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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 
 

 Ficam convocados os empregados rurais, associados ou não, 
representados, estatutariamente, por este Sindicato, a reunirem-se, em 
Assembleia Geral Extraordinária, na forma do artigo 612 da CLT e nas 
disposições atinentes, na sede do Sindicato, no próximo dia 05 de setembro de 
2021,  às 8 (oito) horas, em primeira convocação ou por falta de “QUORUM”, às 
9:00 (nove) horas em segunda convocação, em sua sede social, sito à Rua José 
Bonifácio, nº 315, Vila Ercília, nesta cidade de São José do Rio Preto (SP), para 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Leitura, discussão e 
deliberação da Ata da Assembleia Anterior; 2) Deliberar sobre as reivindicações 
econômicas e sociais para celebração de acordos e/ ou Convenção Coletiva de 
Trabalho ou eventual instalação de Dissídio Coletivo para setor da cultura 
diversificada e Pecuária, data base de 01/10/2021 à 30/09/2022; ou Convenção 
Coletiva nos termos da Sumula 277 do TST, atendendo o item 2 do presente 
edital. 3) Autorizar a diretoria do Sindicato a negociar com a classe patronal, 
outorgando-lhe poderes especiais, para firmar ACORDOS e ou CONVENÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO ou a instaurar eventual DISSIDIO COLETIVO DE 
TRABALHO para o respectivo setor para vigorar aos integrantes da base 
territorial desta Entidade. As deliberações serão tomadas estatutariamente. 
Ressaltamos que a assembleia será realizada devido a Pandemia (COVID-19), 
levando a determinação da Secretária da Saúde de São José do Rio Preto (SP)., 
será seguidos o distanciamento obrigatório, o percentual exigido  e  todas 
recomendações necessárias para a segurança de todos associados. São José do 
Rio Preto (sp),  20 de Agosto de 2021. JOANA D´ARC DA COSTA RENAUD.–
PRESIDENTE. 
 
 

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 30/08/2021 às 11h 2º Leilão: dia 31/08/2021 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação 
fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 30 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 
31 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – 
São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet.  
Descrição do Imóvel: O lote nº 35, da quadra Z8, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado 
nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 
10,00m e divide-se com a Rua Projetada 22; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m 
e divide-se com o lote 34; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 36; e finalmente nos fundos mede 
10,00m e divide-se com o lote 05, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 33,89m da esquina da 
Av. Projetada A. Matrícula nº 150.572 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda 
do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 115.299,07. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 171.149,92. 
Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, 
no dia 31 de Agosto de 2021, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que 
igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das 
contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no 
site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do 
leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, 
em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será 
aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à 
aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre 
o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz 
e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura 
pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter 
“Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. 
A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência 
de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação 
fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do 
arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor 
fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% 
(cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais 
questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel 
arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, 
assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por 
eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao 
procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 

MARCELA MAFFEIS PADUAN ARAUJO_9,6x9_CS6.pdf   1   8/17/21   6:08 PM

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 30/08/2021 às 11h 2º Leilão: dia 31/08/2021 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação 
fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 30 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 
31 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – 
São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet.  
Descrição do Imóvel: O lote nº 16, da quadra H, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado 
nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 
4,00m e divide-se com a Rua Projetada 02; 13,32m em curva na confluência da Rua Projetada 02 com a Rua Projetada 
04; do lado direito de quem da Rua Projetada 02 olha para o imóvel mede 11,87m e divide-se com a Rua Projetada 04; 
do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 17; e finalmente nos fundos mede 14,04m e divide-se com o 
lote 15 e parte do lote 14, encerrando uma área superficial total de 248,55 m². Matrícula nº 149.920 do 1º Oficial de 
Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 94.907,23. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 194.764,72. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta 
mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 31 de Agosto de 2021, às 11:00 
horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das 
despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e 
honorários advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br 
, até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos 
que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à 
vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. 
Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% 
(cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura 
Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias.
O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a 
eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que 
porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, 
estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização 
da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 
§ 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao 
valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se 
responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na 
hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua 
desocupação, assim como suas respectivas despesas.O arrematante também exime a vendedora de quaisquer 
responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência 
ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 

