o 
réu em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após o 
prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de 
pagamento, sob pena de conversão de mandado inicial em título executivo, sendo advertido que 
será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, por 
extrato, publicado na forma da lei. São Paulo, 14 de maio de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014828-88.2017.8.26.0001. O MM. 
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Anderson 
Suzuki, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a HELINALDO FERREIRA BATISTA, CPF 013.406.658-
83, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Instituição 
Paulista Adventista - Região Administrativa Leste, objetivando a cobrança de R$ 6.846,32 
(03/2017), oriundos do contrato de prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes 
referente às mensalidades de Março a Dezembro de 2016, vencidas e não pagas. 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. São Paulo, 16 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1066310-98.2019.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Patrícia 
Martins Conceição, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ASCENSION ZANINI ROJAS, CPF. 
273.858.558-22, que Colégio São Judas Tadeu S/C LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, para 
o recebimento de R$ 48.973,23 (Junho/2019), decorrentes das mensalidades do ano de 2017 
vencidas e não pagas, conforme Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as 
partes e dos cheques nºs. 000045, 000046, 000047, 000048, 000049, 000050, 000057, 000058, 
000059, 000060, 000081, 000082, 000083, 000084 e 000085 sacados contra o Banco Itaú e 
devolvidos por falta de fundos. Estando o réu em lugar ignorado, CITADO fica, para que em 15 dias, 
a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, acrescido de 5% de honorários advocatícios, 
ficando isento de custas processuais ou, no mesmo prazo, ofereça embargos, sob pena de 
constituir-se de pleno direito, o título executivo judicial, nomeando-se curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003742-98.2021.8.26.0001 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR 
CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei. FAZ SABER a(o) SHEILA ADRIANE DA SILVA DE 
AMORIM, RG 43.860.092-7, CPF 425.267.868-43, que foi julgada procedente a ação Monitória e 
iniciada a fase de cumprimento de sentença objetivando a quantia de 9.393,31 (valor em 28/02/2021). 
Encontrando-se a ré 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 retro, 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 10 de Setembro de 2021. 
 

 
 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036099- 13.2014.8.26.0114 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Miranda 
Tavares de Lima, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANGELO FEITOSA DA SILVA, Advogado, RG 
414870554, CPF 320.518.828-43, Nascido/Nascida 23/02/1984, com endereço à Rua Alice Manholer 
Piteri, 82, Apto 91, Centro, CEP 06018- 160, Osasco - SP, que lhe foi proposta uma ação Monitória por 
parte de FIEO - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO - UNIFIEO, alegando em síntese: 
ser credor do requerido pela importância de R$ 5.877,00 (cinco mil oitocentos e setenta e sete reais), 
provenientes de prestação de serviços educacionais. 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, efetue o 
pagamento da quantia especificada na inicial, devidamente atualizada, bem como o pagamento de 
honorários advocatícios correspondentes a 5% (cinco por cento) do valor da causa, ou apresente 
embargos ao mandado monitório (CPC, art. 701), independentemente de prévia segurança do juízo, que 
suspenderão a eficácia do mandado monitório. Efetuado o pagamento no prazo fixado, ficará a parte 
isenta das custas processuais (CPC, art. 701, §1º). Ainda, no prazo de pagamento/embargos (15 dias), 
reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em 
execução, acrescido de custas e de honorários advocatícios, poderá requerer que lhe seja permitido 
pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% 
(um por cento) ao mês, importando em renúncia ao direito de oferecer embargos (CPC, art. 916). Não sendo 
apresentados os embargos, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Campinas, aos 02 de agosto de 2021. - ADV: HELIO VICENTE DOS SANTOS (OAB 141484/SP) 

PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO



dia a dia
DIÁRIO DE S. PAULO - TERÇA-FEIRA/ 21 DE SETEMBRO DE 2021 13

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

21 e 22/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1031113-06.2020.
valor total: R$ 20,00



                
     




               

        K-21e22/09

21 e 22/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1049492-63.2018.
valor total: R$ 30,00



                
      
              



                 



                

          K-21e22/09

21 e 22/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1002243-67.2019.
valor total: R$ 30,00


                    

              
             
               





   
                K-21e22/09

21 e 22/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003320-73.2015.
valor total: R$ 20,00




  




               K-21e22/09

21 e 22/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1038809-98.2017.
valor total: R$ 20,00



 

  




     
        K-21e22/09

21 e 22/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0000676-62.2021.
valor total: R$ 30,00


 




              

                  
                


     K-21e22/09

21 e 22/09
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1033561-88.2016.
valor total: R$ 40,00



                
                

                  

                   


                  
               
 



  
 K-21e22/09

21 e 22/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0023309-38.2019.
valor total: R$ 20,00




  

  


    

            K-21e22/09

21 e 22/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0002381-78.2021.
valor total: R$ 30,00








                   
 


     
        K-21e22/09

21 e 22/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001141-77.2018.
valor total: R$ 20,00






                 
 


