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STF anuncia 
posse de André 
Mendonça para 
o próximo dia 16

‘Prefiro morte a 
ficar na França’, 
diz O migrante 
que se arriscou no 
Canal da Mancha

Polícia Civil ouve três 
amigos de jovem que 
denunciou estupro no 
Rodeio de Jaguariúna 
e diz que vai analisar 
câmeras da cidade

Mundo

Política

Economia

Polícia

Ceni faz escolhas 
erradas na pior partida 
do Tricolor no ano  P10

Time baiano abre 2 a 0 de 
vantagem, mas vê o Galo virar com 
gols de Hulk e Keno, duas vezes  P9

Anúncio foi feito pelo prefeito Ricardo Nunes após resultado de 
estudo da gestão municipal apontar necessidade de cautela P6

SP decide cancelar réveillon 
2022 e manter obrigatoriedade 
do uso de máscara

Vendas do Natal devem garantir 
crescimento de 5% no varejo paulista
Varejo paulista deve atingir R$ 91 bilhões em vendas no mês  P5

São Paulo Campeão

São Paulo é atropelado pelo 
Grêmio em noite desastrosa 

e ainda corre risco

Atlético-MG aplica virada 
no Bahia na Fonte Nova e 

é campeão brasileiro
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O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) anunciou que a 
posse de André Mendon-
ça como novo ministro 
do tribunal acontecerá no 
próximo dia 16.                P3

A Polícia Civil informou, na 
manhã desta quinta-feira 
(2), que ouviu na quarta 
(1º) três amigos da digital 
influencer que denunciou 
ter sido estuprada no Ro-
deio de Jaguariúna. P4

Todos os dias, dezenas ou 
centenas de imigrantes tentam 
atravessar o Canal da Mancha, 
que separa o norte da Fran-
ça da ilha da Grã-Bretanha. P6

Lá vamos nós 
novamente...       P8

Rodrigo Constantino
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POLÍTICA

Prefeitura de São Paulo pede à Anvisa 
e ao Ministério da Saúde para reduzir 
intervalo de dose de reforço para 4 meses
Segundo secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, cidade tem estoque de 
vacina para antecipar imunização. Atualmente, reforço é aplicado cinco meses após 
a segunda dose. Ofício foi enviado à Agência nesta quinta (1°)

Da Redação

Prefeitura de 
São Paulo pediu 
autorização da 
Agência de Vigi-
lância Sanitária 

(Anvisa) e do Ministério 
da Saúde para reduzir o 
intervalo da aplicação da 
dose de reforço da vaci-
na contra a Covid-19, de 
cinco para quatro meses.
A solicitação foi enviada 
na quinta-feira (2), se-
gundo o secretário mu-
nicipal da Saúde, Edson 
Aparecido.
“Solicitamos hoje de 
manhã à Anvisa a adoção 
de uma medida mui-
to importante, que é a 
antecipação para quatro 
meses da dose adicional 
da vacina.
“Nós temos na cidade es-
toque de vacina pra fazer 
esse processo, seria muito 
importante avançar nisso. 

Aliás, domingo, quando 
o ministro [da Saúde] 
conversou comigo, ele 
disse exatamente isso: 
‘vamos avançar na apli-
cação da dose adicional’, 
disse Aparecido sobre a 
conversa que teve com 
Marcelo Queiroga.
Réveillon e máscaras
Mais cedo, a gestão mu-
nicipal anunciou o can-
celamento do réveillon 
2022. Também foi man-
tida a obrigatoriedade 
do uso de máscaras na 
cidade.
A medida foi comunicada 
nesta manhã pelo prefeito 
de SP, após resultado de 
estudo sobre a situação 
epidemiológica da cidade, 
feito pela própria gestão 
municipal, apontar ne-
cessidade de cautela.
Ricardo Nunes (MDB) 
viajou com o governador 
João Doria (PSDB) aos 
Estados Unidos e falou 
com a imprensa em Nova 

York.
Ano novo na Av. Paulista
No final de novembro, 
a Prefeitura de SP anun-
ciou o planejamento 
do tradicional réveillon 
2022 na Avenida Paulista.
A realização do evento foi 
condicionada ao “quadro 
epidemiológico da pan-
demia”, mas sustentada 
como viável até a última 
terça (30).
No início da semana, o 
prefeito Ricardo Nunes 
chegou a dizer que a festa 
seria mantida.
O cancelamento ocor-
re após a confirmação 
de três casos da variante 
ômicron, sendo dois deles 
na capital paulista e um 
na cidade de Guarulhos, 
na Grande SP.
Ainda de acordo com a 
gestão municipal, um 
estudo próprio apontou 
a necessidade de man-
ter o uso de máscaras na 
cidade e evitar grandes 

A

Novo ministro da Corte começou o dia com uma visita ao Palácio do Planalto e, em seguida, foi para uma 
conversa com o presidente do tribunal. Mendonça vai herdar mais de 900 processos de seu antecessor

Mendonça reuniu-se com Fux no STF

Da Redação

Um dia após ter seu nome 
aprovado pelo Senado para 
assumir uma vaga de ministro 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), André Mendonça se 
reuniu nesta quinta-feira (2) 
com o atual presidente da Cor-
te, ministro Luiz Fux.
Mendonça vai ocupar a vaga 
deixada pelo ministro Marco 
Aurélio Mello, que se aposen-
tou em julho. Por volta de 13h, 
chegou ao STF. Na chegada 
ao tribunal, não falou com a 
imprensa.
Antes, na parte da manhã, ele 
fez uma visita ao Palácio do 
Planalto. Mendonça foi minis-
tro da Justiça e advogado-geral 

da União no governo do presi-
dente Jair Bolsonaro.
No STF, ele vai herdar mais de 
900 processos, que estavam 
sob responsabilidade de Marco 
Aurélio.
Após a aprovação de Men-
donça pelo Senado, Bolsonaro 
disse que cumpriu a promessa 
de levar um ministro “terri-
velmente evangélico” para 
a Corte. Mendonça é pastor 
licenciado da Igreja Presbite-
riana do Brasil.
Na noite da quarta (1º), Men-
donça agradeceu a senadores 
da Frente Parlamentar Evan-
gélica e disse que a aprovação 
é “um salto para os evangéli-
cos”, que, segundo afirmou, 
passarão a ter um represen-
tante no STF.
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eventos que promovam 
aglomerações. 
Uso de máscaras
A gestão municipal pre-
via flexibilizar o uso de 
máscaras em ambien-
tes externos no dia 11 
de dezembro, conforme 
cronograma inicial do 
governo estadual.
Na quinta (2), porém, 
a gestão de João Doria 
também recuou e desistiu 

de liberar a população 
do uso de máscaras ao ar 
livre.
Entretanto, aguardava o 
resultado de um estudo 
próprio para definir a 
data.
O governo de São Paulo 
também deve anunciar 
nesta quinta se mante-
rá ou não liberação das 
máscaras em locais ao ar 
livre no dia 11 deste mês.
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Passageiros encontram dificuldades para comprar cartão 
TOP nas estações e cambistas vendem bilhetes mais caros

Da Redação

Passageiros do Metrô e 
da Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos 
(CPTM) estão enfrentando 
dificuldades para con-
seguir comprar o cartão 
TOP, bilhete que substitui 
o cartão BOM.
Em algumas estações há 
apenas totens disponíveis, 
que substituem as bilhe-
terias, e as máquinas de 
autoatendimento estão 
com problemas.
Nos locais com bilheteria, 
a fila aumentou e até os 
cambistas estão faturando 
com os problemas do novo 
bilhete.
Na estação Belém, da 
Linha 3- Vermelha do 
Metrô, não há mais bilhe-
teria. E apesar do grande 
movimento de passagei-
ros, das quatro máquinas 
disponíveis, apenas duas 

funcionam normalmente. 
Uma das máquinas está 
quebrada e a outra apre-
senta problema de cone-
xão.
O auxiliar administrativo 
Anselmo de Moraes recla-
ma que tinha apenas uma 
nota de R$ 5 para comprar 
o bilhete. “As bilheterias 
fecharam todas, você 
chega aqui e se não tiver 
um cartão de débito ou 
de crédito não consegue 
comprar a passagem.”
Ele também reclamou que 
não tem nenhum fun-
cionário para orientar na 
estação. Ele só conseguiu 
embarcar, após contar 
com a solidariedade de 
outro passageiro que 
emprestou seu próprio 
bilhete para ele passar nas 
catracas.
Na estação Mauá da 
CPTM, das quatro máqui-
nas disponíveis, nenhuma 
funcionava.

“Tá travando direto, não 
completa a operação, já 
perdi trem por isso, em 
Santo André a mesma 
coisa, vou ter que comprar 
na bilheteria”, disse outro 
passageiro.
Na estação Mauá, ambu-
lantes vendiam o bilhete 
TOP por R$ 5, R$ 0,60 
mais caro que o valor da 
passagem.
A polícia investiga duas 
fraudes. Na última sema-
na, uma mulher foi detida 
com 40 bilhetes falsos na 
estação de Mauá. Segundo 
a polícia, a mulher obteve 
os bilhetes com QR Code 
e estava revendendo. Um 
homem também foi preso 
na semana passada com 
97 bilhetes falsos.
A Secretaria de Transpor-
tes Metropolitanos disse 
que uma atualização está 
sendo feita no sistema 
para evitar as fraudes. As 
máquinas da estação Be-

Da Redação

Supremo Tribu-
nal Federal (STF) 
anunciou que a 
posse de André 
Mendonça como 

novo ministro do tribunal 
acontecerá no próximo 
dia 16.
O anúncio foi feito após 
Mendonça ter se reuni-
do na sede do STF com 
o presidente da Corte, 
ministro Luiz Fux.
“O presidente do STF, mi-
nistro Luiz Fux, recebeu 
nesta quinta-feira (2) 
André Mendonça, apro-
vado ontem para vaga na 
Suprema Corte. O encon-

tro começou por volta de 
13h e durou cerca de uma 
hora. Ficou definido que 
a posse será no dia 16 de 
dezembro, às 16h”, infor-
mou o Supremo.
Indicado para o STF pelo 
presidente Jair Bolsona-
ro em julho deste ano, 
André Mendonça foi sa-
batinado e aprovado pelo 
Senado nesta quarta-feira 
(1º).
O novo ministro do STF 
vai herdar mais de 900 
processos que estavam 
sob relatoria do minis-
tro Marco Aurélio Mello, 
que se aposentou em 
julho.
No Supremo, Mendon-
ça deverá participar de 

julgamentos considerados 
polêmicos, que abordarão 
temas como bloqueio de 
perfis de apoiadores do 
governo nas redes sociais 
e prisão após condenação 
em segunda instância.
Sabatina no Senado
A sabatina, na Comissão 
de Constituição e Justiça 
do Senado, nesta quar-
ta-feira (1º), durou oito 
horas.
Pastor em uma igreja em 
Brasília, Mendonça foi 
questionado sobre temas 
como independência 
em relação a Bolsonaro; 
casamento de pessoas 
do mesmo sexo; Lei de 
Segurança Nacional; e 
armas.