LETICIA PEREIRA ABRANTES_9,6x9_CS6.pdf   1   8/17/21   6:23 PM

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 30/08/2021 às 11h 2º Leilão: dia 31/08/2021 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação 
fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 30 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 
31 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – 
São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet.  
Descrição do Imóvel: O lote nº 23, da quadra J, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado 
nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 
10,00m e divide-se com a Rua Projetada 7; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se 
com o lote 22; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 24; e finalmente nos fundos mede 10,00m 
e divide-se com o lote 08, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 53,53m da esquina da Rua 
Projetada 33. Matrícula nº 149.984 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda 
do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 94.907,23. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 194.127,26. 
Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, 
no dia 31 de Agosto de 2021, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que 
igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das 
contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no 
site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do 
leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, 
em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não 
será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas 
à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro 
sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos 
de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A 
escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado 
em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários 
e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por 
divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, 
localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta 
será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado 
ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida 
acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza 
por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do 
imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua 
desocupação, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer 
responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência 
ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 

WYLLIAN VILASBOAS DA SILVA_9,6x9_CS6.pdf   1   8/17/21   6:25 PM

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 30/08/2021 às 11h 2º Leilão: dia 31/08/2021 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação 
fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 30 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 
31 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – 
São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet.  
Descrição do Imóvel: O lote nº 07, da quadra M, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado 
nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 
10,00m e divide-se com a Rua Projetada 9; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se 
com o lote 6; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 08; e finalmente nos fundos mede 10,00m e 
divide-se com o lote 24, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 41,30m da esquina da Rua 
Projetada B. Matrícula nº 150.050 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do 
Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 73.777,96. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 185.922,28. Caso 
não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 
31 de Agosto de 2021, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que 
igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das 
contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se 
habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, 
custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O 
pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. 
Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição 
do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de 
arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos 
de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja 
necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad 
Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A 
vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de 
áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação 
fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do 
arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor 
fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% 
(cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais 
questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel 
arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, 
assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por 
eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao 
procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 

JACY APARECIDO TEIXEIRA_9,6x9_CS6.pdf   1   8/17/21   6:13 PM

EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR – 
TRT DA 15ª REGIÃO – São José do Rio Preto, SP – 1ª Vara.

PROCESSO: 0188700-96.2002.5.15.0017, AUTOR: JAS-
SON CASTRO JUNIOR e outros (190), RÉU: HOSPITAL 
NOSSA SENHORA DA PAZ LTDA.

