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Bota preta de borracha, marca Sete Léguas, tamanho 39; 02 Bota preta de borracha, marca Sete Léguas, tamanho 44; 02 Bota 
preta de borracha, marca Sete Léguas, tamanho 40; 07 Bota preta de borracha, marca Sete Léguas, tamanho 43; 08 Botina de 
couro marca 4SSSS; 14 botinas de várias marcas, modelos e tamanhos; 28 Botina marca Oliveira, tamanhos diversos; 23 Botina 
marca Keller, tamanhos diversos; 64 Botina marca Piacezzi, tamanhos variados; 23 Botina marca Bootlau, tamanhos diversos; 
06 Bota Sete Léguas Preta, tamanho 41; 05 pares de Batas Sete Léguas, pretas, nº 40; 06 pares de Botas Sete Léguas, 
brancas, nº 40; 34 pares de botinas amarelas e marrons, Primavera; 15 pares de botinas Coturno, vários tamanhos. Avaliação 
em R$ 7.127,00. Lote 20: 03 Chapéu de tecido; 05 Chapéu de feltro; 02 Chapéu de feltro; 66 Chapéu de palha; 06 Chapéus de 
palha dura; 01 chapéu de pelo Califórnia, nº 57; 01 chapéu em couro, Berdinazzi, G; 01 chapéu em couro, Piacezzi, M: 01 
chapéu em couro, Radar, P; 01 chapéu tipo camuflado, Verde, sem marca e sem nº aparentes; 02 bonés em tecido; 03 bacheiros 
para eqüinos; 03 arreios para eqüinos; 01 pelego de carneiro; 05 barrigueiras em nylon; 04 relhos em couro trançado; 02 rabos 
de tatu em couro; 09 abridões, 02 freios; argolas e fivelas de metal de vários tamanhos e modelos; 05 estribos de metal; 04 
pares de esporas; 02 raspadeiras para animais; 01 sela de couro trabalhado com feltro vermelho; 01 berrante composto de 05 
partes; 01 coalheira (peitoral de couro tração animal); 06 lombeiras, para charretes; 07 travessões; 58 chapéus de pelo Marcar-
Company, vários tamanhos; 24 chapéus tipo panamá, vários tamanhos, Marcar Company; 50 chapéus Carandá; 32 chapéus de 
palha Carandá, Aba pequena; 55 chapéus de palha Carandá, Aba Grande; 32 chapéus de palha Carandá. Avaliação em R$ 
5.400,60. Lote 21: 18 Correia de couro para espora; 03 Freio para eqüino; 05 cabrestos de corda nylon para eqüino; 06 
travessões para eqüino; 01 reio de couro trançado; 02 cabrestos de nylon, para eqüinos; 14 biqueiras de nylon, trançadas; 01 
Tapa em couro, para eqüino; 06 barrigueiras em nylon; 01 travessão em couro, para eqüino; 05 mantas para sela; 07 bainhas 
(capas) para canivetes, em couro; 15 canivetes, vários modelos e tamanhos; 04 bacheiros de feltro; 03 selas para animais, 
estilo Quarto de Milha; 05 arreios Junco; 03 arreios Banana; 10 qualheiras (peiteiras tração animal); 02 peiteiras; 02 selas 
pequenas; 04 barrigueiras vermelhas de algodão; 32 cabeçadas em couro, variadas; 11 mantas vermelhas para arreios; 05 
bacheiros de feltro; 15 bacheiros verdes, de lona; 02 arreatas para carroças; 03 peiteiras; 11 portas lepecid, em couro; 04 
caronas em couro vermelho; 12 barrigueiras em seda; 16 capas, bainhas para canivetes; 04 capas, bainhas para relógio de 
bolso; 02 tapas em couro, para animal; 05 travessões em couro, para animal; 04 travessões em Nylon, para animal; 03 
raspadeiras para animal; Avaliação em R$ 5.337,00. Lote 22: 01 Misturador de ração MRP-300 Pinheiro; Avaliação em R$ 
1.300,00. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. José Bonifácio SP, 31 de janeiro de 2.011.

JUNQUEIRÓPOLIS

EDITAL DE LEILÃO DO BEM PENHORADO DO EXECUTADO: DAILTON JOSE RODRIGUES e outro, NOS AUTOS DE 
EXECUÇÃO FISCAL, FEITO Nº 357/02, QUE LHE É MOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS.

O Doutor MARCELO LUIZ LEANO, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Junqueirópolis, Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc.

FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que no de dia 16 de março de 2011, às 
13h30min, no local destinado as hastas públicas, na porta principal do Forum, sito à Rua Porto Alegre, 1230, nesta cidade e 
comarca, o porteiro dos auditórios levará a público pregão de venda e arrematação, a quem mais der e maior lanço oferecer 
acima da avaliação, ao bem assim descrito: um imóvel constituído pelo lote nº 08 da quadra nº 04, localizado na Rua das 
Arapongas, nº 115, matrícula nº 5904, CRI local. E caso não seja ofertado lanço superior ao valor da avaliação, desde logo 
designo a data de 30 de março de 2011, às 13h30min, para a realização do 2º leilão e, caso o executado não seja encontrado 
pessoalmente para intimação pessoal, fica desde já devidamente intimado por edital da designação supra. Dado e passado 
nesta cidade e comarca de Junqueirópolis, Estado de São Paulo, aos 1 de fevereiro de 2011.

