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Setor de bicicletas eleva em
54% faturamento na pandemia

Pedalar é alternativa de exercício no distanciamento; porém fabricante sofre com falta de peças
SHEYLA SANTOS

Seja para apenas passear,
como alternativa de transporte ou complementação
de exercício físico, o uso da
bicicleta no Brasil vive um
boom na pandemia.
A procura começou a subir nos primeiros meses de
distanciamento social e não
arrefece, fazendo com que
o setor esteja entre os beneficiados por mudanças de
comportamento. Enquanto
vários setores amargaram
perdas, a cadeia de produção e venda das bikes terminou o ano passado com alta de 54,4% no faturamento, em comparação com o
resultado do ano anterior,
aponta estudo feito pelo
Itaú Unibanco.
O comércio desse tipo de
equipamento sentiu o aumento da procura pouco

■

depois de o distanciamento ser implementado para
conter a pandemia.
Os fabricantes registraram uma alta equivalente.
O Polo Industrial de Manaus
produziu em janeiro quase
57 mil unidades --alta de
praticamente 45% em relação ao mês de dezembro
de 2020 e de 1% sobre janeiro de 2020. Os dados são da
Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de
Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas
e Similares).
Os fabricantes instalados em Manaus estimam
que serão produzidas 750
mil unidades neste ano, alta de 13% em relação a 2020.
A produção de bicicletas,
no entanto, não ficou imune à interrupção na cadeia
de fornecimento de insumos. (Folha)

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE JABOTICABAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados todos os associados deste Sindicato, quites e em pleno gozo de seus
direitos sindicais, para participarem da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 22 do mês de março
de 2.021, às 18:00 (dezoito) horas, em primeira convocação, à Rua São Sebastião, nº 694, nesta cidade de
Jaboticabal, a fim de deliberarem por escrutínio secreto sobre as seguintes matérias da Ordem do Dia: a)
Leitura, discussão e votação da ata da assembléia anterior; b) Parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço
do exercício de 2.020;c) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Balanço do exercício de 2.020.
Não havendo, na hora acima indicada, número legal de associados, para a instalação dos trabalhos em
primeira convocação, a Assembléia será realizada duas horas após, no mesmo dia e local, em segunda
convocação com qualquer número de associados presentes.
Jaboticabal, SP, 15 de março de 2.021.
Benedito Oclávio Frizzas - Presidente do Sindicato

AESABESP - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados todos os associados da AESabesp para a Assembleia Geral
Ordinária a realizar-se no dia 30 de março de 2021. Em razão da pandemia e das
restrições impostas pelas autoridades e a fim de preservar a saúde de todos,
a mesma será procedida virtualmente por meio e forma a ser definido por e-mail nos
próximos dias, a primeira convocação acontecerá às 18h com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação, as 18h30, com qualquer número de
associados, para deliberarem especialmente sobre a seguinte pauta: 1. Analisar e
aprovar o relatório de atividades do exercício 2020; 2. Analisar e aprovar o plano de
trabalho para o ano de 2021; 3. Analisar e aprovar balanço geral do exercício 2020;
4. Analisar e aprovar o orçamento para o exercício 2021.
Reynaldo Eduardo Young Ribeiro - Presidente do Conselho - Triênio 2019-2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ
ATO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO/PREGÃO Nº 97/2020
A Prefeitura Municipal de Tietê torna público aos interessados, a abertura do Pregão nº
97/2020, Processo Administrativo n° 902/2020, cujo objeto consiste na “Locação de
01 (um) ventilador mecânico para suporte à vida, modo de operação contínua”,
conforme edital e seus anexos. Abertura: 15 de março de 2021. Encerramento: 30 de
março de 2021. Horário: 14h00min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição
dos interessados no site www.tiete.sp.gov.br. Informações poderão ser obtidas
através do telefone (15) 3285-8755.
Leonardo Miguel Campos
Pregoeiro
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BICICLETAS |
RAIO-X
mais de

70
milhões
é o tamanho da
frota nacional

2,5
milhões

de unidades* é a
produção anual de
bicicletas no Brasil, o
quarto maior fabricante
Ciclistas treinam na ciclovia da marginal Pinheiros próximo da ponte Cidade
Universitária (zona oeste da capital paulista) Eduardo Knapp/Folhapress
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – 26 DE MARÇO DE 2021