DEVENDO NO QUE COUBER SER OBSERVADO O 
PROVIMENTO GP-CR N.º 04/2014 DO EG. TRT DA 15ª 
REGIAO. A Excelentíssima Doutora ANA PAULA SILVA 
CAMPOS MISKULIN - Juíza do Trabalho, no uso de suas 
atribuições legais, 
conforme id c9825cd, torna pública a abertura da realização 
de “ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR” do bem 
penhorado nos autos em epígrafe e discriminado a seguir, 
para tanto nomeia o Corretor, Sr. JÚLIO CÉSAR CARDOSO, 
CRECI/SP 52891-F, CPF 077.049.438-20, telefone 017 
99619-9362 e 19 98363-2151, e-mail julio@asolucaoimoveis.
com.br, site www.alienacaojudicialdebens.com.br, Av. Miguel 
Damha 1540 – Residencial Gaivota I em São José do Rio 
Preto- SP e Rua Bolívia n.112, bairro Moacyr Arruda, Indaia-
tuba, SP corretor cadastrado junto ao TRT da 15ª Região, 
que deverá observar os seguintes critérios. IDENTIFICA-
ÇÃO: Matrícula do imóvel nº 11933 do 2º CRI de São José 
do Rio Preto - SP. DESCRIÇÃO DO BEM: Uma gleba de 
terra com total de 12.030,00 m² e que na AV 3/11933, consta 
averbação conforme alvará de construção nº 2233, de 28 de 
novembro de 1977, e habite-se nº.403, de 26 de março de 
1980, foi construído um prédio destinado a hospital com área 
construída de 9.295,00 m² e com acréscimos de área não 
averbada na matrícula, perfazendo uma área total de 
11.675,71 m². LOCALIZAÇÃO; Avenida Anísio Haddad, nº 
6.565, São José do Rio Preto/SP, antigo local do Hospital 
Nossa Senhora da Paz. AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 
39.240.000,00 (trinta e nove milhões e duzentos e quarenta 
mil reais), em julho de 2017. PROPOSTA MÍNIMA: R$ 
23.544.000,00 (vinte e três milhões quinhentos e quarenta e 
quatro mil reais). ÔNUS/OBSERVAÇÃO: R.8/11933 Hipoteca 
R.9/11933 Hipoteca R.10/11933 penhora R.11/11933 Penho-
ra R.12/11933 Penhora R.13/11933 Arrolamento do Imóvel, 
R.14/11933 Penhora, R.15/11933 Penhora, R.16/11933 
Penhora que deu origem a esta ALIENAÇÃO processo 
1887/2002 da 1 Vara do Trabalho de São José do Rio Preto, 
R.17/11933 Penhora, R.18/11933 penhora, R.19/11933 
Penhora, R.20/11933 Penhora, R.21/11933 Penhora, 
R.22/11933 Penhora, R.23/11933 Penhora, R.24/11933 
Penhora, R.25/11933 Penhora, R.26/11933 Penhora, 
R.27/11933 Penhora, R.28/11933 Penhora, R.29/11933 
Penhora, R.30/11933 Penhora, R.31/11933 Penhora, 
Av.33/11933 Indisponibilidade do Bem, R.34/11933 Penhora, 
R.35/11933 Penhora, R.37/11933 Penhora, R.38/11933 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.327/2021 
De 18 de agosto de 2021 

 
Outorga a Medalha do Brasão do 
Município de São José do Rio 
Preto e o Diploma de 
Comendador da Ordem 
Municipal do Brasão ao Senhor 
Isaias Bernardes de Oliveira, por 
ter prestado, de maneira 
inequívoca, inestimáveis e 
excepcionais serviços à 
coletividade. 

 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara 

Municipal de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo: 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 

promulgo o seguinte Decreto Legislativo:  
 

Art. 1º Ficam outorgados a Medalha do Brasão do Município de 
São José do Rio Preto e o Diploma de Comendador da Ordem 
Municipal do Brasão ao Senhor Isaias Bernardes de Oliveira, em 
reconhecimento pelos inestimáveis e excepcionais serviços à 
coletividade. 

 
Art. 2º A entrega da honraria dar-se-á em Sessão Solene, em 

data previamente marcada através do entendimento entre o Vereador 
autor, o homenageado e a Presidência da Câmara. 

 
Art. 3º As despesas decorrentes do cumprimento do presente 

Decreto Legislativo correrão por conta de recursos próprios do 
orçamento da Câmara Municipal, suplementado se necessário.  

 
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação.  
 
   Câmara Municipal de São José do Rio Preto,  

18 de agosto de 2021. 
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Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara  

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 009/2021 
Aprovado em 17/08/2021, na 30ª Sessão Ordinária (votação secreta). 
Decreto Legislativo registrado na Diretoria Legislativa da Câmara  
e publicado no jornal oficial do Legislativo. 
 
 
 
Jorge Gimenez Berruezo 
         Diretor Geral    

Autoria da propositura:  
Vereador Renato Pupo 

rfg/ 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.326/2021 
De 18 de agosto de 2021 

 
Outorga o Título de Cidadão 
Honorário Rio-pretense ao Padre 
Júlio Lancellotti. 

 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara 

Municipal de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo: 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 

promulgo o seguinte Decreto Legislativo:  
 

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão Honorário Rio-
pretense ao Padre Júlio Lancellotti, em reconhecimento aos relevantes 
serviços prestados à coletividade. 