TOP substitui cartão BOM. Máquinas de autoatendimento quebradas e falta de 
bilheterias dificultam compras

Indicado por Bolsonaro para o Supremo, André Mendonça foi sabatinado e 
aprovado pelo Senado nesta quarta (1º)

STF anuncia posse de André 
Mendonça para o próximo dia 16
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lém já estão funcionando 
e as da estação Mauá con-
tinuam em manutenção.
Sobre a ação dos cam-

bistas, a pasta reforçou a 
orientação dos passageiros 
comparem os bilhetes so-
mente nos pontos oficiais.
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POLÍCIA

Sogra morreu no local e esposa de 25 anos foi socorrida às pressas, mas também não 
resistiu. Agressor se entregou após duas horas de negociação com a polícia

Da Redação

O homem de 30 anos que 
foi preso depois de matar a 
esposa, de 25 anos, e a sogra, 
de 41, disse à polícia que 
“perdeu a cabeça” e, por 
isso, cometeu o crime nesta 
quarta-feira (1º). Filipe Re-
novato se entregou à polícia 
dentro de casa, no bairro 
Itanguá, e foi preso em 
flagrante após duas horas 
de negociação, em Sorocaba 
(SP).
De acordo com o boletim 
de ocorrência, Filipe contou 
aos policiais que era casado 
com a vítima, Isabela Rosa 
Renovato, e os dois tinham 
um filho de 4 anos. No 
entanto, o casal estava se se-

parando havia cerca de um 
mês, quando ele teria visto 
conversas entre a vítima e 
outra pessoa no celular dela.
Segundo o registro policial, 
ao descobrir um possível 
relacionamento por parte 
de Isabela, ele contou que 
“perdeu a cabeça” e desferiu 
diversos golpes de faca na 
esposa e na sogra, Daniela 
Rosa, de 41 anos.
Isabela chegou a ser so-
corrida às pressas, mas 
não resistiu. Já a mãe dela 
morreu no local. Segundo a 
polícia, as duas foram acha-
das com dezenas de facadas 
em várias partes do corpo e 
o imóvel estava com di-
versas manchas de sangue. 
A defesa de Filipe não foi 
localizada.

Circuitos da festa do peão foram analisados, mas conteúdo das imagens não foi revelado

Polícia Civil ouve três amigos de jovem que 
denunciou estupro no Rodeio de Jaguariúna 
e diz que vai analisar câmeras da cidade

Homem usou quatro facas para matar mulher e 
sogra e alegou que ‘perdeu a cabeça’, diz polícia

Da Redação

Polícia Civil infor-
mou, na manhã 
desta quinta-feira 
(2), que ouviu na 
quarta (1º) três 

amigos da digital influen-
cer que denunciou ter sido 
estuprada no Rodeio de Ja-
guariúna. Ainda conforme a 
instituição, câmeras de mo-
nitoramento da cidade vão 
ser analisadas ao longo do 
dia de hoje para a apuração 
do caso. Relembre abaixo.
As testemunhas ouvidas são 
duas amigas que estavam 
com Franciane Andrade, 
de 23 anos, no evento. Já o 
terceiro que prestou de-
poimento é um amigo que 
esteve com a jovem após a 
festa. O conteúdo dos rela-
tos, porém, não foi revelado 
pela polícia. Nesta quinta, a 
investigação trabalha para 
localizar novas pessoas para 
depor.
Ainda de acordo com a Po-
lícia Civil, ao longo da noite 
desta quarta, as 53 câmeras 
de segurança do Jaguari-
úna Rodeo Festival foram 
analisadas. O conteúdo das 
imagens também não foi 

revelado.
A instituição aguarda o 
resultado do exame de corpo 
de delito feito por Fran-
ciane. Em depoimento, ela 
disse que não se lembra do 
ocorrido.
O caso
A Polícia Civil informou, na 
quarta, que apura a suspeita 
de estupro, que teria ocor-
rido dentro de um camarote 
do rodeio de Jaguariúna (SP). 
A vítima, Franciane An-
drade, relatou o crime em 
stories no Instagram na noite 
de terça-feira (30). Veja no 
vídeo acima.
A organização do rodeio in-
formou que analisa imagens 
de 53 câmeras de segurança 
para reconstituir o episódio.
“O doutor do IML da polícia 
constatou que realmente 
houve estupro e ele não sabe 
me dizer se foi um, dois ou 
três. Eu não sei o que fazer”, 
relatou a vítima na posta-
gem, enquanto chorava.
Conforme o boletim de ocor-
rência do caso, registrado na 
terça, o crime ocorreu entre 
a noite de sábado (27) e a 
madrugada de domingo (28).
Franciane afirmou que 
estava na companhia de 
amigos na festa, bebendo, e 

que não sabe o que ocorreu 
depois. Disse aos policiais 
apenas que acordou em 
uma rotatória próximo ao 
local do evento. Ela também 
compartilhou o story de 
uma amiga que relatou que 
algo foi colocado no copo da 
influenciadora.
A estudante tem, até a ma-
nhã desta quinta, 203 mil 
seguidores no Instagram. 
O g1 tentou contato com ela 
por telefone e rede social, 
mas não obteve retorno.
Entenda a denúncia de estu-
pro no rodeio de Jaguariúna.
A Secretaria de Seguran-
ça Pública de São Paulo 
(SSP) informou que caso foi 
registrado pela Delegacia 
de Defesa da Mulher (DDM) 
de Mogi Guaçu (SP) e, pos-
teriormente, encaminhado 
para a Delegacia de Jaguari-
úna, onde as investigações 
prosseguem e um inquérito 
foi aberto para apuração de 
estupro.
“Diligências estão em an-
damento para esclarecer 
os fatos. Outros detalhes 
não podem ser divulgados 
devido à natureza do crime”, 
informou a SSP. O caso será 
investigado em segredo de 
justiça.
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Segundo o IBGE, o setor agropecuário registrou perdas de 8%
Da Redação

Fatores climáticos levaram 
à queda de 0,1% do Produto 
Interno Bruto (PIB, soma 
de todos os bens e serviços 
produzidos no país), no 
terceiro trimestre deste ano, 
na comparação com o perí-
odo de abril a junho. Essa é 
a conclusão da Secretaria de 
Política Econômica do Mi-
nistério da Economia, que 
divulgou ontem (2) nota 
sobre o resultado do PIB do 
terceiro trimestre.
“A queda da agropecuária 
teve impacto relevante no 
PIB do terceiro trimestre 
de 2021. Se fosse zerada a 
variação da agropecuária na 
margem, o PIB cresceria na 
ordem de 0,3% a 0,4% no 
terceiro trimestre em rela-
ção ao segundo trimestre de 
2021”, diz a nota. 
Segundo o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), o setor agro-
pecuário registrou perdas 
de 8%.

“É fundamental distinguir o 
que é política econômica de 
fatores climáticos adversos 
e pontuais da natureza. A 
maior crise hídrica em 90 
anos de história e a ocor-
rência de severas geadas 
tiveram impacto tanto 
em setores intensivos em 
energia como em setores 
que dependem do clima, 
como agricultura”, avaliou a 
secretaria.
A SPE ressaltou que “mais 
importante do que consi-
derar o número do cres-
cimento, é observar a sua 
qualidade”. 
“Há elevação da taxa de 
poupança e da taxa de 
Investimento (FBCF/PIB), 
retornando o patamar do 
começo da década passada. 
Dessa forma, salienta-se a 
melhora na qualidade do 
crescimento do PIB brasilei-
ro”, diz a secretaria.
Mercado de trabalho
A secretaria também desta-
cou a “recuperação do mer-
cado de trabalho informal, 
com a volta em direção aos 

Varejo paulista deve atingir R$ 91 bilhões em vendas no mês
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Vendas do Natal devem garantir 
crescimento de 5% no varejo paulista

Fatores climáticos levaram à queda do PIB, diz secretaria

Da Redação

comércio vare-
jista no estado de 
São Paulo deve 
crescer 5% em 
dezembro, de 

acordo com estimativas 
da Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP). 
Caso confirme essa proje-
ção, o varejo paulista deve 
atingir R$ 91 bilhões em 
vendas no mês do Natal, 
R$ 4,2 bilhões a mais do 
em 2020.
Para a FecomercioSP, o 
principal fator a influen-
ciar nesses números será 
o pagamento do décimo 
terceiro salário e seu 
impacto maior nas com-
pras de Natal, considerado 
decisivo pela entidade já 
que será 57,5% maior que 
em relação ao registrado 
no fim de 2020. Também 
devem interferir nesse 
índice a maior oferta de 
crédito, as lojas funcio-
nando normalmente e a 
maior circulação de con-

sumidores sem restrições 
devido à pandemia de 
covid-19.
Segundo a análise da 
FecomercioSP, com a 
injeção do 13º salário 
seguindo os padrões 
pré-pandemia, R$ 9,5 
bilhões do valor recebido 
devem ser destinados ao 
consumo nesta época do 
ano. São R$ 3,1 bilhões a 
mais na economia, o que 
significa uma elevação de 
47% em relação ao ano 
anterior, respondendo por 
74% do acréscimo mensal 
previsto de R$ 4,2 bilhões 
em relação a dezembro de 
2020.
“Dois fatores justificam a 
maior injeção do décimo 
salário. Em primeiro lu-
gar, a expressiva expansão 
do contingente de tra-
balhadores com carteira 
assinada e, em segundo, o 
fato de que os aposenta-
dos e pensionistas, além 
de parcela significativa 
de empregados do setor 
privado, no ano passado, 
receberam a totalidade do 
pagamento até a metade 
do ano, a fim de atenuar 
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ECONOMIA

a queda de renda provo-
cada pela paralisação de 
vários segmentos pro-
dutivos e a elevação do 
desemprego”, analisa a 
FecomercioSP.
A entidade destacou ainda 
que mesmo com a expec-
tativa positiva, há fatores 
que podem influenciar 
negativamente essa 
perspectiva, como a forte 

elevação em curso do ní-
vel de endividamento das 
famílias que, ao lado da 
inflação e do desemprego 
altos, provocam redução 
da massa de renda.
Setores
Entre as atividades do 
varejo, o segmento de 
vestuário é o que deve 
ter o melhor movimento 
de vendas no mês, com 

crescimento estimado de 
28%, ante dezembro de 
2020, quando mostrou 
uma retração de 22%, o 
pior desempenho en-
tre todas na ocasião. Os 
supermercados (-2%), as 
farmácias e perfumarias 
(-3%) e as lojas de móveis 
e decoração (-5%) devem 
ser os destaques negativos 
deste ano.