 
               K-21e22/09

21 e 22/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007218-51.2020.
valor total: R$ 20,00


                     


                  
                  


     K-21e22/09

21 e 22/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1012790-22.2019.
valor total: R$ 20,00



              
                
                 
                  


     K-21e22/09

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1002371-37.2019.8.26.0071 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) Rafael 
Rodrigues Martins Paschoalotto, Brasileiro, Casado, Assistente Administrativo, CPF 429.487.588-74, com endereço à 
Rua Carlos Drumond de Andrade, S/N, Jardim Shangri-la, CEP 17054-635, Bauru - SP, que lhe foi proposta uma ação 
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, para, no prazo de 03 (três) dias úteis, pagar a 
dívida no valor de R$ 51.110,96, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários 
advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido 
inicial. Caso o(a) executado(a) efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão 
reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do CPC). 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 Bauru, aos 15 de setembro de 2021 K-21e22/09

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1016749-31.2017.8.26.0309 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro de Jundiaí, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniela Martins Filippini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Jessica Dos Santos 
Monteiro, Brasileira, RG 55.271.522, CPF 053.294.633-27, com endereço à Rua Apucarana, 132, Vila Maringa, CEP 13210-
056, Jundiaí - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial - SENAC, alegando em síntese: que a requerida assumiu um contrato de prestação de serviço com a requerente com 
a responsabilidade para com o pagamento de R$ 6.606,00 (seis mil, seiscentos e seis reais) a serem pagos em 18(dezoito) 
parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a segunda no dia 10/04/2014 e as demais a cada 30 dias consecutivas,frequentou 
o curso realizando as avaliações, no entanto, deixou de cumprir com sua obrigação contratual, não efetuando o pagamento das 
parcelas cujo valor do montante devido são R$8.141,96 (oito mil, cento e quarenta e um reais e noventa e seis centavos) 
atualizados até 19/07/2017 e que deverá ser atualizados até a data do efetivo pagamento. 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 Jundiaí, aos 17 de maio de 2021. K-21e22/09

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1048547-04.2017.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do 
Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessandra Lopes Santana de Mello, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) 
Mercado MC LTDA EPP, CNPJ 04.186.639/0001-64 e Luciani Da Silva Medeiros, Brasileira, CPF 905.985.049-15, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, para recebimento de R$ 53.097,97 
(dez/17) decorrente da cédula de crédito bancário nº 02262100241 emitida em 27/04/2016. 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 no prazo de 03 
dias, pagarem a dívida, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da 
parte exequente arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito. Caso os executados efetuem o pagamento no prazo 
acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art.827, § 1º, do Código de Processo Civil). No 
prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, 
acrescido de custas e de honorários de advogado, os executados poderão requerer autorização do Juízo para pagarem o 
restante do débito em até 6 parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% 
ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil). Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que 
será convertido em penhora (art. 916, § 4º, do Código de Processo Civil). O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará 
a imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o reinício 
dos atos executivos (art. 916, § 5º, do Código de Processo Civil). A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor 
embargos (art. 916, § 6º, do Código de Processo Civil). O prazo para embargos é de 15 dias a contar do prazo do presente edital, 
independente de estar seguro o Juízo pela penhora ou arresto. Não havendo manifestação 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 Sorocaba, 
aos 13 de setembro de 2021. K-21e22/09

Citação e intimação. Prazo 20 dias. Proc. 1032063-11.2017.8.26.0602. A Dra. Adriana Tayano Fanton Furukawa, Juíza de 
Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SP, na forma da Lei, etc. Faz saber a Voga - Fios E Cabos Especiais Ltda. 
CNPJ 01.505.960/0001-76 que Reichenbach Equipamentos Indústria E Comércio LTDA ajuizou Ação de Procedimento Comum 
(R$298.591,30 - ago/17) objetivando a rescisão dos contratos nºs 12/16 firmado em 30.08.16 (máquina Trefiladora 
Reichenbach Bifiliar 02, modelo TRF.02.C.17.26/02, NF nº 002.682) e nº 03/17 (máquina tipo Formadora de Rolos, usada e 
revisada, NF nº 002.792), diante do inadimplemento da ré, com a reintegração dos referidos bens a autora. Foi deferida a tutela 
com a reintegração de uma das máquinas, a saber: formadora de rolos, usada e revisada (fls. 92). Estando a ré em lugar 
ignorado, expede-se o edital, para que fique citada para cumprimento parcial da liminar e para que em 15 dias, a fluir após os 20 
supra, conteste o feito, sob pena de confissão e revelia, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de Sorocaba, aos 09 de setembro de 2021. K-21e22/09

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0023787-20.2021.8.26.0100 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) DENISON BARROS XAVIER, RG 
36.032.214-1, CPF 381.175.658-38, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por AMC – SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA., foi determinada, nos termos do 
art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente Edital, pague a quantia de R$ 15.772,58 (valor em 
28/02/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica ainda ADVERTIDO, que nos 
termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 
 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025197-55.2019.8.26.0007 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Daniel Fabretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LARISSA ELOÁ DANTE SILVA, CPF 
470.426.148-44, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de FEBASP Associação 
Civil, para o recebimento de R$ 17.942,09 (Nov/2019), decorrentes das mensalidades de Fevereiro 
á Junho de 2015 vencidas e não pagas, conforme Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, 
firmado entre as partes. 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 Paulo, aos 26 de agosto de 2021. 