 
Art. 2º A honraria outorgada por este Decreto Legislativo será 

entregue em Sessão Solene conforme dispõe o Regimento Interno 
desta Câmara Municipal, em data a ser definida em comum acordo 
entre o Vereador autor da propositura, o homenageado e a Presidência 
da Câmara. 

 
Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente 

Decreto Legislativo correrão por conta de verba própria do orçamento 
da Câmara Municipal, suplementada se necessário.  

 
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação.  
 
   Câmara Municipal de São José do Rio Preto,  

18 de agosto de 2021. 
 
 
 
 

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara  
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Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2021 
Aprovado em 17/08/2021, na 30ª Sessão Ordinária (votação secreta). 
Decreto Legislativo registrado na Diretoria Legislativa da Câmara  
e publicado no jornal oficial do Legislativo. 
 
 
 
Jorge Gimenez Berruezo 
         Diretor Geral    

Autoria da propositura:  
Vereador João Paulo Rillo 

rfg/ 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
20 de agosto de 2021

Prefeitura Municipal de
POTIRENDABA

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Penhora, R.39/11933 Penhora, R.40/11933 Penhora, 
R.41/11933 Penhora, R.42/11933 Penhora, Av.43/11933 
Indisponibilidade do Bem, Av.46/11933 Indisponibilidade do 
Bem, Av.47/11933 Indisponibilidade do Bem. DA VISITAÇÃO 
DO IMÓVEL: Ficou autorizada pelo despacho da excelentís-
sima Juíza a visitação do imóvel pelos interessados, desde 
que acompanhados pelo corretor ou por quem for por ele 
indicado, devendo ser apresentada cópia do despacho, 
devidamente assinada, à qual se dá força de MANDADO 
JUDICIAL, que possibilita o ingresso e a visitação do imóvel 
a ser alienado. É vedado aos depositários, criar embaraços à 
visitação do bem sob sua guarda, sob pena de ofensa ao 
artigo 77, inciso IV, do novo CPC, fi cando desde logo 
autorizado o uso de força policial, caso a providência se 
mostre necessária. PRAZO DA ALIENAÇÃO: Esta alienação, 
por iniciativa particular, perdurará pelo período de 
20/08/2021 a 17/09/2021. RECEBIMENTO DAS PROPOS-
TAS: de 20/08/2021 a 17/09/2021 até as 18:00 horas; As 
propostas deverão ser entregues diretamente ao Sr. JÚLIO 
CÉSAR CARDOSO, no período, não haverá encerramento 
presencial, fi ca autorizada a realização de alienação, na 
modalidade eletrônica e as propostas caso tenha seja 
juntada ao processo pelo corretor Sr. JÚLIO CÉSAR CAR-
DOSO, ou informando caso não tenha proposta. Após, 
juntada as propostas ao processo ato contínuo concluso ao 
juízo para apreciação; Eventuais propostas que forem 
apresentadas diretamente ao processo não serão conheci-
das (serão desconsideradas). DA COMISSÃO: Acolhida a 
proposta pelo Juízo o proponente (adquirente) deverá pagar 
ao corretor Sr. JÚLIO CÉSAR CARDOSO, a título de comis-
são, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço 
da alienação; A comissão devida não integra o valor da 
proposta, e não será devolvida ao proponente (adquirente) 
em nenhuma hipótese, salvo se a alienação for desfeita por 
determinação judicial, por razões alheias à vontade do 
proponente; A comissão devida ao corretor deverá ser paga 
pelo proponente no prazo máximo e improrrogável de 5 
(cinco) dias, após a homologação da proposta, através de 
depósito diretamente em conta bancária indicada pelo 
corretor devendo apresentar o comprovante ao juízo. Res-
salva-se a possibilidade de pactuação direta com o corretor, 
pelo proponente (adquirente), para pagamento em prazo 
diverso. LOCAIS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
Com agendamento de horário na Av. Miguel Damha nº 1540 
- em frente ao Cond. Residencial Gaivota I, São José do Rio 
Preto, SP e Rua Bolívia nº 112, bairro Moacyr Arruda, 
Indaiatuba, SP, e-mail julio@asolucaoimoveis.com.br, site 
www.alienacaojudicialdebens.com.br. DA PREFERÊNCIA 
NOS LANCES: Ocorrendo propostas de idêntico valor, 
observar-se-á a seguinte ordem: A) O pagamento à vista. B) 
A proposta com menor número de parcelas. FORMAS DE 
PAGAMENTO DOS LANCES: 1- À VISTA, no prazo máximo 
e improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da intimação da 