ATO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO/PREGÃO Nº 14/2021
A Prefeitura Municipal de Tietê torna público aos interessados, a abertura do Pregão nº
14/2021, Processo Administrativo n° 98/2021, cujo objeto consiste na “Registro de
preço para aquisição de materiais diversos para manutenção dos prédios e
espaços públicos”, conforme edital e seus anexos. Abertura: 15 de março de 2021.
Encerramento: 25 e 26 de março de 2021. Horário: 10h00min. O Edital e seus anexos
encontram-se a disposição dos interessados no site www.tiete.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas através do telefone (15) 3285-8755.
VLAMIR DE JESUS SANDEI
Prefeito

Sindicato das Agências de Correio Franqueadas do Estado de São Paulo

CNPJ nº 74.504.861/0001-43
O Presidente do SINDIFRANCO - SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE CORREIO FRANQUEADAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, convoca
todos os associados e os membros da categoria econômica por ela representada, com base territorial
no Estado de São Paulo, independente do porte da empresa, para participarem da Assembleia
Geral Ordinária a ser realizada no dia 26 de março de 2021, às 9h00m em primeira chamada e às
09h30m em segunda convocação, que será realizada na Avenida Dr. Gastão Vidigal, 1132 – Bloco
B – Sala 805 – Vila Leopoldina – São Paulo/SP - a ﬁm de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1)
APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DAS CONTAS DO SINDIFRANCO DO EXERCÍCIO DE 2020. Para
a realização da Assembleia Geral Ordinária deverá ser observado o quórum de 2/3 (dois terços) dos
associados com capacidade para votar nos termos do Estatuto Social e, na segunda convocação, de
maioria simples dos associados presentes, caso não seja atingido o quórum na primeira convocação.
São Paulo, 15 de março de 2021.
Francisco Antonio Parisi - Presidente da Diretoria do SINDIFRANCO.

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada
Infraestrutura e Afins do Estado de São Paulo
Edital de Recolhimento da Contribuição Sindical