 
 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014436-23.2021.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 43ª Vara CÍvel, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Miguel 
Ferrari Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DANILO ROCHA PEREIRA (CPF. 076.897.796-
70), que nos autos do pedido de Cumprimento de Sentença, ajuizado por AMC Serviços 
Educacionais LTDA, foi determinada, nos termos do art. 513, §2°, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$17.623,73 (valor em 31/03/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa 
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). 
Fica ainda ADVERTIDO, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

 
 
 
 
 
 
 

Intimação, Prazo de 20 dias, Processo nº 0003866-60.2021.8.26.0008. O Dr. Luis Fernando Nardelli, Juiz 
de Direito da 3ª Vara Cível Regional do Tatuapé. Faz Saber a Olimar Rodrigues Azevedo de Moraes, que 
Transleste Empresa de Transporte de Passageiros em Taxis Ltda lhe ajuizou ação de Cumprimento de 
Sentença, para cobrança de R$ 6.959,00 (05/2020), corrigido e acrescido e juros de mora de 1% ao mês. 
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após 
os 20 dias supra, pague o débito, corrigido até a data do pagamento, ou ofereça impugnação, sob pena 
de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10% (art. 523, § 1º do CPC) e expedição de 
mandado de penhora e avaliação. São Paulo, 16/08/2021.
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JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL  JUIZ(A) DE DIREITO DOMICIO WHATELY PACHECO E 
SILVA. ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ESDRAS ROBERTO FRANQUIM. EDITAL DE INTIMAÇÃO DE 
ADVOGADOS. RELAÇÃO Nº 0872/2021. Processo 0009666-03.2021.8.26.0224 (processo principal 
1030100-35.2017.8.26.0224) - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - Banco Bradesco 
S/A - Caio Alexandre de Azevedo Comércio de Produtos Siderúrgicos - O MM. Juiz de Direito da 7ª 
Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. Domicio Whately Pacheco e Silva, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a CAIO ALEXANDRE DE AZEVEDO COMÉRCIO DE PRODUTOS 
SIDERÚRGICOS, CNPJ 15.639.589/0001- 40, com endereço à Penedo, 278, Jardim Normandia, 
CEP 07252-040, Guarulhos - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por Banco Bradesco S/A contra Caio Alexandre de Azevedo Comércio de 
Produtos Siderúrgicos. Encontrando-se a executada 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$ 
119.113,18, 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 

DIARIO DE SÃO PAULO – 21 E 22/09/2021 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ANDRADINA 
Extrato de Contrato

Processo Licitatório 93/2021

Pregão Eletrônico 50/2021
OBJETO: Aquisição de ar condicionados para a rede munici-
pal de ensino. Contratante: Município de Andradina. Do Prazo 
de Entrega: até 30 (trinta) dias, contados do recebimento do 
“PEDIDO”. Do Pagamento: 10 (dez) dias, contados da data de 
emissão do Atestado de Recebimento. Contratado: VENTISOL 
DA AMAZÔNIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA. 
Valor Do Contrato: R$ 390.656,00 (trezentos e noventa mil, 
seiscentos e cinquenta e seis reais). Data do Contrato: 20 de 
setembro de 2021. 

Edgar Dourados Matos
Secretário Municipal de Administração, Modernização,

Defesa Social e Gestão de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Extrato de Homologação

Processo Licitatório 93/21

Pregão Eletrônico 50/21
Objeto: Aquisição de ar condicionados para a rede municipal 
de ensino. Consideranda regularidade do procedimento, hei 
por bem, com base na lei federal nº 10520, de 17 de julho 
de 2002, Homologar os itens do objeto licitado, à empresa: 
VENTISOL DA AMAZÔNIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI-
COS LTDA (itens 01, 02, 03, 05). Andradina, 20 de setembro 
de 2021. 

Edgar Dourados Matos
Secretário Municipal de Administração, Modernização, 

Defesa Social e Gestão de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

PROCESSO 04/19

PREGÃO 04/19
OBJETO: Contratação de empresa qualificada para execução 
de serviço de transporte escolar. CONTRATANTE: PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA. CONTRATADO: TRANSPOR-
TADORA LUCAS ANDRADINA LTDA EPP. Constitui objeto des-
te Termo Aditivo o realinhamento de preços no valor de R$ 
29.120,00 (vinte e nove mil, cento e vinte reais). As demais 
cláusulas e condições do contrato permanecem inalteradas. 
DATA: 20 de setembro de 2021. 