NOVA ODESSA

EDITAL DE ÚNICA HASTA PÚBLICA, POR LANCES ORAIS, DO BEM ARRECADADO DA MASSA FALIDA DE CECI 
OVOS LTDA., CNPJ/MF Nº 52.873.106/0001-01 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 482.003.509.118, NOS AUTOS DA FALÊNCIA, 
PROCESSO Nº 394.01.1993.00009-4, Nº DE ORDEM 304/93.

O DOUTOR LUCAS PEREIRA MORAES GARCIA, MMº JUIZ SUBSTITUTO DA VARA JUDICIAL DE NOVA ODESSA/SP, NA 
FORMA DA LEI, ETC.

FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital, ou dele tiverem conhecimento, que, no DIA 15 (QUINZE) DIAS DO 
MÊS DE MARÇO DE 2011, ÀS 15:00 HORAS, no saguão do Edifício do Fórum local, o sr. Oficial de Justiça, servindo de porteiro 
ad hod dos auditórios, apregoará e levará a única hasta pública o bem imóvel a seguir descrito, entregando-se a quem ofertar 
o maior lance, desde que não seja considerado preço vil, o bem arrecadado e avaliado nos autos da ação da FALÊNCIA DE 
CECI OVOS LTDA., CNPJ/MF nº 52.873.106/0001-01, assim descrito: 1/6 da parte ideal do imóvel matriculado sob n. 34.178 do 
registro de Imóveis de Americana/SP, com cadastro no INCRA nº 624.001.619-5, sendo um sítio com área de 12,10 hectares, ou 
cinco (5) alqueires, situado no Bairro Fazenda Velha, em Nova Odessa, diversos ranchos e demais benfeitorias existentes nesse 
imóvel, confrontando em sua integralidade com José Camargo, por uma Estrada Municipal, com Teófilo Peterlevitz, Irmãos 
Bruhns, viúva Emília Sniker, João Muciniek, correspondente a Gleba B. Observa-se que a posse está localizada conforme planta 
juntada às fls. 803 e 1008 em decorrência do ajuste entre os condôminos, e que as providências necessárias para regularização 
administrativa do desdobro correrão a cargo do arrematante. Avaliado às fls. 999/1008 dos autos em R$.418.333,40 (maio/2007), 
valor que será atualizado para o dia da hasta pública. ADVERTÊNCIA GERAL: Ficam os credores, o devedor, seus sócios, o 
síndico e o Ministério Público intimados de que têm o prazo de dez (10) dias para impugnação do presente edital, em especial 
sobre os bens a serem alienados. Maiores informações sobre o bem acima poderá ser obtida com o síndico Dr. Rolff Milani 
de Carvalho, OAB/SP 84.441  Rua Mario Borim n. 165- Chácara Urbana  JUNDIAI-SP, Fone (011) 3964-6460, 3964-6461, 
3964-6462, 3964-6463, e-mail milanirolff@rolffmilani.com.br. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados 
e ninguém possa alegar ignorância, será o presente publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta comarca 
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de Nova Odessa/SP, aos 25 de janeiro de 2011. Eu, _______________(Marilina Casemiro Soares), escrevente, digitei. Eu, 
______________________(Antonio Carlos de Oliveira Reis), diretor escrivão substituto, conferi e subscrevi.

NOVO HORIZONTE

Foro Distrital de Itajobi

EDITAL DE PRAÇA DOS BENS PENHORADOS DO EXECUTADO MÁRIO RODRIGUES TORRES NETO, nos autos de 
CARTA PRECATÓRIA, feito nº 031/10, extraída do processo nº 3308/97 do Serviço Anexo das Fazendas do Fórum de Catanduva 
movido por INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  INSS contra MARIO RODRIGUES TORRES NETO.

A Doutora MARIA HELOÍSA NOGUEIRA RIBEIRO MACHADO SOARES, Meritíssima Juíza de Direito da Vara Distrital de 
Itajobi, Comarca de Novo Horizonte/SP.

FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que, no dia 29 de 
março de 2011, às 13:30 horas, no Edifício do Fórum, sito na Rua Said Farhat, nº 100, nesta cidade de Itajobi/SP, local destinado 
às Hastas Públicas, o Porteiro dos Auditórios levará a Público, pregão de venda e arrematação, a quem mais der e maior lance 
oferecer, acima da respectiva avaliação, que importa um total de R$.25.000,00(vinte e cinco mil reais), conforme laudo de 
avaliação, dos bens imóveis assim descritos: 0,5 alqueires ou 12.000 metros quadrados IDEAIS DA PROPRIEDADE RURAL 
denominada gleba C com área de 52,02 alqueires ou 125,88,84 ha de terras, com a denominação atual de FAZENDA PÃO E 
MEL, no município de Itajobi, desta Comarca, dentro do seguinte roteiro: Partindo-se do marco n. 1, localizado na confrontação 
de Luiz Serra, ponto este no qual também confrontam as glebas D e C aqui descrita, seguimos confrontando com a Gleba D de 
Carlos Alberto Mastrocola Martins, no rumo 89º4300 e dist.- 694,96 m encontrando o ponto nº 2, sendo que seguimos na mesma 
reta nº 2 a nº 3 rumo 89º4300NE e dist. 190,39m confrontando aqui com uma área de posse de Carlos Alberto Mastrocola Martins, 
posse esta de longa data, mansa e pacífica, com área de 5,0629 alqueires seguindo a descrição no ponto nº 3, encontramos 
a divisa de Sebastião Martins, Fazenda Cachoeira, e seguimos à esquerda nº 3 a nº 4 rumo 0º2058SE e dist. 706,69m sendo 
que o ponto nº 4 está situado no cruzamento da cerca da Fazenda Cachoeira com uma pequena aguada no meio de um brejo, 
na confrontação de Neville Mastrocolla Martins, gleba  B. Seguimos agora à esquerda sempre acompanhando a aguada na 
confrontação de Neville, nº 4 a nº 5 rumo 50º5841NO e dist. 308,92 m nº 5 a nº 6 rumo 38º4041NO dist. 488,03 m sendo que 
aqui seguimos uma reta, abandonando em seguida o brejo nº 6 a nº 7 rumo 87º0035NO e dist. 735,00 m encontramos aqui o 
eixo de uma estrada municipal secundária, na confrontação de suc. de Rebelis Specil, seguimos agora à esquerda sempre pelo 
eixo da referida estrada nº 7 a nº 8 rumo 32º5824SE e dist. 38,58m, nº 8 a nº 9 rumo 23º4419SE e dist. 191,45m, nº 9 a nº 10 
rumo 23º2757SE e dist. 142,19m, nº 10 a nº 11 rumo 12º4011SE e dist. 18,51m, nº 11 a nº 12 rumo 14º1559SO e dist. 177,52m, 
nº 12 a nº 13 rumo 14º0435SO e dist. 128,40m sendo que o ponto0nº 9 até o ponto nº 12 confrontamos com Luiz Sperandio, e 
do nº 12 até o nº 13 com Odilon Gerlack, sendo que aqui abandonamos a estrada e seguimos à esquerda por cerca, passando 
a confrontar com Luis Serra, nº 13 a nº 14, rumo 24º5519SE e dist. 632,75m e finalmente nº 14 a nº 1 rumo 25º4818SE e dist. 
109,23m encontrando aqui o nosso ponto de partida, INCRA 611.069.003.859/7, sob o número da matrícula 10.819 do Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Novo Horizonte/SP, cópia da certidão de registro datada em 15 de abril de 2002, avaliado 
em R$.25.000,00(vinte e cinco mil reais). Os bens encontram-se depositados em mãos do executado Mário Rodrigues Torres 
Neto, CPF nº 793.888.338-72, com endereço no Sítio Santa Ângela, Catiguazinho, em Catiguá/SP. FAZ SABER, outrossim, que 
não havendo licitantes seguir-se-á, no mesmo local, no dia 12 de abril de 2011, às 13:30 horas, a Segunda Praça dos mesmos 
bens, cuja alienação será feita pelo maior lance. FAZ SABER finalmente, que não sendo o executado MÁRIO RODRIGUES 
TORRES NETO, pessoalmente encontrados para INTIMAÇÃO, pelo presente edital ficam os mesmos intimado para todos os 
efeitos da Lei. E, para que chegue ao conhecimento de todos e de futuro não aleguem ignorância, foi expedido o presente edital, 
que será publicado e afixado. DADO e passado nesta cidade de Itajobi / SP, em 31 de janeiro de 2.011. Eu,__________(ROSELI 
HONORI DE LIMA), Escrevente, digitei e providencie a impressão. Eu______________(JÚLIO SÉRGIO GERALDO), Diretor de 
Serviço, subscrevi.

MARIA HELOÍSA N. R. MACHADO SOARES
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO

PALESTINA

FORO DO INTERIOR
CÍVEL E COMERCIAL
PALESTINA
VARA ÚNICA
Juiz de Direito: Ângelo Márcio de Siqueira Pace

CARTÓRIO JUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA

EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA DO BEM PENHORADO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO CESAR AUGUSTO GARCIA,NOS 
AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, FEITO Nº 412.01.2005.000208-7/000000-000, ORDEM 21/05,QUE A FAZENDA DO ESTADO 
PROMOVE CONTRA O EXECUTADO SUPRA. PRAZO DE 20 DIAS

O DR ÂNGELO MÁRCIO DE SIQUEIRA PACE, MM Juiz de Direito da Comarca de Palestina, Estado de São Paulo, na 
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