níveis pré-pandemia”. O 
nível de ocupação ainda se 
encontra abaixo dos níveis 
pré-crise, e espera-se o seu 
retorno à média histórica, 
o que deve contribuir para 

crescimento econômico no 
ano que vem”, ressaltou.
A secretaria citou dados 
da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 
(PNAD) Contínua que mos-

trou criação de 3,6 milhões 
de vagas de trabalho, no 
terceiro trimestre, com au-
mento médio de 1,2 milhão 
de postos de trabalho por 
mês.
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BBC acompanhou grupo de homens tentando a sorte na perigosa travessia entre a França e a Inglaterra
Da Redação

Todos os dias, dezenas ou 
centenas de imigrantes 
tentam atravessar o Canal 
da Mancha, que separa o 
norte da França da ilha da 
Grã-Bretanha.
O objetivo dessas pessoas é 
chegar ao Reino Unido em 
busca de uma melhor con-
dição de vida.
Mas a travessia é consi-
derada perigosa por suas 
tempestades, frequentes 
neblinas que reduzem a 
visibilidade e correntes 
fortes.
Muitos morrem durante a 
jornada.
São pessoas que deixaram 

seus países de origem, a 
maioria no Oriente Mé-
dio e na África, fugindo de 
perseguições, conflitos civis 
e guerras.
Muitos não veem outra op-
ção a não ser tentar a sorte 
na Europa, onde acreditam 
que terão mais oportuni-
dades.
Esse é o caso de Sultan. Ele 
e um grupo de jovens do 
Sudão foram alguns dos 
milhares de imigrantes que 
chegaram ao norte da Fran-
ça para tentar a travessia.
Os jornalistas Julien Gou-
dichaud e Daisy Walsh, 
da BBC, o acompanharam 
durante um ano, entre ten-
tativas fracassadas (e uma 
bem-sucedida) de chegar a 

território inglês.
Sultan entendia os riscos da 
jornada e sabia que poderia 
morrer.
Sua primeira tentativa de 
chegar à Inglaterra não deu 
certo. Ele e outros homens 
haviam roubado um peda-
linho e se lançaram ao mar, 
que não estava em boas 
condições.
O grupo passou oito horas à 
deriva antes de ser avistado 
pela guarda costeira france-
sa, que tentou resgatá-los.
Mas eles recusaram.
“Depois de um tempo, o 
barco encheu de água de 
um lado e virou”, lembra 
Sultan.
De volta ao território fran-
cês, sem seus companhei-

‘Prefiro morte a ficar na França’, diz O 
migrante que se arriscou no Canal da Mancha
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Anúncio foi feito pelo prefeito Ricardo Nunes após resultado de estudo da gestão municipal 
apontar necessidade de cautela

SP decide cancelar réveillon 2022 e manter 
obrigatoriedade do uso de máscara

Da Redação

Prefeitura de 
São Paulo deci-
diu cancelar o 
réveillon 2022 e 
manter a obriga-

toriedade do uso de más-
caras na cidade.
A medida foi anunciada 
nesta manhã pelo prefei-
to de SP, Ricardo Nunes 
(MDB), após resultado de 
estudo sobre a situação 
epidemiológica da cidade, 
feito pela própria gestão 
municipal, apontar neces-
sidade de cautela.
“Evidentemente o que pe-
sou muito [na decisão] foi 
a questão da nova variante, 
que no atual momento é 
necessário que os técni-
cos da vigilância sanitária 
acompanhem e atuem em 
relação a essa variante”, 
disse Nunes.
“Não é por conta de ter 
sido detectado algo grave, 
mas por ser necessário que 
se faça um monitoramen-
to e o prazo ficaria muito 
curto para se tomar essa 
decisão lá na frente”, com-
pletou o prefeito.
Nunes viajou com o gover-
nador João Doria (PSDB) 
aos Estados Unidos e falou 

com a imprensa em Nova 
York.
Durante a coletiva, Nunes 
disse que ainda não há 
novas definições sobre a 
realização do carnaval. A 
previsão da festa ocorrer 
segue mantida.
“Como será no final de 
fevereiro, haverá tempo 
para a secretaria monito-
rar e nós tomaremos essa 
decisão mais adiante, en-
fatizando muito claramen-
te: baseados nas decisões 
da Vigilância Sanitária”, 
afirmou.
Também não há nenhu-
ma mudança na previsão 
de realização da Corrida de 
São Silvestre.
Ano novo na Av. Paulista
No final de novembro, 
a Prefeitura de SP anun-
ciou o planejamento 
do tradicional réveillon 
2022 na Avenida Paulista.
A realização do evento foi 
condicionada ao “quadro 
epidemiológico da pan-
demia”, mas sustentada 
como viável até a última 
terça (30).
No início da semana, o 
prefeito Ricardo Nunes 
chegou a dizer que a festa 
seria mantida.
O cancelamento ocorre 
após a confirmação de três 

A

ros e sem ter onde morar, o 
jovem permanecia deter-
minado a cruzar o canal.
Ele chegou ao Reino Uni-

do meses depois e agora 
aguarda decisão sobre seu 
pedido de refúgio em Man-
chester, na Inglaterra.

casos da variante ômicron, 
sendo dois deles na capital 
paulista e um na cidade de 
Guarulhos, na Grande SP.
Ainda de acordo com a 
gestão municipal, um estu-
do próprio apontou a ne-
cessidade de manter o uso 
de máscaras na cidade e 
evitar grandes eventos que 

promovam aglomerações.
 
Uso de máscaras
A gestão municipal pre-
via flexibilizar o uso de 
máscaras em ambien-
tes externos no dia 11 
de dezembro, conforme 
cronograma do governo 
estadual.

Entretanto, aguardava 
o resultado de um estu-
do próprio para definir a 
data.
O governo de São Paulo 
também deve anunciar 
nesta quinta se manterá 
ou não liberação das más-
caras em locais ao ar livre 
no dia 11 deste mês.
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CÂMARA (São Paulo) 
Vereador-presidente Milton Leite (dono do DEM virando União / 
fusão com PSL), no exercício de prefeito até amanhã, trabalha forte 
pela reeleição dos filhos : Miltinho na ALESP e Alexandre na Câmara 
Federal 
.
PREFEITURA (São Paulo)
201 dias de governo e Ricardo Nunes falou de New York (USA) - ao 
lado do governador paulista Doria (PSDB) - dizendo que não haverá 
virada na Paulista, pelo avanço da nova variante Ômicron (Covid 
19)  
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
A pedido do Lula, o histórico jornalista da comunicação do PT 
(desde a eleição à Presidência 1989) e hoje deputado José Américo 
disputará a Câmara Federal 2022.  Foi vereador e presidiu a Câma-
ra paulistana  
.
GOVERNO (São Paulo)
João Doria (PSDB ‘liberal de centro’) tá lembrando à coluna que 
sentiu muito o Datena ter desistido de disputar o Senado em 2018 
(pelo DEM) e que não faltou seu apoio ao jornalista e comunicador 
(Band tv)       
.
CONGRESSO (Brasil)
Há uma aposta entre senadores sobre o Datena só sustentar uma 
candidatura apoiando Doria Presidente e Rodrigo Garcia governa-
dor (SP) se puder indicar o candidato pra 1º suplente que banque a 
campanha       
.
PRESIDÊNCIA (Brasil) 
Entre os assédios que Jair Bolsonaro segue sofrendo pra escolher o 
quanto antes um vice pra sua chapa pela reeleição, o foco é por um 
político que lembre ao eleitorado nordestino que “o Lulismo deu na 
Dilma”       
.
PARTIDOS 
O PL do Valdemar Costa Neto já começa a dizer não pra algumas 
tentativas de deputados federais e estaduais (São Paulo) que só 
estão eleitos porque surfaram na onda Bolsonaro 2018. O PSD do 
Kassab agradece, ...      
.
(Brasil)
... porque o ex-prefeito de São Paulo e dono do recriado partido 
que foi fundado pelo Varguismo em 1945 começou a carreira políti-
ca no PL na época do Álvaro Valle e do Afif Domingos. Haja história 
pra contar 
.
JUSTIÇAS (Brasil)
Agora ministro no Supremo Tribunal Federal - 1º cristão evangéli-
co da História - o presbiteriano André Mendonça tá agradecendo 
à coluna tê-lo chamado de Abençoadamente Cristão em vez de 
terrivelmente evangélico 
.
M Í D I A S 
Cesar Neto é jornalista desde 1992 e colunista de política na im-
prensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. A coluna  www.cesarneto.
com  recebeu “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São 
Paulo e “Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia do Estado de 
São Paulo  
.
Email  cesar@cesarneto.com  -  Twitter  @cesarnetoreal 

Atenção, passageiros 
do voo 2022!
Piscamos e já é hora de 
apertar o cinto. Dezembro 
chegou. Na internet pos-
tagens sobre o fim do ano 
demonstram a sensação da 
maioria. Um alívio por ver 
o ano acabando e ao mes-
mo tempo um medo do que 
está por vir. Um dos me-
mes mais compartilhado 
foi um que dizia que esta-
mos vivendo uma mistura 
de fim de ano com fim do 
mundo. Nesta época ge-
ralmente reunimos a turma 
em festas, também tem 
jantares com a família, ami-
gos secretos e vários happy 
hours. Se os encontros de 
2020 não aconteceram pela 
pandemia, agora a deman-
da reprimida parece estar 
voltando. Porém, tem algo 
mais complicado do que dar 
conta de todos os eventos. 
Difícil mesmo é a retros-
pectiva que fazemos com a 
gente mesmo. 