EDGAR DOURADOS MATOS
Secretário Municipal de Administração, Modernização, 

Defesa Social e Gestão de Pessoas

SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE PROTEÇÃO VEICULAR - SINPROVEC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL  EXTRAORDINÁRIA PARA  

RE-RATIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO SINDICATO
O Sindicato Nacional das Empresas de Proteção Veicular, com base territorial nacional, inscrito no 
CNPJ: 27.527.868/0001-09, através do seu presidente Júlio Miranda Backk, divorciado, portador do RG: 
111.510.23-6-IFP-RJ, CPF: 091.210.247-07, residente na Rua Nilton Santos – 1355 – Bloco 01 – Aptº 501 – 
Recreio Bandeirantes- Rio de Janeiro – CEP:  22790-880, convoca toda a categoria de Coordenação e repre-
sentação legal das empresas legalmente constituídas com a atuação na área de proteção veicular, automotivas, 
mutualistas, rastreadores, empresas de autogestão e representantes de associações que atuem direta ou indire-
tamente na área de proteção veicular, com base territorial nacional, para Assembleia Geral Extraordinária de 
Re-Ratificação da Fundação do Sindicato no dia 17/11/2021 ás 10 horas na SHIN EQL 2/4 Lote C – Lago Norte 
– Brasília-DF, com a seguinte ordem do dia:
1. Re-Ratificação da fundação do Sindicato;
2. Outros assuntos de interesse da categoria.

Júlio Miranda Backk – Presidente

diário de S.Paulo Edital para APROVAÇÃO

2 COL X 4 CM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 33ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL/SP. ADITAMENTO AO EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PUBLICADO NO JORNAL A GAZETA DE SÃO 
PAULO. EXEQUENTE: BANCO RENDIMENTO S/A EXECUTADO: NTC SERVIÇOS LTDA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 
TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROCESSO n° 1107474-14.2017.8.26.0100 FAZ SABER, em ADITAMENTO ao edital de 
Leilão Eletrônico expedido nos autos do processo acima mencionado e publicado no Jornal DIARIO DE SÃO PAULO, na 
data 03/08/2021, conforme decisão de fls., foi concedido parcial efeito suspensivo para o fim de obstar atos de 
levantamento ou desbloqueio de valores, bem como, a expedição de cartas de arrematação ou adjudicação, ficando 
também suspensos, atos de levantamento de produto do lanço da arrematação ou adjudicação, até o julgamento do mérito 
do Agravo. Será o presente ADITAMENTO, afixado e publicado na forma da lei, prevalecendo todos os demais termos do 
edital publicado naquela data.  São Paulo, 10/09/2021 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1001613-97.2015.8.26.0362. Classe – Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Espécies de Contratos. Exequente: Banco Mercantil do Brasil S/A. Executado: Yobi Comércio de Pneus
Ltda Me e outros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1001613-97.2015.8.26.0362. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª vara Cível, do Foro de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio Augusto Fochesato,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER aYOBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, CNPJ: 17.905.169/0001-93, YASMIN AYOUB,
CPF: 391.942.9789-86, ANDRÉ MURUAN TAHA, CPF: 326.220.558-38, que lhes foram proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial requerida por Banco Mercantil do Brasil S/A, alegando ser credor dos Executados pela
quantia de R$22.968,05 representada pela Cédula de Crédito Bancário (CCB) – Abertura de Crédito Rotativo nº
13034254- 8, a qual deveria ter sido liquidada. O valor foi apurado em 02/03/2015, conforme demonstrativo de débito
juntado nos autos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido foi determinada a sua CITAÇÃO, por edital,
para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento
da importância mencionada (devidamente atualizada) ou 15 dias para oferta de embargos à execução, sob pena de
penhora. Os honorários advocatícios em caso de pronto pagamento serão reduzidos para 5% sobre o valor da dívida.
Caso contrário serão calculados em 10%. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado no local de costume e publicado pela
imprensa na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mogi Guacu, aos 25 de agosto de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DO(A) EXECUTADO(A) QUANTO À PENHORA SOBRE VALORES – SISBAJUD. Processo Digital nº:
1017612-24.2016.8.26.0405. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos.  Exequente: Alpha Strong
Treinamento e Educação Executiva Ltda. e outro. Executado: Alessandro Guizi Soares.  Processo Digital nº: 1017612-
24.2016.8.26.0405. EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de Osasco,
Estado de São Paulo, Dr. WILSON LISBOA RIBEIRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Alessandro Guizi Soares, CPF 340.718.208-
29, que por este Juízo e respectivo Cartório, processa-se a Execução de Título Extrajudicial que lhe move Alpha Strong Treinamento
e Educação Executiva Ltda. e outro. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO,
por edital, DA PENHORA realizada sobre quantias bloqueadas pelo Sistema SISBAJUD (R$ 3.715,82, em jul/20), e cientificado de
que poderá se manifestar nos termos do artigo 854, §§ e §§§, CPC, justificando em cinco dias eventual ocorrência de excesso de
penhora ou de bloqueio sobre quantia de natureza impenhorável, bem como quanto ao do prazo de quinze dias úteis para a
apresentação de impugnação à penhora. iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. E, para que
chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de Osasco, aos 08 de setembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1001360-51.2017.8.26.0100. Classe: Assunto: Monitória - Duplicata. Requerente:
Maschietti Confecções Ltda. Requerido: Oliveira e Silva Comércio de Roupas e Acessórios Ltda-me, na pessoa de sua sócia Sra.
Maria A. M. S. Leme, EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001360-51.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fabio Coimbra Junqueira, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a OLIVEIRA E SILVA COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS Ltda-ME, CNPJ. 18.875.160/0001-40, que Maschietti
Confecções Ltda lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 11.351,34 (outubro de 2016), decorrente referentes
às duplicatas não pagas e levadas a protesto, as quais vencidas em 07/12/2015, 22/12/2015 e 07/01/2016, nos valores de R$
1.382,46, R$ 1.382,46 e R$ 1.382,48, respectivamente. Encontrando-se a parte requerida em lugar incerto e não sabido, foi
deferida sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, OFEREÇA
EMBARGOS MONITÓRIOS ou PAGUE a importância supra, mais honorários advocatícios no importe de 5% do valor da causa,
ficando ciente, outrossim, de que neste último caso ficará isenta de custas processuais e de que, na hipótese de não oferecimento
de embargos, “constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial” (art. 701, § 2°, do CPC), quando então terá incidência o
disposto no art. 523 do CPC. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 31 de agosto de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1006922-73.2019.8.26.0002. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Prestação de Serviços. Requerente: Fundação Getulio Vargas. Requerido: Caio Matos Silva. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006922-73.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) CAIO MATOS SILVA, Brasileiro, RG 3626626-17, CPF 886.632.805-72, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Fundação Getulio Vargas, alegando em síntese: objetivando a
quantia de R$ 41.804,20 (janeiro de 2019), decorrente do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.
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 Paulo, aos 15 de setembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1014560-42.2019.8.26.0008. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Enriquecimento
sem Causa. Requerente: Antonio Carlos Ibidi. Requerido: A Positiva Consultoria Imobiliaria e outros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014560-42.2019.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII -
Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Shirley Amaral de Oliveira
(CPF.362.712.503-78), que Antônio Carlos Ibidi lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando que a
presente ação seja julgada totalmente procedente, com a condenação da Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$
6.887,33, que corresponde à devolução dos valores repassados pela locatária no contrato de locação, valor esse com correção
monetária, juros até o efetivo pagamento, além do pagamento das demais cominações legais. Estando a requerida em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 02 de setembro de 2021.

