
EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 14 de Setembro de 2020, às 08h40min *. 2º LEILÃO: 21 de Setembro de 2020, às 15h15min *. *(horário de Brasília)
ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar, 
Edifício Berrini One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, 
que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada 
pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A – CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular 
com eficácia de escritura pública de venda e compra de imóvel e alienação fiduciária em garantia, financiamento nº 074660230011046, 
datada de 12/09/2016, e aditivo datado em 16/10/2019, firmado com os Fiduciantes Claudia Barros Ohashi, CI n° 6135-CRM/PA e 
CPF n° 488.704.632-49, e seu marido Manoel Silvestre Barros Junior, CI n° 4.131.510-PC/PA e CPF n° 776.226.692-53, residentes 
e domiciliados em Belém/PA, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 840.398,94 
(Oitocentos e quarenta mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos - atualizado conforme disposições 
contratuais), o imóvel constituído pelo Apartamento nº 503, Edifício Torres Ekoara – Eko Sul, na travessa Enéas Pinheiro, nº 2328, bairro 
do Marco, Belém/PA, com 257,40m² de área total, sendo 119,16m² de área comum e 138,24m² de área privativa, com direito ao uso de 
duas vagas de garagem, melhor descrito na matrícula nº 26369LT do 2º Cartório de Oficio de Imóveis de Belém/PA. Cadastrado na 
Prefeitura sob o nº 008/34882/53/78/0526/000/143-90. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação 
em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), 
com lance mínimo igual ou superior a R$ 677.268,77 (Seiscentos e setenta e sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e 
sete centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório do Leiloeiro. Os interessados 
em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.sold.com.br, encaminhar a documentação necessária 
para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA 
DESTE EDITAL NO SITE: www.sold.com.br. Informações pelo tel. 11-3296-7555 (16316 – Dossiê).

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 14 de setembro de 2020, às 08h50min *. 2º LEILÃO: 21 de setembro de 2020, às 14h45min *. *(horário de Brasília)

ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar, Edifício 
Berrini One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a 
PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário 
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A – CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento Particular de venda e compra, datado de 
29/12/2016, firmado com a Fiduciante DANIELA AZEVEDO DE SOUSA FAGUNDES LEITE, RG n° 5719167-PC/PA, CPF nº 953.449.262-00, 
e MAURICIO FAGUNDES LEITE, RG n° 4584001-PC/PA, CPF n° 809.259.102-44, residentes e domiciliados na cidade de Belém/PA, em 
PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 455.770,88 (Quatrocentos e cinquenta e cinco mil, 
setecentos e setenta reais e oitenta e oito centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído por: “Apartamento 
n° 1201, situado na Rua Boaventura da Silva n° 361, Reduto, Belém/PA, com área privativa de 107m² (conforme Laudo)”, melhor descrito na 
matrícula nº 118 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Belém/PA. Cadastro Municipal: 003/34883/51/39/0542/000/045-28. Imóvel 
ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica 
desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 368.287,48 (Trezentos e sessenta 
e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial 
ocorrerá no escritório do Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.sold.com.br, 
encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais 
condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.sold.com.br. Informações pelo tel. 11-3296-7555 (16306 - Dossiê).

4 gerais Belém, segunda-feira, 31 de agosto de 2020

A missa de sétimo dia em 
homenagem ao casal 
Nielson Ribeiro e Chen 

Mei Yin, mortos em um aci-
dente ocorrido em Goianésia 
do Pará, no último domingo 
(23), foi celebrada, sábado (29), 
a partir das 18 horas, na Basílica 
Santuário de Nazaré. Durante 
a transmissão da missa, pelas 
plataformas digitais da Basíli-
ca, muitas pessoas mandaram 
mensagens pedindo bençãos 
ao casal. “Para nós, cristãos, a 
morte não é o fim de tudo. Para 
nós, cristãos, é apenas a pas-
sagem de uma vida humana, 
material, para a eternidade”, 
disse o padre Deogratias Maria 
Muderwa, que presidiu a ceri-
mônia religiosa.

A celebração ocorreu no 
último fim de semana do mês 
de agosto, quando se celebra a 
vocação do catequista, aquele 
que, explicou o padre, se dedi-
ca a ensinar a doutrina cristã 
e a ensinar os caminhos que 
conduzam a Jesus Cristo. No 
Brasil, o dia do catequista é 
sempre no último domingo do 
mês de agosto. No final da ce-

lebração, os fiéis deram vivas à 
Nossa Senhora de Nazaré.

Na tarde de quinta-feira 
(27) o professor universitário 
Nielson Ribeiro e sua esposa 
Chen Mei Yin foram encontra-
dos mortos em uma região em 
Goianésia do Pará, no sudeste 
paraense. O veículo capotou, 
e as primeiras apurações indi-
cam que ambos morreram em 
decorrência do acidente. Em 
nota, a Polícia Civil do Pará 
informou que o carro do casal 
desaparecido foi encontrado 
por volta das 12 horas, no tre-
cho do Km 15 da PA-263, entre 
Breu Branco e Goianésia do 
Pará. O veículo foi localizado 
por meio de reconhecimento 
aéreo feito pela aeronave do 
Grupamento Aéreo de Segu-
rança Pública (Graesp). A Po-
lícia Civil investiga as circuns-
tâncias do acidente.

Os corpos das vítimas fo-
ram encontrados logo em se-
guida. Junto do casal, também 
foi encontrado o corpo do ca-
chorrinho da família - Cosme. 
Todos usavam cinto de segu-
rança. O professor Nielson da 

Paixão Ribeiro e a sua espo-
sa, a auxiliar administrativa 
Chen Mei Yin, estavam sendo 
procurados pela família desde 
o último dia 23, depois de fa-
zerem a travessia do Rio Xin-
gu em uma balsa. O último 
contato com a família foi feito 
em um trecho entre Novo Re-

partimento e Marabá. O casal 
estava junto há quatro anos, 
após se conhecerem no Rio 
de Janeiro, onde a chinesa na-
turalizada brasileira morava 
desde a infância. Chen Mei era 
funcionária da State Grid Cor-
poration, empresa de energia 
da China que atua em Belo 

Monte. E, por isso, o casal tem 
uma casa em Altamira, mas 
também possui residência em 
Belém, onde Nielson leciona-
va no Instituto de Tecnologia 
(ITEC) da UFPA. Ele também 
era coordenador do Programa 
de Pós-Graduação em Enge-
nharia Química da instituição.

Missa relembra casal
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO E ESPOSA MORRERAM EM ACIDENTE RODOVIÁRIO NA CIDADE DE GOIANÉSIA DO PARÁ

SÉTIMO DIA

 Solenidade na Basílica Santuário de Nazaré ocorreu no fim de semana em que a igreja lembra a missão dos catequistas
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