Pelo presente edital o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada Infraestrutura e Afins do Estado de São Paulo, faz saber aos senhores empregadores dos
Trabalhadores nas Indústrias da Construção de estradas, pavimentação e obras de terraplenagem
em geral (Barragens, Aeroportos, Canais), e Engenharia Consultiva, as categorias profissionais dos
Trabalhadores de empresas que mediante concessão atuam na exploração, conservação, ampliação
e demais serviços atribuídos as estradas de rodagem, obras de pavimentação de asfalto (pavimento
flexível e rígido, usina de asfalto e de concreto asfáltico), construção, recuperação, reforço,
melhoramentos, manutenção e conservação de estradas, pontes, portos, barragens, hidroelétricas,
termoelétricas, ferrovias, túneis, eclusas, dragagens, aeroportos, canais, transportes metroviários,
dutos para telefonia e eletricidade e obras de saneamento em todo o Estado de São Paulo,
que ficam desde já notificadas as empresas a descontar da remuneração de seus empregados
na folha de março de 2021, o valor equivalente a 01 (um) dia de trabalho, com recolhimento
até dia 30 de abril do ano corrente, observadas e atendidas as formalidades legais e nos termos do
enunciado de número 38 da ANAMATRA e enunciado de número 24 aprovado pela Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério do Trabalho, em 26 de novembro de 2018. Compreendem-se
como remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário-base, as gratificações,
prêmios, abonos, adicionais, comissões e outras vantagens pagas aos empregados naquele mês.
A contribuição sindical deverá ser recolhida em guia de recolhimento fornecida pela entidade sindical
ou emitidas diretamente pelo site da Caixa Econômica Federal, nas agências da Caixa Econômica
Federal ou na Rede Bancária credenciada. O comprovante de pagamento, acompanhado da relação
nominal dos respectivos contribuintes, deverão ser remetidos a esta entidade sindical no prazo
de 15 (quinze) dias após o recolhimento, conforme Nota Técnica nº 202/SRT/MTE/2009, publicada no
dia 15 de dezembro de 2009 no Diário Oficial da União. Ficam os interessados cientificados que
o não recolhimento nos prazos estabelecidos implicará nas multas e correções legais, conforme
estabelecido no Artigo 600 da CLT.
São Paulo, 09 de fevereiro de 2021
ANTONIO BEKEREDJIAN - Presidente
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2ª Vara Judicial da Comarca de Monte Aprazivel/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)
(s) DIVINO APARECIDO CASSANDRE; dos coproprietáriosl SUELY MARIA PACHECO CASSANDRE, MARCELO CASSANDRE; CRISTINA CASSANDRA,
ANTONIO CASSANDRA, VENICIUS CASSANDRA; ANDREA REGINA CASSANDRA; do titular de usufruto LIDIA ALVES CASSANDRA. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito Dr.(a) Luis Gonçalves da Cunha Júnior da 2ª Vara Judicial da Comarca de Monte Aprazivel/SP, na forma da lei, FAZ SABER...,
que por este Juízo se processam os autos da Ação de Execução Fiscal - Divida Ativa ajuizada por PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL
contra DIVINO APARECIDO CASSANDRE - Processo nº 1003506-34.2017.8.26.0369 (Nº de Ordem 2208/2017) e que foi designada a venda
do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal
www.majudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 29/03/2021, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis, em 01/04/2021,
às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até
às 14:00 horas do dia 21/04/2021 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.majudicial.com.br.
O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O arrematante não se responsabiliza pelo
pagamento de débitos fiscais e tributários incidentes sobre o(s) imóvel(is) arrematado(s) (art. 130, CTN), ficando responsável pelo pagamento
dos débitos de outra natureza, tais como condomínio, água, luz e gás. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente
a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis, em inteiro teor,
nos autos do processo e no Portal www.majudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos
respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do novo Código
de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Fração ideal pertencente ao Executado Divino Aparecido Cassandre de Um lote de
terreno na cidade de Monte Aprazível, distrito, município e comarca de mesmo nome, situado a rua São João, esquina com a Rua Francisco
de Assis, medindo quatorze (14) metros de frente, igual dimensão nos fundos, por vinte e um metros e vinte centímetros (21,20) de cada lado