Este é o mês oficial do ba-
lanço da vida. Mas este de-
zembro parece que está 
mais sofrido e a bagagem 
mais pesada. Costumamos 
refletir sobre as promessas 
feitas no começo do ano. O 
que cumprimos, o que con-
quistamos e o que ficou só 
no sonho. 2021 voou e ago-
ra também não adianta se 
culpar pelo que ficou para 
trás. Deixa ir embora. Agora 
é hora de relaxar. 

Pense que este mês tam-
bém é o mês oficial das fé-
rias. E se para você não vai 
ter pé na estrada, lembre-
-se que férias remetem a 
recesso e a descanso. Por 
aqui, você é o piloto e se 
bom piloto é aquele que 
olha só para frente, faltando 
menos de um mês pro fim 
de ano não seja imprudente 
de acelerar para fazer o que 
não fez nos 360 e poucos 
dias que passaram.  Seja 
leve com você e nem ouse 
querer abraçar o mundo. 

Pare de verdade e ouça os 

seus comissários de bor-
do que antes da decola-
gem quando todos estão 
sentados pedem a atenção 
dos passageiros. Confesso 
que eu não paro o que es-
tou fazendo na maioria das 
vezes.  Mas agora peço que 
você se concentre. Eles di-
zem algo assim: “Em caso 
de despressurização da ca-
bine, máscaras de oxigênio 
cairão automaticamente. 
Puxe uma das máscaras, 
coloque-a sobre o nariz e 
a boca ajustando o elástico 
em volta da cabeça e res-
pire normalmente, depois 
auxilie as pessoas que ne-
cessitem”. 

Primeiro você. Só isso. Res-
pire aliviado. Não ache que 
agir assim é egoísmo. No 
fundo, a gente só ajuda os 
outros se está bem. Isso 
pode parecer simples, mas é 
mais complexo do que você 
imagina. Com tanta turbu-
lência nesta viagem chama-
da vida, deixe este finalzinho 
para se cuidar e se dedicar a 
si mesmo. Olhe pra dentro e 
seja gentil com você mes-
mo. Você sobreviveu. Pode 
não ter sido como gostaria, 
mas você está aqui. Foi difícil 
mesmo. Foi pra você e para 
quase todo mundo. 

Então, vamos tentar ali-
viar a barra agora, o desti-
no desta viagem está bem 
próximo. Vamos deixar 
2022 chegar sem nenhuma 
grande preocupação. Não 
crie tantas expectativas e 
nem ansiedades. A gente já 
percebeu que planejar está 
cada vez mais complicado. 
Nem quero comentar as úl-
timas notícias, você já sabe. 
Tem réveillons cancelados, 
incertezas sobre colocar ou 
tirar a máscara, doses ex-
tras de vacina chegando... 
faça só a sua parte que já é 
o suficiente. Não esquen-
te a cabeça. Celebre a vida. 
Tenha orgulho do que fez e 
também do que deixou de 
fazer. 

Fernanda Trigueiro
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Agora que o 1º cristão protestan-
te (evangélico) fez História como 
indicado pelo Presidente Jair 
Bolsonaro para compor o Supremo 
Tribunal Federal - aprovado por 47 
dos 81 senadores - vale refazer 
as leituras sobre as Promessas 
que haverão de se cumprir des-
critas na Literatura Bíblica sobre 
as Promessas de DEUS para um 
Novo Mundo sob o Governo Justo 
e Eterno que o Cristo Jesus vai 
Implantar ao derrotar definitiva-
mente os sistemas corruptos da 
política mundana ...

Em tempos de possível guerra 
nuclear, o Salmo 46:9 afirma que 
Deus põe fim às guerras em toda 
a Terra; quebra o arco, despeda-
ça a lança e queima as carroças 
militares no fogo. Em tempos de 
possível continuação da pande-
mia (Covid 19), Isaías 33:24 afirma 
que “nenhum habitante dirá estou 
doente”.  Em tempos de fome 
pelo mundo, o Salmo 72:16 afirma 
que “haverá fartura de cereal na 
Terra e superabundância no cume 

das montanhas”. Em tempos de 
grandes sofrimentos, Apocalipse 
21:4 afirma que “Deus Enxugará 
toda lágrima dos seus olhos e não 
haverá mais morte, nem tristeza, 
nem choro, nem dor” ... “As coisas 
anteriores já passaram” ...

Voltando ao cristão André Men-
donça, agora ministro no Supremo 
Tribunal Federal brasileiro, a ele 
cabe agora dar exemplos - a cada 
processo que julgar - do que é 
buscar verdadeiramente a Justiça 
Justa, que somente o Cristo Jesus 
tem o Poder de Realizar, especial-
mente em relação ao Julgamento 
de quem somos e o que fizemos 
para que Ele seja Nosso Advogado 
e Juiz junto ao Nosso Criador ...

O jornal “Diário de S. Paulo” deseja 
que André Mendonça mostre ao 
Brasil que ser Cristão é falar o que 
pensa a Literatura Bíblica, fazer o 
que fala sob os princípios da Lite-
ratura Bíblica e finalmente Agir de 
Acordo com os Modelos do Nosso 
Salvador Cristo Jesus ...  

Lá vamos nós novamente...
A Alemanha decidiu nesta quin-
ta-feira aumentar as restrições a 
pessoas não vacinadas contra a 
covid-19, para tentar conter uma 
quarta onda de infecções. “A si-
tuação é muito, muito complica-
da”, disse o futuro chanceler Olaf 
Scholz, após um encontro com 
a líder do governo em final de 
mandato, Angela Merkel, e com 
os líderes das 16 regiões do país. 

“Vamos organizar atividades cul-
turais e de lazer em toda a Ale-
manha, mas apenas para pesso-
as vacinadas ou recuperadas”, 
disse Merkel.  Essa regra “tam-
bém será estendida ao comércio, 
com exceção de lojas de produtos 
básicos”, disse a chanceler. 

Essas restrições drásticas no 
acesso à vida social para os não 
vacinados foram descritas por 
vários líderes políticos como um 
“confinamento”. Os dados de 
hospitalização e mortes subiram 
no país, que tem mais de dois 
terços da população totalmente 
vacinadas. Mas a narrativa culpa 
basicamente os não vacinados 
pelos problemas.

A variante Ômicron tem assus-
tado também, e já chegou em 
vários países. Em quase todos os 
casos, por pessoas que tinham 
se vacinado. Não obstante, as 
autoridades também estão cul-
pando quem não se vacinou pela 
disseminação da nova variante, e 
aproveitando o medo para avan-
çar com novas restrições e obri-
gatoriedade da vacina.

Qual a lógica aqui? Não parece 
ser sanitária. Mesmo que os es-
pecialistas estivessem conven-

cidos de que a baixa vacinação no 
sul africano foi responsável pelo 
surgimento da variante, o que 
parece bem prematuro para se 
afirmar, já está claro que a disse-
minação do vírus ocorre também 
por vacinados. E a vacinação 
compulsória discutida não é na 
África, e sim na Europa, já quase 
toda vacinada. Os vacinados po-
dem ter menor risco de morte, 
mas cabe ao estado impor isso 
a todos, ignorando as liberdades 
de escolha?

Leandro Ruschel comentou: “A 
Alemanha apresentou picos de 
25 mil casos por dia e 20 mil ca-
sos por dia, nas duas ondas ante-
riores do vírus. O número chegou 
a bater em 75 mil novos casos 
por dia, recentemente. O núme-
ro de mortes é bem menor que 
nas ondas anteriores, de mil para 
300 por dia. O país tem uma taxa 
de vacinação de quase 70% da 
população total, ou seja, pratica-
mente 80% da população adulta 
já tomou duas doses da vacina. 
Logo, a imunidade desenvolvida 
por vacinas ou infecções prévias 
não está impedindo novas infec-
ções, mas diminui casos graves e 
mortes”.

Se esta é a conclusão, então 
caberia ao governo fazer uma 
campanha de vacinação, para 
persuadir o indivíduo de suas 
vantagens. Mas como o vacinado 
também espalha o vírus, não faz 
sentido obrigar todos a se vaci-
nar sob o argumento de impedir 
o contágio das novas variantes. 
O que parece claro é que muitas 
lideranças gostaram mesmo do 
controle social possível pelo pâ-
nico de muitos.

diário de S.Paulo

Charge

Sobre Promessas da Literatura Bíblica

Rodrigo Constantino



Galo aplica virada sensacional e é bicampeão do Brasileiro

BICAMPEÃO!
esportes

diário de S.Paulo
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Vira-virou
O Atlético-MG é campeão 
brasileiro! Depois de 50 
anos, o Galo chegou ao tí-
tulo nacional nesta quin-
ta-feira, ao bater o Bahia 
de virada na Arena Fonte 
Nova: 3 a 2. Depois de um 
primeiro tempo equili-
brado, o Tricolor chegou 
a abrir 2 a 0 na segunda 
etapa, gols de Luiz Otávio 
e Gilberto, mas viu o time 
mineiro virar em seis 
minutos: Hulk fez de pê-
nalti e Keno deixou mais 
dois – golaços, diga-se de 
passagem.

Como fica a tabela
Com a vitória, o Atlético-
-MG chega aos 81 pontos 
e não corre mais risco 
de ser alcançado pelo 
vice-líder Flamengo, que 
tem 11 pontos a menos e 
apenas três jogos a dis-
putar. O Bahia, por outro 
lado, segue amargando 
a zona de rebaixamento: 
é o 17º, com 40 pontos. 
Confira a tabela completa 
do Brasileirão.