homologação da proposta vencedora. 2 - A PRAZO, com 
30% (trinta por cento) de entrada e o restante em até 30 
(trinta) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas mone-
tariamente, pela Tabela Prática de Atualização dos Débitos 
Judiciais, na data do efetivo pagamento, sempre por meio de 
depósito judicial. OBS - Em caso de não pagamento ou 
atraso superior a dez dias de qualquer das parcelas, a multa 
pela mora será de 20% sobre o valor da venda e execução 
do valor remanescente será dirigida ao patrimônio dos 
adquirentes, com responsabilidade solidária de seus sócios, 
no caso de pessoa jurídica, dispensando qualquer citação 
para tanto, por se tratar de dívida líquida e certa. DA PRO-
POSTA CONDICIONAL: As propostas que não atingirem o 
valor mínimo de venda poderão ser recebidas "condicional-
mente", fi cando sujeitos a posterior apreciação do Juiz 
responsável, desde que não inferiores a 50% da avaliação. 
Propostas abaixo de 50% da avaliação serão rejeitadas de 
plano. FORMALIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO: A alienação do 
bem será formalizada por termo nos autos da execução, no 
qual o licitante deverá declarar "estar ciente das regras da 
alienação por iniciativa particular, principalmente quanto aos 
embargos e sanções cíveis e criminais que lhe serão impos-
tas se descumprir as obrigações assumidas; e declarar 
também a total veracidade das informações prestadas.”. * 
Será expedida carta de alienação do imóvel, para registro 
imobiliário, nos termos do § 2º do art. 880 do CPC/2015. Em 
caso de parcelamento, o imóvel fi cará gravado com hipote-
ca, nos termos do artigo 895, §1º do CPC. CONDIÇÕES 
GERAIS: DA ADJUDICAÇÃO - Poderão os exequentes 
também ADJUDICAR ou ARREMATAR os bens, em igualda-
de de condições com outros interessados, prevalecendo o 
maior lance, nos termos do art. 892, parágrafo primeiro do 
CPC/2015, c/c art. 769 da CLT). Os pedidos de arrematação 
e adjudicação serão apreciados pelo Juiz que, aceitando, 
determinará a lavratura do auto. Os referidos pedidos 
poderão ser indeferidos em caso de fraude ou lance vil, este 
avaliado pelo Juiz (a) no momento oportuno, considerando 
as condições e peculiaridades dos bens alienados. * A partir 
da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação/arrema-
tação do(s) bem(s) pelo exequente, este fi cará responsável 
pela integralidade da comissão do Sr. Júlio César Cardoso. 
DA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO - Se o (a) executado (a) 
pagar a dívida antes de adjudicado ou alienado o bem, na 
forma do artigo 826, do Novo Código de Processo Civil, 
deverá apresentar até a data e hora designadas para a 
abertura dos envelopes, a guia comprobatória do referido 
pagamento, acompanhada de petição fazendo menção 
expressa quanto à remição da execução. Neste caso, deverá 
o (a) executado (a) pagar a importância atualizada da dívida, 
mais juros, custas, honorários advocatícios, além da comis-
são do Sr. JÚLIO CÉSAR CARDOSO. DO IMÓVEL - O 
imóvel será vendido em caráter "AD CORPUS" e no estado 
em que se encontra. A descrição detalhada e as fotos do 
imóvel a ser apregoado estão disponíveis no site www.
alienacaojudicialdebens.com.br (as fotos disponíveis no 
referido site são meramente ilustrativo-exemplifi cativas). DA 
VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o 
imóvel a ser apregoado, podendo valer-se de pesquisa junto 
ao Registro de Imóveis e a Prefeitura Municipal. ÔNUS: Aos 
interessados em arrematar o bem imóvel, fi ca esclarecido 
que os créditos relativos a impostos, cujo fato gerador seja a 
propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem assim, os 
relativos a taxas pela prestação de serviços de tais bens, ou 
a contribuição de melhoria e multas, não serão de responsa-
bilidade do adquirente, já que a arrematação de bem através 
de alienação judicial, é considerada como aquisição originá-
ria, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o 
anterior proprietário do bem (aplicação do artigo 130, pará-
grafo único, do CTN). Caberá à parte arrematante indicar 
nos autos referidos débitos, no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da carta de alienação a fi m de que seja retido de 
eventual valor remanescente da execução e paga a dívida, 

