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Bens de Zilu Godoi serão penhorados
para pagar dívida de R$ 2,3 milhão

N

REPRODUÇÃO

o final de abril, a Justiça
de São Paulo decidiu que
os bens de Zilu Godoi
Camargo deverão sofrer penhora, tendo em vista que a empresa a qual Zilu é sócia ao lado de
Danilo Augusto Barbosa Machado, Dorival Perez, a Construmix Terraplanagem Ltda, não
honrou com o pagamento de
inúmeros bens móveis adquiridos com a empresa Epel – Empresa Paulista de Empreendimentos Ltda.
Os bens móveis foram comprados em 17 de março de 2014
por R$ 2.330,778,71, mas nesse
valor soma-se R$ 10 mil de
multa. Entre os 20 bens estão
escavadeira hidráulica da marca Sunward; motoniveladora,
da marca Caterpillar; trator de
esteiras da marca Komatsu e
trator de pneus da marca Valtra. A Epel pediu que a Justiça
decidisse com urgência pela
penhora, pois, segundo eles, a
empresa de Zilu estava praticando atos de dissolução.
A Construmix Terraplanagem
Ltda também tinha como sócio,
Marcus Buaiz, que possuía uma
cota no valor de R$ 700 mil.
Contudo, Buaiz se retirou da
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Caio não aguentou a
emoção ao rever
Rodolffo pela primeira
vez neste fim de semana
desde que saíram do
‘BBB 21’. Os dois se
reencontraram em um
hotel no Rio e foi
divulgado pelo
empresário do ramo de
agronegócio. “O
reencontro pelo qual
todos estavam ansiosos.
Saudade demais de
você, Bastião! Estou
tremendo que nem vara
verde’, entregou o exbrother que acabou
sendo pego no colo pelo
sertanejo: “Você está
levinho”, brincou o dono
do sucesso chiclete
‘Batom Cereja’. “São 15
quilos a menos”, revelo
Caio ter perdido desde
que entrou no reality.

DEFESA DE URACH DIZ AÇÃO
CONTRA A UNIVERSAL SERÁ MANTIDA
A defesa de Andressa Urach
vai manter a ação milionária
movida pela modelo contra
a Igreja Universal do Reino de
Deus. A resposta foi enviada
à coluna depois que a juíza da
13ª Vara Cível de Porto Alegre,
Fernanda Carravetta Vilande proferiu novo despacho no
dia 12 de abril perguntando se
modelo pretendia desistir de
ação. “Ocorre que existe uma
ação cautelar e ela possui as
mesmas posições da ação principal e decidimos que as duas
serão apensadas, juntadas. A
questão da desistência deve
ao fato da cautelar estar numa
vara e ela acabou sendo remetida para a outra vara. Logo
desistimos de manter a ação
cautelar nessa vara, mas não
da pretensão jurídica. Os processos seguem numa vara civil
própria”, explicou os advogados da modelo e empresária.
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O reecontro dos Bastiões

sociedade, transferindo para
Danilo Augusto Barbosa Machado a participação, e declarando não ter mais nada a
receber.
A Epel pediu na Justiça a
desconsideração da pessoa
jurídica, para poder receber de
qualquer dos sócios, sendo que
a determinação de penhora é
especialmente sobre Zilu Godoi. A Epel ainda enfatiza que o
sócio Dorival - conhecido por
Pinguim-, vive ostentando uma
vida luxuosa. Ele seria dono do
Camarote do Pinguim.
Diante disso, as cotas da
Construmix estão distribuídas
da seguinte forma:
Danilo Augusto Barbosa
Machado ficou com 67,5% R$ 2.700.000,00, Zilu Godoi,
ficou com 30% - sendo R$
1.200.000,00, e Dorival Perez
com 2,5% - R$ 100 mil. O
desembargador Heraldo de
Oliveira, da 13ª Câmara de
Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, decidiu
no dia 29 de abril, que deve
determinar a penhora das
contas de Zilu Godoi, contrariando a sentença que havia
negado a penhora.