Primeiro tempo
Nos primeiros minutos 
de jogo, o Atlético-MG 
comandou as ações e 
chegou com perigo por 
duas vezes. O Bahia, 

diferente das últimas 
duas partidas, teve uma 
postura mais reativa 
no começo, mas, com 
o passar do tempo, foi 
conseguindo avançar 
ao ataque. No entanto, 
a chance mais clara foi 
mesmo do Galo, no fim 
da primeira etapa. Ma-
theus Bahia tentou cortar 
de cabeça, mas errou o 
tempo de bola. Então, 
Nacho recebeu na direita, 
invadiu a área e finalizou 
forte para grande defesa 
de Danilo Fernandes.

Segundo tempo
As equipes voltaram do 
intervalo sem substi-

tuições, mas as posturas 
mudaram. Enquanto 
o Atlético-MG pare-
cia conformado com o 
empate, o Bahia voltou 
decidido a adiar o título 
do Galo e Tricolor conse-
guiu abrir 2 a 0 em cinco 
minutos. Luiz Otávio 
fez de cabeça e Gilberto 
marcou o segundo. Em 
seguida, no entanto, o 
Galo voltou para a parti-
da após pênalti cometido 
por Luiz Otávio em Edu-
ardo Sasha. Hulk cobrou 
e diminuiu. Dois minutos 
depois, Keno acertou 
lindo chute e deixou tudo 
igual; o próprio Keno, em 
contra-ataque do Galo, 

acertou outra bela fina-
lização e virou o placar, 
garantindo a festa dos 
mineiros na Fonte Nova.

Teve torcida infiltrada
Desde a manhã desta 
quinta-feira, torcedores 
do Atlético-MG marca-
vam presença nas bi-
lheterias da Arena Fonte 
Nova. Durante a partida, 
foi possível ver diver-
sos atleticanos vestin-
do camisas neutras nas 
arquibancadas; na hora 
dos gols, no entanto, não 
houve disfarce. Muitos 
torcedores comemora-
ram, sem constrangi-
mento, o título do Galo.

Infoesporte
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Ceni faz escolhas erradas na pior partida do Tricolor no ano

São Paulo é atropelado pelo Grêmio em 
noite desastrosa e ainda corre risco

O pulso do Grêmio ainda 
pulsa. O Tricolor gaú-
cho se manteve vivo no 
Campeonato Brasileiro 
ao vencer (e amassar) 
o São Paulo por 3 a 0 na 
noite desta quinta-fei-
ra, na Arena, em jogo 
válido pela 35ª rodada 
e que marcou a volta da 
torcida após três jogos 
de punição. Os mais de 
9 mil torcedores viram 
um Grêmio diferente: 
vibrante, jogando com 
fome e atropelando o 
rival paulista desde o 
início, que pouco produ-
ziu e ainda teve erros em 
campo e fora dele, nas 
escolhas de Rogério Ceni 
para a escalação. Thia-
go Santos, no primeiro 
tempo, e Diogo Barbosa 

e Jhonata Robert (com 
um golaço!), no segundo, 
selaram uma vitória que 
poderia ter sido ainda 
maior – foram duas bolas 
na trave e um gol salvo 
por Miranda quase em 
cima da linha. O Grêmio 
mantém esperanças de 
ficar na Série A, enquan-
to o São Paulo não se 
livra do risco.

Como fica?
A vitória leva o Grêmio 
aos 39 pontos, a três do 
Athletico-PR, primei-
ro time fora da zona de 
rebaixamento e que tem 
um jogo a menos. Já o 
São Paulo continua com 
45, com risco pequeno, 
mas ainda perto do Z-4 
nas duas rodadas finais.

Primeiro tempo
O Grêmio entrou para 

jogar uma decisão, 
enquanto o São Paulo 
parecia já ter sua situa-
ção resolvida no Brasilei-
ro. Enquanto o Tricolor 
gaúcho subiu suas linhas, 
pressionou a saída de 
bola e provocou erros do 
rival, o paulista aceitou 
essa pressão e, com uma 
escalação, digamos, dife-
rente, deixou seu melhor 
jogador fora de comba-
te – Gabriel Sara quase 
como um lateral-direi-
to, com pouco impacto 
no ataque. Foi nessa 
pressão que o Grêmio 
perdeu um gol inacredi-
tável com Thiago Santos, 
sem goleiro – Miranda 
desviou. Mas foi assim 
também que o mesmo 
Thiago Santos se redimiu 
ao receber cruzamen-
to de Diogo Barbosa e 
cabecear sem chances 

para Tiago Volpi. Com 
o 1 a 0 a favor, o time de 
Vagner Mancini adminis-
trou o ritmo e só sofreu 
nos acréscimos, quando 
Benítez tentou a única 
finalização a gol do São 
Paulo. Para fora.

Segundo tempo
Rogério Ceni tirou Be-
nítez e Welington para 
lançar Igor Vinícius e 
Marquinhos. Na teoria, 
escalação arrumada. Na 
prática, seguiu a desor-
dem. O Grêmio manteve 
o domínio da partida, 
conseguindo inclusive 
armar contra-ataques 
com quatro, cinco joga-
dores diante de apenas 
dois rivais. O segundo gol 
parecia questão de tem-
po e quase saiu várias 
vezes: Ferreira acertou 
a trave, Borja também, 

mas Diogo Barbosa fez 
o segundo após avan-
çar livre, sem marcação 
alguma, e acertar um 
lindo chute de pé direito 
sem chances para Tiago 
Volpi. Diante de um São 
Paulo entregue, teve até 
um último ato: Jhonata 
Robert fez um golaço do 
meio-campo por cober-
tura, com Volpi fora do 
gol. Um 3 a 0 incontestá-
vel e que dá esperança ao 
torcedor gremista.

Próximos jogos
O Grêmio vai à Neo 
Química Arena enfrentar 
o Corinthians no próxi-
mo domingo, às 16h (de 
Brasília), enquanto o São 
Paulo recebe o Juventu-
de na segunda-feira, às 
19h, no Morumbi. Os dois 
jogos são válidos pela 37ª 
rodada do Brasileirão.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional do Butantã/SP

EDITAL DE LEILÃO ÚNICO e de intimação de ESPÓLIO DE FERNANDO BALLESPIN GRACIA e ESPÓLIO DE PILAR GONZALO SANCHEZ, na pessoa de seu inventariante dativo GUILHERME CHAVES SANT´ANNA, 
inscrito na OAB/SP sob o nº 100.812; e herdeiros FERNANDO BALLESPIN GONZALO, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.602.823-68; e CARLOS ANTONIO BALLESPIN GONZALO (interditado), por sua curadora 
provisória VIVIAN PROTÁSIO DE ALMEIDA GONZALO, inscrita no CPF/MF sob o nº 287.708.088-99; bem como seus cônjuges, se casados forem. A Dra. Renata Coelho Okida, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da 
Família e Sucessões do Foro Regional do Butantã/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de Leilão Único do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-
se os autos da Ação de Alvará Judicial  ajuizada por FERNANDO BALLESPIN GONZALO E OUTRO em face de ESPÓLIO DE FERNANDO BALLESPIN GRACIA E OUTRA - Processo nº 1004728-07.2014.8.26.0704 
– Controle nº 803/2014, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, 
sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial 
de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA 
VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos 
interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão 
será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o Leilão terá início no dia 26/01/2022 às 15:00h e se encerrará dia 25/02/2022 às 15:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 
50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada 
até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, 
exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o 
pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 
DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO 
DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a 
pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do 
CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída 
no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. 
DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro, deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site 
do Leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por 
meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: TRANSCRIÇÃO Nº 87.604 DO 10º CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Uma casa à Rua Padre Justino nº 271, na Vila Pirajussara, no 13º Subdistrito, Butantã, e o respectivo terreno medindo 10m de frente, por 21,50m da 
frente aos fundos, do lado esquerdo visto da rua, onde confronta com o lote 6, do lado esquerdo visto da rua, onde confronta com o lote 6, do lado direito mede 28,20m e confronta com o lote 50, e nos fundos mede 24,60m e 
confronta com o lote 7 e parte do lote 8, encerrando a área de 459mts e 33dcmts quadrados, mais ou menos. Consta na Av.1 desta transcrição que foi construída mais uma garagem e dependência que recebeu o nº 275 da 
Rua Padre Justino. Contribuinte nº 082.404.0052-3 (conf.fls.336). Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP que não há débitos inscritos na Dívida Ativa e não há débitos de IPTU para o exercício atual (08/11/2021). 
Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 1.627.595,88 (um milhão, seiscentos e vinte e sete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) para junho de 2021, que será atualizado até a data 
da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP.  São Paulo, 08 de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Cajamar/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados RODRIGO RICCIARDI RODRIGUES LIMA; e OTACÍLIO AURÉLIO STARCK RODRIGUES LIMA, inscrito no CPF/MF sob nº 008.359.518-04; bem como seus 
cônjuges se casados forem; bem como da titular dos domínios VENTTURINI ENGENHARIA, PARTICIPAÇÕES E GERENCIAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 65.905.325/0001-69. A Dra. Gina Fonseca 
Corrêa, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Cajamar/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que por este Juízo processam-se os autos da Carta Precatória Cível ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de  OTACÍLIO AURÉLIO STARCK RODRIGUES LIMA e Outro - 
Processo nº  1012479-61.2017.8.26.0309 – Controle nº 2320/2017; expedida nos autos da Ação Monitória, em trâmite a 1ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, processo nº 0008227-
71.2003, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, 
no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os 
interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que 
a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO 
ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 26/01/2022 às 15:30h e se encerrará dia 31/01/2022 às 15:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor 
da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 31/01/2022 às 15:31h e se encerrará no dia 21/02/2022 às 15:30h, onde serão 
aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação 
judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão 
por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. Correrão por conta do 
arrematante as despesas e custas relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, 
no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão 
apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, 
CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro 
deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal 
www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos 
termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: LOTE Nº 01: DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O LOTE 8-B DA MATRÍCULA Nº 117.051 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE JUNDIAÍ/
SP - IMÓVEL: Lote de terreno urbano, sem benfeitorias, sob nº 08 da quadra A, do loteamento denominado Parque Residencial de Cajamar- 1ª ETAPA, situado no bairro do Polvilho, município de Cajamar, comarca de Jundiaí, 
com área de 250,85m2, que mede 10,45m de frente para a Rua Anastace Korvelis; do lado direito mede 25,00m e confronta com o lote 09; do lado esquerdo mede 25,00m e confronta com o lote 07; e, nos fundos mede 
10,45m e confronta com os lotes 10 e 11. Consta ás fls. 54 que não há matricula individualizada para o lote B. Consta ás fls. 143 que houve o desdobro do imóvel desta matricula, constando que o lote 8/B0, possui área 
territorial de 125,00 ms e área construída 92,13 m2. Cadastro Prefeitura nº 24413-61-74-017200.000. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 313.000,00 (Trezentos e trinta e três mil reais) para Maio de 2021, 
que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. LOTE Nº 02: DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 117.052 DO 2º CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE JUNDIAÍ/SP – IMÓVEL: Lote de terreno urbano, sem benfeitorias, sob n. 09 da quadra A, do loteamento denominado Parque Residencial De Cajamar 1ª Etapa, situado no bairro 
do Polvilho, município de Cajamar, comarca de Jundiaí, com área de 250,85m2, que mede 10,45m de frente para a Rua Anastace Korvelis; do lado direito mede 25,00m e confronta com propriedade da Empresa Rodrigues 
Lima; do lado esquerdo mede 25,00m e confronta com o lote 08; e, nos fundos mede 10,45m e confronta com o lote 10. Consta ás fls. 144 que o terreno possui área edificada de 147,33 m2, e que o imóvel esta situado á 
Rua Jean Anstace Kovelis 1081. Cadastro Prefeitura nº 24413-61-74.0162.00.000; DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 117.053 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 
COMARCA DE JUNDIAÍ/SP – IMÓVEL: Lote de terreno urbano, sem benfeitorias, sob n. 10 da Quadra A, do loteamento denominado Parque Residencial de Cajamar 1ª Etapa, situado no bairro do Polvilho, município de 
Cajamar, comarca de Jundiaí, com área de 255,14m2, que mede 10,05m em curva mais 2,44m em reta de frente para a RUA DOS CRISÂNTEMOS; do lado direito mede 19,74m e confronta com o lote 11: do lado esquerdo 
mede 25,00m e confronta com a propriedade da Empresa Rodrigues Lima; e, nos fundos mede 11,85m e confronta com os lotes 08 e 09. Consta ás fls. 144 que o imóvel possui área edificada de 199,96 m2; e que consta nº 
07 da Rua dos Crisântemos, porém, acesso somente pela Rua Jean Kovelis e Estacionamento Shopping Anhaguera; e DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 117.054 DO 2º CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE JUNDIAÍ/SP – IMÓVEL: Lote de terreno urbano, sem benfeitorias, sob n. 11 da Quadra A, do loteamento denominado Parque Residencial de Cajamar- 1ª ETAPA, situado no bairro 
do Polvilho, município de Cajamar, comarca de Jundiaí, com área de 250,03m2, que mede 9,48m em curva mais 4,74m em reta de frente para a Rua Dos Crisântemos; do lado direito mede 25,00m e confronta com o lote 12, 
do lado esquerdo mede 19,74m e confronta com o lote 10; e, nos fundos mede 11,50m e confronta com os lotes 07 e 08. Consta ás fls.144/145 que não há edificação, apenas torre de transmissão; e que as edificações nos 
lotes 09,10 e 11 são unificadas, sobre áreas construídas constantes no PTU. Valor da Avaliação deste lote: R$ 1.579.321,00 (Um milhão quinhentos e setenta e nove mil e trezentos e vinte e um reais) para Maio 
de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Cajamar, 07 de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