observada a gradação legal ou, inexistindo valores, seja 
expedido ofício ao órgão público competente a fi m de 
promover a cobrança e/ou inscrever a dívida em dívida ativa, 
em responsabilidade do anterior(es) proprietário(s). IMPOR-
TANTE: a) Publicação deste edital suprirá eventual insuces-
so das notifi cações/intimações pessoal dos respectivos 
patronos, executados, coproprietários, cônjuges e credores 
com penhora anterior.  b) Qualquer inconsistência das 
informações poderá ser sanada até a assinatura do auto. 
Reservamo-nos o direito à correção de possíveis erros de 
digitação, e demais inconsistências das informações apre-
sentadas até a assinatura do auto. Indaiatuba, 19 de agosto 
2021.

JÚLIO CÉSAR CARDOSO
CRECI S/P 52891-F

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Pregão Presencial nº 020/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pre-
gão Presencial nº 020/2021, do tipo “menor preço por item”. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES APOSENTA-
DOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO DE BADY BASSITT, 
NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2455/19. Sessão: 09h00 
do dia 02/09/2021, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua 
Camilo de Moraes, 58. Edital completo e maiores informa-
ções poderão ser obtidas através do site www.badybassitt.
sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. 
Bady Bassitt, 19 de agosto de 2021. LUIZ ANTONIO TOBAR-
DINI - Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 004/2021     PROCESSO Nº: 

100/2021

O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade Tomada de Preço
OBJETO: contratação de empresa para execução de obras 
de conclusão/reprogramação da Reforma da Praça da ma-
triz de Potirendaba, localizada no Largo Bom Jesus, con-
forme especifi cações constantes na planilha orçamentária, 
memorial descritivo, cronograma físico fi nanceiro e projeto 
técnico.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até 08/09/2021 às 8h30, na 
qual a sessão de licitação será realizado no mesmo dia.
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras 
informações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 19 de agosto de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 039/2021   PROCESSO Nº: 071//2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, para registro d epreço, do tipo menor preço unitário.
OBJETO: Aquisição De Flâmulas, Suportes E Mastros, Pelo 
Período De 12 (Doze) Meses
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h300 do dia 
02/09/2021.
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras 
informações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 19 de agosto de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 061/2021   PROCESSO Nº: 102/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, do tipo menor preço unitário.
OBJETO: Aquisição De Medicamentos E Insumos Específi -
cos Para Atendimento A Determinação Judicial Do Processo 
N:  1000068-39.2018.8.26.0474
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 14h00 do dia 
02/09/2021.
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras 
informações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 19 de agosto de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2021   PROCESSO Nº: 
078/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE 
PESSOAS FISICAS E/OU JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOPEDAGÓGICOS,com 
vigência de 06 (seis) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: a partir das 14h00, do dia 
08/09/2021, até o dia 08/03/2022
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras 
informações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 19 de agosto de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigi-
dos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação 
de casamento:

IGOR MARTIN CORREIA e SEMILLA DE SALDANHA DA 
GAMA. Ele, de nacionalidade brasileira, professor, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 31 de julho 
de 1990, fi lho de DOMINGOS CORREIA e de CELIA MAR-
TIN CORREIA. Ela, de nacionalidade brasileira, autonoma, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 14 
de julho de 1992, fi lha de SILVIO LUIS DE SALDANHA DA 
GAMA e de DÉBORA ELAINE BENTO. 

