
Publicação no site: www.ojornalzinho.com.br no dia 18/08/2021

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 
UNIÃO PARANÁ SÃO PAULO – SICREDI UNIÃO PR/SP, pessoa 
jurídica de direito privado, com o CNPJ nº 79.342.069/0001-53, com sede na Rua 
Santos Dumont, nº. 2720, Sobreloja, Centro, na Cidade de Maringá, Estado do 
Paraná, traz ao conhecimento dos interessados que levará à LEILÃO PUBLI-
CO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, por intermédio de 
LEILOEIRO OFICIAL credenciado, regularmente matriculado na junta comercial do 
Estado do Paraná, para alienação do imóvel recebido em garantia fiduciária, confor-
me Cédula de Crédito Bancário nº B79730374-8, emitida pelos devedores HUGO 
ORRICO JUNIOR, inscrito o CPF sob o nº. 002.168.688-23, pela maior oferta, 
no estado de ocupação e conservação em que se encontra, regendo-se conforme 
instituem o Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, que regula a profissão de 
Leiloeiro Oficial e art. 22 e seguintes da Lei nº 9.514/97, com as alterações introdu-
zidas pela Lei nº 10.931/2004.

1. LOCAL, DATA E HORÁRIOS DOS LEILÕES
1.1. 1º Leilão: 20/09/2021 a partir das 09h30m.
1.2. 2º Leilão: 23/09/2021 a partir das 09h30m.
1.3. Local dos leilões: Av. Carlos Gomes, nº 226, térreo, zona 05 – Maringá-

-PR, on-line (www.kleiloes.com.br),
1.4. Leiloeiro: Werno Klöckner Júnior - Jucepar 660; email kleiloes@kleiloes.

com.br, Site: www.kleiloes.com.br; Fones: 44 3026 8008 / 99973 8008.
2. OBJETO DO LEILÃO

2.1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: 
“Imóvel Rural denominado Fazenda Villa Encantada, bairro Pi-

nheirinho, município de Caconde- SP, registrada sob a matrícula 
Nº. 7532, no cartório de registro de imóveis de Caconde- SP, cuja 
descrição segue: começa no marco L18, com coordenadas pla-
nas locais arbitrarias norte (Y), de 893,81 e este (X), de 642,99 no 
canto da divisa que o imóvel faz com a Gleba 4 e estrada interna, 
de onde segue em direção ao marco 106, no azimute 89°23’32’, 
em uma distância de 128,63M por alinhamento e confrontando 
com a estrada interna, defletindo a direita, segue em direção ao 
marco I 31, no azimute 198°26’05’’ em uma distância de 180,41 
M por alinhamento e confrontando com a Gleba 14, defletindo a 
direita, segue em direção ao Marco L1 no azimute 282°16’5’’ em 
uma distância de 123,25M por por alinhamento e confrontando 
com a Gleba 12, defletindo à direita, segue em direção ao Marco 
L18, no azimute 18°47’48’’, em uma distância de 151,69M, por 
alinhamento e confrontando com  a gleba 5 e a Gleba 4. Fechan-
do assim o polígono irregular acima descrito e perfazendo uma 
área de 20255,0174 metros quadrados ou 2.0255 Hectares ou 
ainda 0,8370 Alqueires Paulista.”

1º Leilão: 20/09/2021 às 09h30m: Igual ou superior a R$ 1.039.557,68 
(um milhão, trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito 
centavos);

2º Leilão: 23/09/2021 às 09h30m: Igual ou superior a R$1.481.026,35 
(um milhão, quatrocentos e oitenta e um mil, vinte e seis reais e trinta e cinco cen-
tavos).