2ª Vara Cível Foro da Comarca de Mogi das Cruzes/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados EDUARDO EIJI OKAMURA, inscrito no CPF/MF sob o nº 072.159.508-16; e ZAIRA YOSHIE GOMES SUGAWARA, inscrita no CPF/MF sob o nº 252.627.628-40; 
bem como de seus cônjuges, se casados forem. O Dr. Domingos Parra Neto, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º 
e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de 
EDUARDO EIJI OKAMURA e outra - Processo nº 1008324-87.2016.8.26.0361 - Controle nº 1025/2016, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL 
- O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. 
DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição 
detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda 
do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do 
interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 26/01/2022 às 15:30h e se encerrará dia 31/01/2022 às 15:30h, onde 
somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 31/01/2022 às 15:31h e se 
encerrará no dia 21/02/2022 às 15:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando 
José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 
50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS 
DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de ITR e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e 
parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito 
judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: 
proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que 
mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados 
nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço 
de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por 
razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do 
encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação 
pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 
66.099 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MOGI DAS CRUZES/SP - IMÓVEL: Um Terreno com benfeitorias, situado no Bairro do Sertãozinho, na Estrada de Servidão, perímetro rural do Distrito e Município 
de Biritiba Mirim, desta Comarca, com as seguintes medidas e confrontações: “Inicia-se no ponto 1, cravado a margem da Estrada de Servidão, na intersecção desta com o córrego, deste ponto segue margeando esta estrada 
que confronta com a propriedade de Artur Ganelon, até o ponto 6, com os seguintes rumos e distâncias: 1-2: SE 56º15’50”, 110,52m, 2-3: SE 49º56’24”, 12,40m, 3-4: SE 37º35’08”, 6,25m, 4-5: SE 54º12’02”, 98,71m, 5-6: SE 
63º59’48”, 3,65m. Do ponto 6, segue confrontando com a propriedade do Vale Encantado Country Club, até o ponto 12, com os seguintes rumos e distâncias: 6-7: SW 61º41’15”, 29,92m, 7-8: SW 55º15’47”, 70,44m, 8-9: SW 
79º08’50”, 12,53m, 9-10: SW 69°32’45”, 29, 62m, 10-11: SW 03º56’51”, 24,84m, 11-12: SW 88º09’22”, 19,89m. Do ponto 12, segue margeando o córrego, que confronta com a propriedade de Edval Sevalli, até o ponto 1, com 
os seguintes rumos e distâncias: 12-13: NE 10º54’18”, 2,22m, 13-14: NE 05º07’28”, 31,12m, 14-15: NW 50°55’56”, 13,82m, 15-16: NW 21º00’03”, 22,46m, 16-17: NE 16º09’23”, 10,82m, 17-18: NW 73º17’21”, 14,19m, 18-19: 
NW 00º37’49”, 20,00m, 19-20: NW 76º55’15”, 15,25m, 20-21: NW 46º03’05”, 28,52m, 21-22: NW 20º06’18”, 35,70m, 22-23: NE 06º25’07”, 31,49m, 23-24: NE 20º19’45”, 20,09m, 24-25: NE 86º31’16”, 16,15m, 25-26 NW 
12º49’24”, 12,03m, 26-1: NE 38º54’37”, 11,80m, ponto que deu início a presente descrição, encerrando a área de 22.569,57m2. Consta na Av.02 desta matrícula que nos autos da ação de Execução Civil nº 1009264-
86.2015.8.26.0361, em trâmite na 3ª Vara Cível d Foro da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, requerida por BANCO BRADESCO S/A contra SUPERMERCADO OKAMURA EIRELI e outro, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, 
sendo nomeado depositário EDUARDO EIJI OKAMURA. Consta na Av.03 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta no R.04 e Av.06 desta 
matrícula que nos autos da Ação Trabalhista, Processo nº 100862-59.2019.5.02.0372, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, requerida por LAÉRCIO FRANCO BRAGA contra EDUARDO EIJI 
OKAMURA, foi procedido o registro da hipoteca Judicial e penhora do imóvel objeto desta matricula. Consta no R.05 e Av.07 desta matrícula que nos autos da Ação Trabalhista, Processo nº 1000877-25.2019.5.02.0373, em 
trâmite na 3ª Vara do Trabalho da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, requerida por LAÉRCIO FRANCO BRAGA contra EDUARDO EIJI OKAMURA, foi procedido o registro da hipoteca Judicial de 2º grau e penhora do imóvel objeto 
desta matricula. INCRA nº 639.030.006.386-0. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais) para dezembro de 2017, que será atualizado até a data da alienação 
conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação as fls.602 no valor de R$ 490.221,64 (agosto/2021). Consta Penhora no Rosto dos Autos sobre eventuais créditos extraída do Processo nº 1000862-
59.2019.5.02.0372, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho do Foro da Comarca de Mogi das Cruzes/SP. Mogi das Cruzes, 09 de novembro de 2021.  diretora/escrivã, conferi e subscrevi.
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PUBLICIDADE LEGAL

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

14ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP
ERRATA DO EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO DOS BENS IMÓVEIS expedida nos 
autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por LARIÇA DALETE DA SILVA 
em face de COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - Pro-
cesso nº 1069089-65.2015.8.26.0100 – Controle nº 1372/2015, o Leiloeiro 
Oficial Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, vem por meio desta, retificar o edi-
tal de leilão publicado no Jornal Diário de São Paulo em 17/11/2021, para constar: 
Consta débitos condominiais no valor R$ 382,15 (novembro/2021). Débito desta 
ação no valor de R$ 256.080,65 (setembro/2020). 