IURÊ EDUARDO DE OLIVEIRA e ELIANA DE JESUS 
SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, metalúrgico, sol-
teiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 02 de 
agosto de 1999, fi lho de  e de RUTH DE OLIVEIRA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, cabeleireira, solteira, nascida em 
Caetité, BA, no dia 01 de fevereiro de 1996, fi lha de JOSÉ 
PEREIRA DOS SANTOS e de JOSEFA FIDELCINA DE 
JESUS SANTOS. 

PEDRO MANOEL e AMANDA DO SOCORRO GOMES. 
Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, nascido 
em Catanduva, SP, no dia 11 de novembro de 1995, fi lho de 
WELLINGTON DE MORAES MANOEL e de ADRIANA APA-
RECIDA GOUVEIA MANOEL. Ela, de nacionalidade brasilei-
ra, caixa, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 12 de novembro de 1998, fi lha de ANTONIO MARCOS 
GOMES e de ROZELÍ SOCORRO GOMES. 

WILIAM ROSSI DA SILVA e THAÍS STORINI PANTALEÃO. 
Ele, de nacionalidade brasileira, técnico de enfermagem, 
solteiro, nascido em Ibirá, SP, no dia 04 de dezembro de 
1992, fi lho de JOSÉ CARLOS DA SILVA e de CARMEN 
LUCIA ROSSI DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
enfermeira, solteira, nascida em Catanduva, SP, no dia 22 
de maio de 1993, fi lha de FABRICIO DE OLIVEIRA PANTA-
LEÃO e de JOSIANE RENATA STORINI PANTALEÃO. 

WESLEI DOS SANTOS CANTANHEDE e VITÓRIA CRIS-
TINA ARAUJO DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de produção, solteiro, nascido em Augustinópolis, 
TO, no dia 20 de agosto de 2001, fi lho de ALCINO LINO 
CANTANHEDE FILHO e de LUZINETE DOS SANTOS 
TEIXEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, babá, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 19 de abril 
de 2002, fi lha de SANDRO ARAUJO DA SILVA e de ANA 
MARIA DA SILVA. 

CAUÊ BARBOSA PRETTE e LETICIA NUNES DE SOUZA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nas-
cido em São José do Rio Preto, SP, no dia 10 de setembro 
de 1981, fi lho de LAURIANO PRETTE JUNIOR e de ELIA-
NA BARBOSA PRETTE. Ela, de nacionalidade brasileira, 
empresária, solteira, nascida em Jales, SP, no dia 30 de 
outubro de 1989, fi lha de JOSIAS FERREIRA DE SOUZA e 
de MARLENE FREITAS NUNES DE SOUZA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. LEANDRO GARUTTI BARBOSA DA SILVA e MI-
CHELE ARAÚJO AKAHOSSI, sendo ELE fi lho de DJALMA 
BARBOSA DA SILVA e de NATALINA GARUTTI BARBOSA 
DA SILVA e ELA fi lha de CLAUDIO SHIGUERU AKAHOSSI 
e de SONIA SUELI ARAÚJO AKAHOSSI;

2. PAULO HENRIQUE CABRERA RODRIGUES 
e CAROLINE KITAKAWA FACHINI, sendo ELE fi lho de 
PAULO ELIAS RODRIGUES e de MARIA LÚCIA CABRERA 
RODRIGUES e ELA fi lha de ANTÔNIO CARLOS FACHINI e 
de APARECIDA SAKAE KITAKAWA FACHINI;

3. MARCO ANTONIO MELLIES e VANIA MARA DA 
SILVA LEME, sendo ELE fi lho de ANTONIO FREDERICO 
MELLIES e de OSMARINA MELLIES e ELA fi lha de ARIS-
TEU CANDIDO LEME e de MARIA APARECIDA DA SILVA 
LEME; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se al-
guém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 19/08/2021.