3. DO PREÇO E DAS FORMAS DE PAGAMENTO
3.1. O referido imóvel encontra-se, devidamente matriculado no Cartório de Re-

gistro de Imóveis da Caconde - SP, sob a Matrícula nº. 7532, e será vendido no es-
tado em que se encontra e em caráter “AD CORPUS”, em PRIMEIRO LEILÃO 
PÚBLICO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA pelo valor mínimo de R$ 
1.039.557,68 (um milhão, trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e 
sessenta e oito centavos);

3.2. Se o maior lance oferecido no Primeiro Leilão for inferior ao valor mínimo 
estipulado, fica desde já designado para dia 23/09/2021 no mesmo local, para a 
realização do SEGUNDO LEILÃO pelo maior lance oferecido, desde que igual 
ou superior, sendo pelo valor mínimo de R$1.481.026,35 (um milhão, quatrocentos 
e oitenta e um mil, vinte e seis reais e trinta e cinco centavos);

3.3. Havendo arrematação, será lavrada escritura pública no prazo de até 90 
(noventa) dias contados a partir da data do leilão. Todas as despesas “propter rem”, 
ou seja, condomínio, IPTU etc., com fato gerador até a data da arrematação, serão 
de responsabilidade da Credora Fiduciária. As despesas com a transferência da 
propriedade correrão por conta do comprador. O arrematante pegará no ato do lei-
lão, o valor da arrematação, mais 5% (cinco por cento) correspondente à comissão 
do Leiloeiro Oficial. 

4. DOS LANCES
4.1. Os interessados em participar do leilão poderão fazê-lo na modalidade PRE-

SENCIAL e ONLINE nos endereços supras exposto.
4.2. A modalidade PRESENCIAL ocorre mediante comparecimento do interes-

sado ao local do leilão, na data e horário estabelecidos no item 1. Na modalidade 
PRESENCIAL os lances são verbais e deverão ser ofertados no leilão pelos inte-
ressados ou seus procuradores, esses devidamente investidos por procuração com 
poderes específicos.

5. DA APURAÇÃO DO LANCE VENCEDOR
5.1. Será considerado lance vencedor aquele que resultar no maior valor acima 

do preço mínimo apresentado no ato do leilão.
6. DOS PAGAMENTOS NO ATO DO LEILÃO

6.1. O arrematante pagará ao leiloeiro, no ato do leilão, o valor da comissão do 
leiloeiro, correspondente a 5% (cinco por cento) do lance vencedor.

6.1.1. O valor da comissão do leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado.
6.2. O arrematante pagará ao leiloeiro, no ato do leilão, o valor correspondente a 

100% (cem por cento) do lance ofertado.
6.3. Os pagamentos no ato far-se-ão em moeda nacional e/ou pela emissão de 

02 (dois) cheques, sendo um de valor correspondente à comissão do leiloeiro e o 
outro referente ao valor do lance, ou ainda por intermédio de depósito bancário,

6.4. Caso o arrematante não efetue o pagamento do valor correspondente ao 
lance vencedor e ao valor da comissão do leiloeiro no prazo estipulado, o lote cor-
respondente estará automaticamente cancelado, bem como:

6.4.1. Deverá o arrematante pagar multa em favor do promitente vendedor, cor-
respondente ao valor de 20% (vinte por cento) do o valor do lance ofertado acresci-
do da comissão do leiloeiro. 

6.4.2. A comissão do leiloeiro é devida pelo arrematante a partir do momento em 
que o lote é declarado vendido, sendo esta cobrada em sua integralidade e indepen-
dente do cancelamento do lote, interpelação judicial ou extrajudicial.

6.5. O não pagamento do lance e da comissão do leiloeiro no ato do leilão impli-
cará ao arrematante faltoso as penalidades da Lei, que prevê, no caso de inadim-
plência, a denúncia criminal e a execução judicial contra ele.

7. DA ATA DO LEILÃO
7.1. Será elaborada no leilão a Ata do Leilão contendo o valor do lance vencedor, 

valor pago no ato do leilão e dados do arrematante, bem como demais aconteci-
mentos relevantes.

7.2. A Ata do Leilão será assinada pelo arrematante, leiloeiro e por um represen-
tante legal do Credor Fiduciário.

7.3. A Ata do Leilão informará a não ocorrência de lance para os imóveis, se for 
o caso.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões do imóvel pode 

ser invocada, a qualquer tempo, como motivo para compensações ou modificações 
no preço ou nas condições de pagamento, ficando a cargo e ônus do adquirente/
arrematante a sua regularização.