2 COL X 3 CM

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central/SP
 
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e intimação na FALÊNCIA DE VIGORELLI DO BRASIL S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.105.920/0001-69, na pessoa do Administrador Judicial ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, inscrito na OAB/
SP sob o nº 98.628; bem como do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador; e da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador. A Dra. Maria Rita Rebello Pinho Dias, MM. Juíza 
de Direito da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Falência de 
Empresários, Sociedades Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ajuizada por VIGORELLI DO BRASIL S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Processo nº 0006182-29.1982.8.26.0100 - Controle nº 499/2018, e que foi designada a venda do bem descrito 
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada dos bens 
a serem apregoados. DA VISITAÇÃO - Constitui ônus da parte interessada examinar o imóvel a ser apregoado. Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do 
bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.
com.br, o 1º Leilão terá início no dia 24/01/2022 às 15:00h e se encerrará dia 27/01/2022 às 15:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá 
início no dia 27/01/2022 às 15:01h e se encerrará no dia 16/02/2022 às 15:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, condicionado a aprovação da Administrador Judicial e do I. Magistrado da 3ª Vara de Falências e Recuperações 
Judiciais do Foro Central de São Paulo. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DOS LANCES - Os lances poderão ser 
ofertados a partir do dia e hora de início do leilão pela rede de internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br, ou de viva voz no dia do encerramento do 1º e 2º leilão a partir das 14:00 horas, no Auditório localizado na Alameda Santos, nº 787, 13º andar, conjunto 132 - Jd. Paulista 
- São Paulo/SP, em igualdade de condições.  DOS DÉBITOS - O imóvel será apregoado sem quaisquer ônus, sejam débitos de condomínio água, luz, gás, taxas, multas, Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU e Imposto Territorial Rural - ITR (aquisição originária), os quais serão 
de responsabilidade da massa falida, exceto se o arrematante for: i-)sócio da sociedade falida ou sociedade controlada pelo falido; ii-)parente, em linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; iii-)identificado como agente 
do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo Único: O arrematante deverá arcar com todos os custos de transferência do imóvel para seu nome, como as despesas de ITBI - Imposto de transmissão de bens imóveis e registro do imóvel no RGI respectivo. DA CAUÇÃO - O 
arrematante deverá depositar 10% (dez) por cento do valor da arrematação no prazo de 24h (vinte e quatro horas) do encerramento do leilão para garantia do Juízo, e tal valor será abatido do saldo remanescente da arrematação para quitação do preço após o deferimento do lance pelo Juízo 
responsável. No caso de indeferimento do lance, o valor depositado poderá ser levantando integralmente pelo arrematante. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do 
leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 
895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS 
- Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao LEILOEIRO OFICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro Oficial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial por razões alheias à vontade do 
arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do LEILOEIRO OFICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no 
site do leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos. As demais condições obedecerão ao que 
dispõe a Lei 11.101/05 e o Provimento CSM nº 1625/2009, e no que couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP. RELAÇÃO DO IMÓVEL: MATRÍCULA Nº 17.514 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE JUNDIAÍ/SP - IMÓVEL: Um terreno 
designado como lote nº 04 da quadra “B” situado no lugar denominado “Vila Vigorelli” nesta cidade e comarca, contendo área de 331,39m2, situado no lado direito da Rua Bela Vista, de quem dela se dirige para a Rua 1, a 53,60m da intersecção desta ruas; medindo 10,80m de frente 
para a Rua Vela Vista; do lado direito de quem da rua olha o terreno mede 34,70m; do lado esquerdo mede 34,70m e fundos de 9,10m confrontando em ambos os lados e fundos com propriedade da Vigorelli do Brasil S/A - Comércio e Indústria. Consta na AV.2 desta matrícula que no 
terreno objeto desta matrícula foi construída uma casa que recebeu o nº 16 da Rua Bela Vista, com área construída de 216,80m2. Consta no R.3 desta matrícula que nos autos da Execução Fiscal nº 491/83, em trâmite na 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Jundiaí/SP, requerida por 
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra VIGORELLI DO BRASIL S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário VICENTE DE PAULA SILVA. Contribuinte nº 03.028-019-9. Valor da Avaliação do Imóvel: 
R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais) para agosto de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. São Paulo, 08 de novembro de 2021 Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi.   

5 COL X 8 CM

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1045765-68.2018.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). JOSE ROBERTO LOPES FERNANDES, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) RUBENS DA SILVA MARINHO, Brasileiro, Casado, Representante Comercial, RG 8052730, CPF 
786.115.398-34, com endereço à Rua Jequitiba, 465, apto. 32, Vila Ideal, CEP 15060-330, São José do Rio Preto - SP que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por Contattos Rio Preto Materiais Elétricos Ltda. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para pagar a dívida no valor 
de R$ 13.050,69, devidamente atualizada, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 
patamar de dez por cento (10 %), no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, 
nos termos do art.827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 
advocatícios poderão ser reduzidos pela metade.Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à 
execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados na forma do art.231, do Código de Processo Civil. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito 
de trinta por cento (30%) do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 
rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 
multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 19 de novembro de 2021. K-02e03/12

28ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 28ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0026609-21.2017.8.26.0100. Executados: requerido(s) DERMEZITA ALVES DOS SANTOS - Apar-
tamento com área real total construída de 34,94m² na Liberdade/SP. Rua Helena Zerrener, nº 122, São Paulo/SP - Contri-
buinte nº 005.078.0898-3. Descrição completa na Matrícula nº 52.943 do 01ª CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª 
praça: R$ 121.333,33 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 72.799,99 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).  
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 01/02/2022 às 11h40min, e termina em 04/02/2022 às 11h40min; 2ª Praça 
começa em 04/02/2022 às 11h41min, e termina em 24/02/2022 às 11h40min. Ficam o(s) requerido(s) DERMEZITA ALVES 
DOS SANTOS, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 24/01/2018. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 

4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL III – JABAQUARA/SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE 
PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL 
DE JABAQUARA. Processo: nº 1004745-41.2016.8.26.0003. Executados: requerido(s) e coproprietários ANTO-
NIO SIMPLÍCIO PINTO COUTO, MARCO ANTONIO PINTO COUTO, AIDE MARIA DOURADO SILVA DO 
COUTO - Terreno e edificação com área total de 568,00m² no Jabaquara/SP. Rua Santa, nº 96 - Lote 19, Quadra 
O, São Paulo/SP - Contribuinte nº 089.112.0018-2. Descrição completa na Matrícula nº 151.184 do 08º CRI de 
São Paulo/SP.  Lance mínimo na 1ª praça: R$ 2.691.491,25 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.614.894,75 (60% 
do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 01/02/2022 às 
13h20min, e termina em 04/02/2022 às 13h20min; 2ª Praça começa em 04/02/2022 às 13h21min, e termina em 
25/02/2022 às 13h20min. Ficam o(s) requerido(s) e coproprietários ANTONIO SIMPLÍCIO PINTO COUTO, 
MARCO ANTONIO PINTO COUTO, AIDE MARIA DOURADO SILVA DO COUTO, bem como seu cônjuge, se 
casado(a)(s) for(em), bem como o credor tributário MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e demais interessados, INTIMA-
DOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 

6ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I – SANTANA/SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE 
PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 6ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL 
DE SANTANA. Processo: nº 1009968-39.2020.8.26.0001. Executados: executado(s) PANIFICADORA NOVO 
SANTO ANTONIO LTDA, MARCO ANTÔNIO DE AZEVEDO - Apartamento com área real privativa de 94,200m² 
em Santana/SP. Avenida Engenheiro Caetano Álvares, nº 6.200, São Paulo/SP - Contribuinte nº 070.416.0020-
3(AV.02). Descrição completa na Matrícula nº 100.476 do 03º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: 
R$ 532.117,70 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 266.058,85 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). 
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 01/02/2022 às 13h30min, e termina em 04/02/2022 às 13h30min; 
2ª Praça começa em 04/02/2022 às 13h31min, e termina em 25/02/2022 às 13h30min. Ficam o(s) executado(s) 
PANIFICADORA NOVO SANTO ANTONIO LTDA, MARCO ANTÔNIO DE AZEVEDO, bem como seu cônjuge, se 
casado(a)(s) for(em), bem como o credor tributário MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e demais interessados, INTIMA-
DOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora 
realizada em 30/07/2020. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 

3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL XI – PINHEIROS/SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PINHEIROS. Pro-
cesso: nº 1088446-60.2017.8.26.0100. Executados: executado(s) LUHEROFE ADMINISTRADORA LTDA. LOTE 001 - 
Chácara com área total de 2.390,00m² em Campos do Jordão/SP.  Rua Um, nº 30/Lote 19, Campos do Jordão/SP - Con-
tribuinte nº 03.131.010. Descrição completa na Matrícula nº 9.446 do 01ª CRI de Campos do Jordão/SP.  Lance mínimo na 
1ª praça: R$ 340.735,30 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 204.441,18 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização), 
lances abaixo do valor de avaliação ficarão sujeitos a aprovação do juízo para concretização da venda. LOTE 002 - Lote 
de terreno com área total de 1.385,00m² em Campos do Jordão/SP. Rua Caminho dos Pinheiros, Lote 16, Campos do 
Jordão/SP - Contribuinte nº 03.131.009. Descrição completa na Matrícula nº 21.019 do 01ª CRI de Campos do Jordão/SP.  
Lance mínimo na 1ª praça: R$ 31.178,39 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 18.707,034 (60% do valor de avaliação) (sujeitos 
à atualização), lances abaixo do valor de avaliação ficarão sujeitos a aprovação do juízo para concretização da venda. 
LOTE 003 - Lote de terreno com área total de 1.570,00² em Campos do Jordão/SP. Rua Caminho dos Pinheiros, Lote 17, 
Campos do Jordão/SP - Contribuinte nº 03.131.008. Descrição completa na Matrícula nº 19.788 do 01ª CRI de Campos do 
Jordão/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 35.314,30 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 21.188,58 (60% do valor de avaliação) 
(sujeitos à atualização), lances abaixo do valor de avaliação ficarão sujeitos a aprovação do juízo para concretização da 
venda. LOTE 004 - Lote de terreno com área total 2.640,00m² em Campos do Jordão/SP.  Rua Um, Lote 25, Campos do 
Jordão/SP - Contribuinte nº 03.131.016. Descrição completa na Matrícula nº 6.711 do 01ª CRI de Campos do Jordão/SP.  
Lance mínimo na 1ª praça: R$ 197.781,31 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 118.668,786 (60% do valor de avaliação) 
(sujeitos à atualização), lances abaixo do valor de avaliação ficarão sujeitos a aprovação do juízo para concretização da 
venda. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 01/02/2022 às 10h50min, e termina em 04/02/2022 às 10h50min; 2ª 
Praça começa em 04/02/2022 às 10h51min, e termina em 24/02/2022 às 10h50min. Ficam o(s) executado(s) LUHEROFE 
ADMINISTRADORA LTDA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores SANDRO GILBERTO 
ALVES DA SILVA, MARCIA MARIA FRANK, terceiro(a) interessado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, terceiro interes-
sado e credor FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NÃO 
PADRONIZADO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a 
intimação pessoal, bem como das Penhoras realizadas em 28/03/2018. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231

AVISO DE RETIFICAÇÃO E REABERTURA DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 084/2021; Objeto: prestação de 
serviços de STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Local e Longa Distância – Comunicamos que devido a um equívoco 
no descritivo do objeto, o edital passou por modificações, inclusive da data de abertura. Entrega das Propostas: a partir 
de 03/12/2021 às 08h00 - Data de Abertura das Propostas: 15/12/2021 às 09h00 no site https://www.comprasgoverna-
mentais.gov.br/  - Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.
br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br; bCarlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras.