EDITAL DE INTERDIÇÃO. Processo Digital nº: 1024501-71.2018.8.26.0001. Classe – Assunto: Interdição - Tutela
e Curatela. Requerente: Demétrios Georges Makedonopoulos e outro. Requerido: Josefa Nunez Fernandez. EDITAL
PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE JOSEFA NUNEZ FERNANDEZ,
REQUERIDO POR DEMÉTRIOS GEORGES MAKEDONOPOULOS E OUTRO - PROCESSO Nº1024501-
71.2018.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana,
Estado de São Paulo, Dr(a). CAIO SALVADOR FILARDI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 10/12/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de
JOSEFA NUNEZ FERNANDEZ, CPF 066.675.058-01, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente
os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Demétrios Georges
Makedonopoulos. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de julho de 2020.
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EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1025639-43.2013.8.26.0100. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Transporte
de Coisas. Requerente: Chubb do Brasil Companhia de Seguros. Requerido: Hanjin Shipping Co. Ltd. e outro. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025639-43.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA REGINA SCHEMPF CATTAN, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a HANJIN
SHIPPING CO. LTD., CNPJ 02.176.957/0001-19, na pessoa de seu representante legal o sr. Yeong Mim Kim, que por este Juízo,
tramita uma ação de Ressarcimento pelo procedimento comum, movida por Chubb do Brasil Companhia de Seguros S/A referente
a apólice de seguro ramo transporte internacional 6.060.929-0. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos
do artigo 256, inciso 1º, do CPC, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, caso queira, apresente sua contestação aos fatos alegados na inicial, sob pena
de ser declarado revel e ser representado por  Curador Especial nomea do pelo MM. Juízo. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de agosto de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1083386-72.2018.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exequente: BANCO BRADESCO S/A. Executado: Loks Locação e Serviços Ltda - Me. EDITAL DE CITAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1083386-72.2018.8.26.0100. A MM. Juiza de Direito da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dra. Lívia Martins Trindade, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Loks Locação e Serviços Ltda - Me (CNPJ.
01.950.749/0001-62), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 174.626,45 (março
de 2019), representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 011.211.840. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se
edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida
pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos
supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de setembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1128265-72.2015.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Espécies
de Títulos de Crédito. Exequente: BANCO BRADESCO S/A. Executado: Crv Centro Reparatório Veicular Ltda. Me. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1128265-72.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Airton Pinheiro de Castro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Crv Centro
Reparatório Veicular Ltda. Me, CNPJ: 07.794.564/0001-92, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por
parte de BANCO BRADESCO S/A, CNPJ: 60.746.948/0001-12, objetivando a quantia de R$ 34.570,57 (dezembro de 2015),
representada pela Cédula de Crédito Bancário na Modalidade – Empréstimo – Capital de Giro, número 008.838.141. 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 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague(m) o débito atualizado, acrescida(s)
dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, ocasião
em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue(m) ou reconheça(m) o crédito do(a)(s) exequente(s),
comprovando-se o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento
seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora
e avaliação de bens. Decorridos os prazos acima consignados, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 10 de setembro de 2021.

4ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE 
PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL 
DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 1051060-59.2018.8.26.0100. Executados: requerido(s) ELIZABETH 
CHIAPETTA, MARILIA CHIAPETTA, ELIANE CHIAPETTA OHASHI - Prédio na Bela Vista/SP. Rua Samuel das 
Neves, nº 18, São Paulo/SP - Contribuinte nº 009.001.0024.9. Descrição completa na Matrícula nº 190.408 do 04º 
CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 813.891,70 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 488.335,02 
(60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 28/09/2021 às 
15h00min, e termina em 01/10/2021 às 15h00min; 2ª Praça começa em 01/10/2021 às 15h01min, e termina em 
16/11/2021 às 15h00min. Ficam os requerido(s) ELIZABETH CHIAPETTA, MARILIA CHIAPETTA, ELIANE CHI-
APETTA OHASHI, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como a credora BANCO BRADESCO 
S/A, terceiro(a) interessado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO; e demais interessados, INTIMADOS 
das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. 
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3/sea. 4/éter — omar. 5/lassa — three. 7/ariadne. 10/aviamentos.

ARIES - 21/03 a 20/04
Segundou, mas o desejo de ficar no seu canto continua em alta, Áries. Que tal usar isso a seu favor? 
Priorize as tarefas que precisam ser feitas a sós no trabalho. O seu sexto sentido segue afiado e 
vai perceber num instante quem é falso ou está tentando te prejudicar no trabalho. Nem precisa 
dizer que é melhor ficar bem longe dessa gente, né? Por isso, é bom colocar um Patuá de Proteção 
para afastar as energias ruins. É hora de reforçar a confiança e dar mais espaço para o desejo, que 
promete incendiar o sexo! Mercúrio e Júpiter se entendem e prometem muita sintonia no romance. 
Se ainda não tem compromisso, um caso escondido pode movimentar a conquista. Mas redobre a 
atenção para manter os fofoqueiros bem longe dos seus segredos.

TOURO - 21/04 a 20/05
Nesta terça, a Lua se muda para o seu inferno astral e pode deixar as coisas mais lentas ao longo do 
dia, inclusive no trabalho. Mas como ela sorri para Saturno, deve surpreender e trazer novas opor-
tunidades à tarde, ainda que um tanto arriscadas. Confiar em seu sexto sentido na hora de tomar 
decisões importantes na carreira será a melhor maneira de fugir de problemas. A vida amorosa 
pode se tornar mais complicada agora, especialmente se der espaço para a desconfiança. Desde 
que fique no seu canto e não se exponha tanto, inclusive nas redes sociais, as coisas não vão se 
complicar. Já a paquera corre melhor se mantiver segredo, escondendo seu interesse dos fofoquei-
ros de plantão. Que tal um Spray de Proteção, só para garantir?

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
Você começa o dia mais sonhador e um pouco distraído, Gêmeos, com a entrada da Lua em Áries. 
Ainda assim, não há motivos para se preocupar, já que as coisas devem se desenrolar sem grandes 
surpresas no trabalho e em outras áreas. Amigos ou pessoas queridas que estão longe podem 
entrar em contato -- aproveite para matar a saudade. Se pintar a chance de organizar uma viagem, 
ou de botar os pés na estrada, vá em frente! Tomando cuidado, você pode se sentir renovado/a com 
a chance de respirar novos ares. Na paquera, o companheirismo e as afinidades serão as qualidades 
que você vai buscar em um novo amor. Tem compromisso? Então, reforce o que vocês dois amam 
um no outro e aproveite para fortalecer o romance com o Banho de Amor e Atração.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Nessa madrugada, a Lua entra em Áries e avisa que você precisa manter o foco para cuidar do 
serviço e também da sua imagem profissional. Ainda que precise fazer um esforço extra para não se 
distrair no meio do caminho, siga sempre em frente! Você pode se importar mais com o que for pal-
pável, como um aumento, por exemplo, e não vai deixar escapar qualquer chance de engordar a sua 
conta, garantir um bônus ou até buscar um novo emprego. Os assuntos amorosos estão protegidos, 
tanto pra quem já encontrou o verdadeiro amor quanto na conquista. Mas um cuidado extra com a 
aparência será a chave para se destacar e seduzir quem deseja -- captou a mensagem? Aumente 
sua confiança com o Kit Sagrado Feminino de nossa loja!