8.2. O imóvel é ofertado à venda como coisa certa e determinada (venda “ad 
corpus”), sendo apenas enunciativas as referências neste edital e serão vendidos 
no estado de ocupação e conservação em que se encontram, ficando a cargo do 
adquirente a sua desocupação, reformas que ocasionem alterações nas quantida-
des e/ou dimensões, averbação de áreas e/ou regularização, quando for o caso, 
arcando o adquirente com as despesas decorrentes.

8.3. A participação no presente leilão implica, no momento em que o lance for 
considerado vencedor no leilão, na concordância e aceitação de todos os termos 
e condições deste Edital, bem como submissão às demais obrigações legais de-
correntes.

8.4. O arrematante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
e documentos apresentados.

8.5. O Arrematante está ciente que o comitente vendedor, o leiloeiro e a empresa 
de leilões, não se enquadram nas condições de fornecedores, intermediários ou 
comerciantes e que o Leiloeiro é um mero mandatário, ficando assim, eximido de 
eventuais responsabilidades por defeitos ou vícios ocultos que possam existir no 
bem alienado, nos termos do art. 663 do Código Civil, como também por indeni-
zações, trocas, consertos, e compensações financeiras, em qualquer hipótese ou 
natureza.

8.6. Para dirimir qualquer questão que decorra direta ou indiretamente deste 
Edital, fica eleito o foro da Comarca de Maringá, Estado do Paraná.

Maringá – PR, 05 de agosto de 2021.
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TRADICIONAL FEIJOADA 
ROTARY CLUB CENTRO

Em sua primeira campanha do ano rotário (2021-2022), o Ro-
tary Club Centro de São José do Rio Pardo realizou no 
dia 18 de julho, sua tradicional feijoada. O dinheiro arrecadado 
será utilizado na compra de materiais para o banco de produtos 
ortopédicos (cadeiras de rodas, de banho, andadores, etc.).
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NUTRICIONISTA
ESPORTIVO

Danilo Figo

Barrinha de proteína:
saiba qual escolher

A barra de proteína é bem popular no meio esportivo. Ela pode 
substituir uma refeição, principalmente refeições intermediárias e/
ou pós-treino, e tem como grande vantagem a praticidade já que 
cabe em bolsos ou mochilas.

O primeiro item que deve ser visto é a quantidade de proteína 
que existe na porção (olhar o valor nutricional), afinal, você deseja 
um produto que tenha grande quantidade deste nutriente. Os valo-
res das porções podem mudar de acordo com a marca, portanto a 
quantidade de proteína deve ser analisada pelo seu percentual em 
relação à porção do produto descrita no valor nutricional.

Outro item importante é a fonte da proteína. Ela pode ser oriunda 
do whey protein, caseína, proteína de soja, proteína de arroz, entre 
outras. O whey é a melhor fonte de proteína devido ao seu amino-
grama mais completo e para quem deseja barrinha vegetariana, a 
melhor opção é escolher a qual tenha uma mistura de várias pro-
teínas vegetais (ex.: soja, arroz, ervilha, castanhas, entre outras).

O açúcar deve ser levado em consideração. Por ser um produto 
ultra processado é comum ver na lista de ingrediente vários nomes 
diferentes dele, como xaropes, maltodextrina, dextrose, açúcar in-
vertido, entre outros. Para diabéticos e pessoas que buscam ema-
grecimentos, dependendo da barrinha, pode não ser uma grande 
aliada.

E sempre se atentar as calorias. Essas barrinhas costumam ter 
um valor calórico alto e em alguns casos não há necessidade de 
consumir a barrinha inteira de uma vez, já que pode ultrapassar o 
valor calórico em relação ao objetivo do usuário.

E, como dica prática para quem busca a opção mais saudável, 
procure ler a lista de ingredientes. Normalmente listas grandes 
representam um alimento bem artificial, portanto, na maioria das 
vezes, procurem barrinhas com listas menores.

Um grande abraço e até o próximo mês!

Nutricionista - CRN3 40604
Email: danilofigo@gmail.com

www.facebook.com/danilofigonutricionista 
Local de atendimento:

Clinica Revitalle
Fone: 3608 4392