e da frente aos fundos, contendo um prédio residencial de tijolos coberto de telhas antigo, um pequeno salão comercial e uma pequena
construção nos fundos sob o nº 992. Imóvel objeto da Matrícula nº 1.274 do CRI Local Av. 4 - Usufruto - Imóvel com reserva de usufruto
vitalício em favor de LIDIA ALVES CASSANDRA. Valor da Avaliação da parte ideal penhorada correspondente a 8,33333% do imóvel:
R$ 15.000,00. Valor da Avaliação atualizado pelo índice de correção monetária do TJ/SP em novembro/2020: R$ 16.156,15 (dezesseis mil,
cento e cinquenta e seis reais e quinze centavos). Depositário: DIVINO APARECIDO CASSANDRE. Local do bem: Rua São João, 992,
Monte Aprazível/SP. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Monte Aprazivel/SP, aos 27 de janeiro de 2021. Luis Gonçalves da Cunha
Júnior Juiz(a) de Direito.
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*Excluídas as bicicletas infantis.
Fonte: Abraciclo (dados de 2020)
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2ª Vara Cível da Comarca de Votuporanga/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) O
ESPOLIO DE JOAO HELIO VIDAL BLAYA; herdeiros filhos: HÉLIO CARLOS RODRIGUES BLAYA e s/m ELVIRA OLIMPIA APARECIDA DA SILVA BLAYA,
CELSO RODRIGUES BLAYA e s/m MARIA ALICE MOREIRA MELLO BLAYA, LÚCIA HELENA BLAYA LEITE e s/m JOSÉ ROBERTO BERTONCINI LEITE,
DINA AMÉLIA RODRIGUES BLAYA e MAURO SÉRGIO RODRIGUES BLAYA; dos credores e interessados: WILSON ROBERTO TESSARI, CREDITMIX
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, TREVO CARRETAS, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELLI-ME,
CONTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) Rodrigo Ferreira Rocha da 2ª Vara Cível da Comarca de
Votuporanga/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo se processam os autos da Ação de Arrolamento de Bens-Inventário e Partilha
ajuizada por LAURINDA RODRIGUES BLAYA, LUCIA HELENA BLAYA LEITE contra O ESPOLIO DE JOAO HELIO VIDAL BLAYA - Processo nº 000403226.2005.8.26.0664 (Nº de Ordem 589/05) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a
seguir: O leilão será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.majudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 06/04/2021, a
partir das 13:00 horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis, em 12/05/2021, às 13:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor
da avaliação do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até as 13:00 horas do dia 12/05/2021 - 2º pregão. Os lances
deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.majudicial.com.br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a).
Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O arrematante não se responsabiliza pelo pagamento de débitos fiscais e tributários incidentes
sobre do(s) bem(ns) arrematado(s) (art. 130, CTN), ficando responsável pelo pagamento dos débitos de outra natureza. O arrematante deverá
pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras,
condições do Leilão, descrição completa do lote, ônus/restrições, matrícula e laudo de avaliação estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos
do processo e no Portal www.majudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos
patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do novo Código de Processo
Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Um lote de terreno sob nº 22 da quadra 32, do loteamento denominado Jardim Aparecida, em Nova
Aparecida, desta comarca, medindo 12,00 ms. de frente para a Rua Batista Raffi, igual medida nos fundos, onde confronta com o lote 07,
por 35,00 m. da frente aos fundos de ambos os lados, confrontando com os lotes 21 e 23, com área de 420,00 m², localizado pelo lado direito,
de quem em transito pela rua A, vai em direção a rua 27, na quadra completada pelas Ruas Batista Raffi, 27, 24 e 23. Imóvel matriculado sob
o nº 31628 do 2º CRI de Campinas. Conforme Laudo de Avaliação, fls. 513/534: Sobre este terreno encontra-se edificado um galpão com área
total construído de 406,00m², idade física de 22 anos e com estado de conservação regular. Valor da Avaliação em 26 de agosto de 2015:
R$ 788.836,45 (setecentos e oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais, quarenta e cinco centavos). Valor Atualizado pelo índice de
Janeiro/2021 da Tabela de Correção Monetária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: R$ 1.012.968,75 (Um milhão, doze mil,
novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Local do bem: Rua Batista Raffi, 353, Jd. Aparecida, Nova Aparecida, Campinas/
SP. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Votuporanga/SP, aos 05/02/2021. Rodrigo Ferreira Rocha Juiz(a) de Direito.