LEÃO - 22/07 a 22/08
No trabalho, a dica é encontrar maneiras diferentes e mais eficientes para cuidar das suas tarefas -- 
vale tudo para vencer a monotonia e manter a produtividade alta. Trabalho em equipe também está 
favorecido e tudo o que for feito em parceria deve se desenrolar com mais facilidade. A Lua está 
toda faceira em Áries e promete estimular os estudos, as viagens ou as atividades fora da rotina. O 
desejo de animar as coisas e encontrar um programa diferente também contagia os momentos com 
o par. Se tem um crush em vista, vale a pena mostrar seu lado mais animado e alto-astral. Pode 
rolar interesse por alguém de fora, mas nem a distância vai diminuir o seu entusiasmo. Se joga!

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Com a Lua de mudança para Áries, deve ficar mais fácil cuidar de algumas tarefas que podem ser 
desempenhadas a sós, por exemplo. Interagir com os colegas remotamente também pode ser mais 
legal do que esperava, desde que mantenha o foco e não se distraia. Você conta com uma dose 
extra de autoridade na hora de expressar o que pensa, algo que pode vir a calhar. A saúde pode 
se beneficiar com alguns ajustes simples; o Banho de Saúde pode dar uma forcinha, e caso sinta a 
necessidade, vale consultar um médico. Os assuntos do coração também contam com as melhores 
energias. Aposte na sensualidade para fazer sucesso na conquista. A dois, há sinal de paixão e muito 
desejo! Deixe as encanações de lado e demonstre o quanto segue apaixonado/a pelo mozão.

LIBRA - 23/09 a 22/10
Nesta madrugada, a Lua está de mudança para Áries e deve colocar os relacionamentos em desta-
que a partir de agora. Para explorar essas vibes no trabalho, a dica é unir forças com colegas e pes-
soas que podem agregar no serviço, seja botando a mão na massa ou trazendo ideias e sugestões 
para agilizar as coisas. Mas é na vida pessoal que as coisas prometem melhorar muito! Você deve se 
entender melhor com familiares, pessoas próximas, filhos e gente que faz parte da sua convivência 
diária -- depois do almoço, essa tendência fica ainda mais evidente. Agora, na vida amorosa, não 
dá pra ficar melhor do que isso! Bom momento pra curtir o mozão, com direito a doses enormes 
de carinho e muito romantismo. Tá de olho em alguém? Pode investir sem medo -- as estrelas vão 
ressaltar seu charme e te deixar irresistível!

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
A Lua avisa que assuntos ligados a saúde e trabalho devem ficar em primeiro plano nesta terça. 
Nada vai cair do céu, mas não adianta reclamar -- será preciso muito esforço se quiser ver o resulta-
do concreto das suas ações, meu cristalzinho. Pode contar com o Banho de Determinação de nossa 
loja para manter o foco no trabalho lá em cima. Talvez tenha que resolver alguns assuntos em casa à 
tarde, mas com uma vibe bem mais positiva aos seus interesses. Trabalho com a família ou em home 
office tá protegido! Mas o corpo também precisa de atenção -- dedique-se no trampo, mas não se 
sobrecarregue demais, ok? Pode faltar tempo, ou paciência mesmo, para se dedicar mais ao mozão, 
mas não deixe que isso atrapalhe; o nosso Banho de Harmonia de Casais está aí pra isso. A paquera 
também fica em segundo plano.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Pode comemorar, Sagita: a Lua vai brilhar em seu paraíso astral e promete só coisa boa para o seu 
signo nesta terça! No trabalho, vai dar um show de criatividade e, de quebra, ainda terá simpatia de 
sobra para convencer colegas e clientes a embarcar nas suas ideias. A comunicação também fica 
mais animada à tarde, por isso, se precisar esclarecer mal-entendido, enviar e-mail, visitar clientes, 
etc., vai ser mais fácil dar conta do recado se agendar esses compromissos para depois do almoço. 
Mas as melhores vibes estão reservadas para o amor -- tudo indica que as estrelas vão dar aquela 
agitada na paquera! Pode cair de amores por alguém à primeira vista. Você e o mozão também vão 
se divertir juntos, especialmente se der pra dar um rolê por aí, ainda que rapidinho. Caso contrário, 
use a criatividade para se divertir em casa mesmo.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
Você começa a terça mais apegado ao pessoal de casa, Caprica, e pode até fazer alguns sacrifícios 
pra ajudar um familiar. A boa notícia é que vai receber o mesmo apoio em troca, por isso, se tá pas-
sando por um perrengue, abra o jogo e peça ajuda, tá? Se tiver a oportunidade de trabalhar em casa 
hoje, pode melhorar sua produtividade. Mas se não der, aposte na praticidade e cuide de assuntos 
que exigem bom-senso, mas que não têm espaço para a imaginação. Papelada, assunto de herança, 
compra de imóvel, negócio familiar, tudo isso deve correr melhor na parte da tarde -- se programe e 
anote aí na agenda! A paquera não traz muita novidade, mas um ex pode reaparecer do nada -- vê 
lá se compensa dar uma chance ou se é melhor fingir de morta; o Tarot do Amor pode te dar as 
respostas. Seu lado mais protetor ganha destaque e pode encantar o par.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Com a Lua de mudança para Áries nessa madrugada, você pode acordar falando pelos cotovelos já no 
café da manhã! No trabalho, quem lida com clientes, marketing, comunicação, deslocamento, entregas 
ou viagens rápidas vai sair na frente. Se não é o seu caso, bora lá usar a sua lábia para abrir novas 
portas -- você pode se dar bem até procurando um emprego, especialmente se tem entrevista mar-
cada pra hoje. Para melhorar ainda mais, conheça o nosso Banho de Abertura de Caminhos! Mas é na 
paquera que você deve se sair melhor e a barra de notificação tem tudo pra bombar! Mesmo que fique 
só nas redes sociais ou app de paquera, aproveite para espalhar seu charme. A conversa também 
ganha espaço no romance: abra o coração e fale sobre os seus sentimentos.

PEIXES - 20/02 a 20/03
Sua habilidade para lidar com dinheiro e se destacar nos negócios estará a todo vapor, meu 
cristalzinho, e você já começa a terça mostrando quem é que manda! À tarde, com Lua e Saturno 
trocando likes, vai ser mais fácil alcançar o sucesso em qualquer área se agir na surdina, sem abrir 
o jogo para os invejosos de plantão. Teve uma ideia lucrativa? Guarde a sete chaves até testar 
pra ver se dá certo. Vale até usar o Spray de Proteção, só pra garantir. Com a sua atenção voltada 
para as finanças, o romance pode ficar meio sem graça. Explique pro mozão que não é nada 
pessoal pra evitar mágoas. A paquera também anda devagar demais para o seu gosto, mas não 
desista daquele crush especial!
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“Coisa mais preciosa”, escreveu a atriz ao 
compartilhar o registro com a modelo

“Eu venho de um lugar de calor humano”, avisa ex-BBB 
em longo post no Instagram nesta segunda-feira (20)
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Bruna Marquezine e Celina Locks 
curtem passeio de barco em Mykonos

Chamada de “ridícula” por sotaque, 
Rafa Kalimann fala sobre origens

Maraísa faz 

topless 
para ensaio: 
“Ninguém me segura”

Maraísa fez topless para 
um ensaio compartilha-
do em seu Instagram. 
A cantora, que ao lado 
da irmã, Maiara, e da 
amiga, Marília Men-
donça, tem trabalhado 
um novo lançamento 
musical, escreveu na 
legenda: “Esta semana 
ninguém me segura. Tô 
voando”.

Em poucos minutos, a 
morena ganhou muitos 

likes e logios, entre eles 
de famosas como Gabi 
Martins e da irmã Maia-
ra. Marília brincou: “Em 
plena segunda-feira de-
sestabilizando o povo”. 

Maraisa já perdeu mais 
de 10 quilos desde 
2019 graças à rotina de 
exercícios, reeducação 
alimentar e ao cardápio 
preparado por um chef, 
que acompanhando a 
sertaneja nas viagens.

Bruna Marquezine, de 26 
anos, e Celina Locks, de 30, 
se encontraram na Grécia 
neste domingo (19). A atriz 
e a modelo curtiram um 
passeio de barco na ilha 
de Mykonos durante o dia 
ensolarado, como publi-
caram em seus perfis no 
Instagram.

“Coisa mais preciosa”, 
escreveu Marquezine nos 
stories. “O melhor time”, 
publicou Celina no feed, 
recebendo comentário da 
amiga. “Que saudade já!”.

Bruna tem curtido uma 
temporada no país histó-
rico, como mostra em suas 
redes sociais. Recentemen-
te, ela publicou imagens de 
sua conexão de 24 horas em 
Atenas.

Cantora compartilhou cliques em 
seu Instagram e ganhou elogios de 
famosos como Marília Mendonça

Rafa Kalimann, que con-
tou ter sido chamada de 
chamada de “ridícula” e 
julgada por seu sotaque e 
por gostar de sertanejo, fez 
um long post no Instagram, 
nesta segunda-feira (20), 
falando sobre suas origens. 
“Eu venho de um lugar 
de calor humano”, disse a  

apresentadora e ex-BBB de 
28, que nasceu e cresceu no 
interior de Minas Gerais e 
viveus seis anos em Goiânia 
(GO).
“Essa terra acreditou em 
mim e me apoiou (com 
direito a carreata e tudo) 
quando precisei. Tenho um 
orgulho danado de tudo 

nosso, falo alto pra quem 
quiser ouvir que minha 
cultura é rica, acolhedora e 
potente, é humana”, avisou 
ela, que na imagem aparece 
andando a cavalo. “Que tolo 
seríamos se não reconhe-
cêssemos a pluralidade 
do nosso país, somos tão 
diversos”, escreveu.