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

AVISO DE ADIAMENTO
Pregão Eletrônico SRP - nº 16/2021
Processo nº 35014.280544/2020-22
UASG 510178
A Superintendência Regional Sudeste I do INSS torna público o adiamento
da licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP n.º 16/2021, tendo como
objeto a futura contratação de empresa especializada em serviços continuados
de auxiliar administrativo e recepcionista, conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas em Edital e anexos, anteriormente marcada
para 12/03/2021 às 10h00min, ﬁcando adiada para 25 de março de 2021 às
10h00min, por razões técnico administrativas.
O Edital completo está à disposição no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br,
podendo, também, ser solicitado por e-mail para licitacaosp.srsp@inss.gov.br ou
por telefone (11) 3544-3507.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA URBANA,
ÁREAS VERDES E TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SUZANO, MOGI DAS
CRUZES, POÁ, ITAQUAQUECETUBA, FERRAZ DE VASCONCELOS E RIO GRANDE DA SERRA.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os integrantes da categoria que prestam serviços em
Instituto de Beleza e Cabeleireiros de Senhoras, Sindicalizados (Filiados) ou não, "excluindo-se as
demais categorias de Turismo e Hospitalidade" para participarem da Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 19 de Março de 2021 em Primeira Convocação às 12:00h., em Segunda
Convocação às 13:00 horas com qualquer número de presentes, na Rua Ipes, 95/99 - Vila Urupês Suzano, Estado de São Paulo, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 Discussão e Deliberação sobre as reivindicações da categoria a serem apresentadas à entidade Patronal
- SINDBELEZA, na data base de 01/06/2021; 2 - Outorgar Poderes especiais à Diretoria do Sindicato para
celebração da Convenção Coletiva de Trabalho e se não lograr êxito instaurar perante o Egrégio Tribunal
Regional do Trabalho o competente Dissídio Coletivo de Trabalho; 3 - Aprovação da Contribuição Assistencial/Negocial para toda a categoria filiados e não filiados; 4 - Percentual e forma a ser realizado o
desconto da referida contribuição; 5 - Forma para os trabalhadores não filiados se oporem ao desconto;
6 - Assuntos Gerais. Suzano 15 de Março de 2021. Carlos José da Silva - Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA URBANA,
ÁREAS VERDES E TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SUZANO, MOGI DAS
CRUZES, POÁ, ITAQUAQUECETUBA, FERRAZ DE VASCONCELOS E RIO GRANDE DA SERRA.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os integrantes da categoria que prestam serviços Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais, Comerciais e Mistos, Sindicalizados
(Filiados) ou não, "excluindo-se as demais categorias de Turismo e Hospitalidade" para participarem
da Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 19 de Março de 2021 em Primeira Convocação
às 14:00h., em Segunda Convocação às 15:00 horas com qualquer número de presentes, na Rua Ipes,
95/99 - Vila Urupês - Suzano, Estado de São Paulo, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: 1 - Discussão e Deliberação sobre as reivindicações da categoria a serem apresentadas à
entidade Patronal - SECOVI-SP, na data base de 01/05/2021; 2 - Outorgar Poderes especiais à Diretoria do
Sindicato para celebração da Convenção Coletiva de Trabalho e se não lograr êxito instaurar perante o
Egrégio Tribunal Regional do Trabalho o competente Dissídio Coletivo de Trabalho; 3 - Aprovação da
Contribuição Assistencial/Negocial para toda a categoria filiados e não filiados; 4 - Percentual e forma a
ser realizado o desconto da referida contribuição; 5 - Forma para os trabalhadores não filiados se oporem ao desconto; 6 - Assuntos Gerais. Suzano 15 de Março de 2021. Carlos José da Silva - Presidente.
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Vara Judicial da Comarca de Nova Granada/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s)
A.P.; do coproprietário de bem indivisível HELENA SCHIFFLER PROCHNOW; do credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com
penhora anteriormente averbada ALEX FERREIRA DE OLIVEIRA. ATENÇÃO - SEGREDO DE JUSTIÇA O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) MELINA
REPIZO RODRIGUES da Vara Judicial da Comarca de Nova Granada/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo se processam os autos
da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Duplicata ajuizada por HY-LINE DO BRASIL LTDA contra ADELINO PROCHNOW - Processo nº
1000113-72.2016.8.26.0390 (Nº de Ordem 150/16) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras
expostas a seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.superbidjudicial.com.br. O 1º pregão terá início em
29/03/2021, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis, em 01/04/2021, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não
atinjam o valor da avaliação do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 22/04/2021 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.superbidjudicial.com.br. O leilão será conduzido pelo(a)
Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O arrematante não se responsabiliza pelo pagamento de débitos fiscais e
tributários incidentes sobre o(s) imóvel(is) arrematado(s) (art. 130, CTN), ficando responsável pelo pagamento dos débitos de outra natureza,
tais como condomínio, água, luz e gás. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras, condições do Leilão, descrição completa do lote, ônus/restrições, matrícula e laudo
de avaliação estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.superbidjudicial.com.br. A publicação deste edital
supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores,
conforme determina o §2º, do artigo 887, do novo Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Penhora de 50% do imóvel objeto
da matrícula nº 3.139 do Cartório do Primeiro Ofício de Santa Maria de Jetibá/SP, de propriedade do executado: Um terreno agrícola situado
em São Sebastião, Santa Maria de Jetibá/ES, medindo área de 84.000,00m² (oitenta e quatro mil metros quadrados), ou seja 8,4 hectares com
benfeitorias existentes sendo: uma granja, uma casa para moradia, uma fábrica de ração, etc., confrontando-se com terras de Adolpho
Prochnow, Renildo Tressmann, Henrique Krause, Adolpho Borchardt, Floriano Foesch, Valfrido Boldt e quem de direito, cadastrada no INCRA
sob o nº 504.114.100.960-1 - avaliando 50% (cinquenta por cento) do referido imóvel em aproximadamente em R$ 792.197,00 (setecentos e
noventa e dois mil, cento e noventa e sete reais), segundo o laudo de avaliação em anexo, tendo como fonte de pesquisa o preço médio do
hectare de terras rurais na comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, por pesquisa virtual (internet), bem como por valores informados pela
Prefeitura para fins de tributação, uma vez que não possuo conhecimentos técnicos para avaliação de forma detalhada quanto as
características específicas do terreno, para o qual seriam necessários conhecimentos especializados. Valor de Avaliação em 20/08/2019:
R$ 792.197,00 (setecentos e noventa e dois mil, cento e noventa e sete reais). Valor da avaliação atualizado pelo índice de correção monetária
do TJ/SP em JAN/2021: R$ 851.042,48 (oitocentos e cinquenta e um mil, quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Depositário:
ADELINO PROCHNOW Local do bem: São Sebastião, distrito da sede Santa Maria de Jetibá/ES. Nova Granada/SP, 08 de fevereiro de 2.021.
MELINA REPIZO RODRIGUES Juiz(a) de Direito.