AVISO DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº. 003/2017 - Objeto: Credenciamento por tempo indeterminado de pes-
soas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços na área de atendimento médico, para a realização de transferências 
de pacientes para outras cidades, através de UTI móvel pertencente ao Município. A Prefeitura Municipal de Vargem 
Grande do Sul comunica aos interessados que continua aberto o credenciamento para prestação de serviços confor-
me objeto acima. As contratadas receberão, a título de pagamento pela execução dos serviços os seguintes valores: 
R$ 641,27 (Seiscentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos) - Serviços de Plantões médicos em regime de 
sobreaviso em período de 24 horas; e, R$ 142,51 (Cento e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos) - Serviços 
médicos na área de suporte avançado de vida (medicina intensiva) para realizar transferências de pacientes a centros 
de atendimentos especializados em UTI Móvel do município de Vargem Grande do Sul (medição por hora de trabalho). 
Entrega dos envelopes de segunda a sexta-feira das 08:00h às 17:30h. Local: Departamento de Licitações e Compras, 
Praça Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande do Sul/SP. O edital está disponível na página eletrônica http://
licitacao.vgsul.sp.gov.br, podendo ainda ser solicitado através do e-mail licitacao@vgsul.sp.gov.br. Carlos Eduardo Mar-
tins – Diretor de Licitações e Compras.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1008640-36.2018.8.26.0004 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). 
LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FRANCISCA LIMA 
CARVALHO, RG 22443702, CPF 132.844.178-42, que MD Educacional LTDA lhe ajuizou uma 
ação de Execução, para o recebimento de R$13.944,40 (julho/2018), decorrentes dos Contratos de 
Prestação de Serviços Educacionais para o ano letivo de 2017, firmados entre as partes e não 
pagos. Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para 
que em 03 dias, pague o débito atualizado, podendo, no prazo de 15 dias, opor embargos, sendo 
que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente, poderá comprovar o depósito de 30%, 
incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até 06 parcelas mensais corrigidas, sob 
pena de penhora, prazos estes a fluir após os 30 dias supra, ficando advertida de que no caso de 
revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de outubro de 2021. 

 
 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1047955-74.2018.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Álvaro Luiz Valery Mirra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DORYS MARQUES 
MAINARDI, RG 442326440, CPF 363.416.438-70, que lhe foi proposta uma ação Monitória, por 
parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA para o recebimento de R$ 13.015,89 (Abril/2018), 
decorrentes das mensalidades do ano de 2013 vencidas e não pagas, conforme Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Encontrando-se a ré em lugar incerto 
e não sabido, fora determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
efetue o pagamento do valor reclamado e honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da 
causa, ou apresente embargos, nos termos do artigo 701 do Código de Processo Civil. Fica 
consignada a advertência de que, não oferecidos embargos no prazo de 15 dias, constituir-se-à de 
pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo. 
Não sendo embargada a ação, a parte ré será considerada revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de novembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0004834-93.2017.8.26.0020 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Cláudia Barrichello, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Graziela Verdi Sachetto, 
CPF. 297.041.198-95, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença proposta por STE - 
Empreendimentos e Suportes Tecnológicos e Educacionais LTDA, procedeu-se o bloqueio 
através do sistema SISBAJUD, da quantia de R$ 613,82 (fls. 59/61 dos autos). Estando a executada 
em lugar ignorado, foi determinada sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias 
úteis, ofereça impugnação sobre o valor bloqueado, sob pena de conversão do bloqueio em penhora 
e consequente liberação à exequente, prazo esse, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de novembro de 2021. 

 
 
Edital de Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo n° 1006273-42.2017.8.26.0176. A Dra. Bárbara Carola Hinderberger
Cardoso de Almeida, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Embu das Artes/SP, Faz Saber a Margarete Gois de Araújo
Marchiori (CPF. 014.249.388-05), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 125.620,38
(maio de 2021), representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 1963025597943009227451 contabilizada no banco exequente
sob nº 351/448018. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague
o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito
do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob
pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre: a) a quantia bloqueada judicialmente de R$ 349,50; b) metade ideal
do imóvel Lote de terreno nº 23 da quadra 08 do Jd. Imigrantes, Itanhaém/SP, medindo 10m de frente para a Rua 08, por 25m
da frente aos fundos, de ambos os lados, encerrando a área de 250m², matrícula nº 77.491; e c) metade ideal do imóvel Lote de
terreno nº 22 da quadra 08 do Jd. Imigrantes, Itanhaém/SP, medindo 10m de frente para a Rua 08, por 25m da frente aos fundos,
de ambos os lados, encerrando a área de 250m², matrícula nº 77.490. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. Embu das Artes, 08/11/2021.

PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL
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PUBLICIDADE LEGAL

   SUBPREFEITURAS
PIRITUBA/JARAGUÁ

AVISO DE ABERTURA
Processo nº 6051.2020/0003020-7 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/SUB-PJ/2021
A Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de 
quantos possam se interessar, quer realizar licitação na modalidade de TOMADA 
DE PREÇOS, objetivando a CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA 
READEQUAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - PRAÇA VISTA VERDE, LOCALIZADA 
À RUA DESEMBARGADOR MANOEL CARLOS DA COSTA LEITE Nº 47, julgada 
em conformidade com a Lei Municipal nº 13.278, de 07/01/02, regulamentada pelo 
Decreto Municipal nº 44.279, de 24/12/03, com as alterações da Lei Municipal  
nº 14.145, de 07.04.06 e com a Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações 
introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94 e seguintes, da Lei Complementar 
nº 123/06, alterada pela Lei Complementar Federal nº 147/2014, dos Decretos 
Municipais nºs 52.689/11, 56.475/15, Decreto Federal nº 9.412/18 demais 
disposições aplicáveis, bem como pelas do edital.
O Edital de licitação poderá ser obtido mediante “download” na página 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/ ou adquirido na Coordenadoria de 
Administração e Finanças desta Subprefeitura, localizada no 1º andar - Rua Luís 
Carneiro, 193 - Vila Pereira Barreto - São Paulo/SP, mediante a entrega de (um) 
CD-R/Pen-drive, no horário das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, até setenta 
e duas horas antes da data fixada para a abertura do presente certame.
Entrega dos Envelopes Proposta e Documentação/Habilitação:
Até as 09:00 horas do dia 20/12/2021
Abertura dos Envelopes: Às 09h30min do dia 20/12/2021

AVISO DE ABERTURA
Processo nº 6051.2021/0003097-5 - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/SUB-PJ/2021
A Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de 
quantos possam se interessar, quer realizar licitação na modalidade de TOMADA 
DE PREÇOS, objetivando a CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAMPO E VESTIÁRIOS DO CDC 
PARQUE PANAMERICANO - XURUPITA, EM ÁREA PÚBLICA LOCALIZADA À 
RUA BARRA DA FORQUILHA, 530-622 - JARDIM VIVAN, julgada em conformidade 
com a Lei Municipal nº 13.278, de 07/01/02, regulamentada pelo Decreto Municipal 
nº 44.279, de 24/12/03, com as alterações da Lei Municipal nº 14.145, de 07.04.06 
e com a Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal 
nº 8.883/94 e seguintes, da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei 
Complementar Federal nº 147/2014, dos Decretos Municipais nºs 52.689/11, 
56.475/15, Decreto Federal nº 9.412/18 demais disposições aplicáveis, bem como 
pelas do edital.
O Edital de licitação poderá ser obtido mediante “download” na página 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/ ou adquirido na Coordenadoria de 
Administração e Finanças desta Subprefeitura, localizada no 1° andar - Rua Luís 
Carneiro, 193 - Vila Pereira Barreto - São Paulo/SP, mediante a entrega de (um) 
CD-R/Pen-drive, no horário das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, até setenta 
e duas horas antes da data fixada para a abertura do presente certame.
Entrega dos Envelopes Proposta e Documentação/Habilitação:
Até as 09:00 horas do dia 21/12/2021
Abertura dos Envelopes: Às 09h30min do dia 21/12/2021

    

SUBPREFEITURAS

COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 60/SFMSP/2021
PROCESSO nº 6410.2021/0014632-0
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA 
EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO, CALÇADA E 
ACESSIBILIDADE DO CEMITÉRIO FREGUESIA DO Ó.
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o SERVIÇO FUNERÁRIO 
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SFMSP, sediado na Rua da Consolação nº 247 
- 6º andar - São Paulo, SP, realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, 
do tipo menor preço e critério de julgamento MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL, 
conforme abaixo especificado:
Oferta de Compra Nº 801080801002021OC00082
Endereço Eletrônico: www.bec.sp.gov.br
Data e hora da Abertura da Sessão Pública: 16/12/2021 às 10:30.
O edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, pelos sites 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e www.bec.sp.gov.br.

       EDUCAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/SME/2021
PROCESSO ELETRÔNICO nº 6016.2021/0084708-3 - Registro de preços para 
aquisição de ITEM A - MACARRÃO DE SÊMOLA SEM OVOS - CURTO, ITEM B - 
MACARRÃO DE SÊMOLA SEM OVOS - PARA SOPA, ITEM C - MACARRÃO 
INTEGRAL SEM OVOS - CURTO e ITEM D - MACARRÃO DE SÊMOLA SEM 
OVOS - LONGO.
Acha-se aberta a data da licitação em epígrafe, que será realizada às 09h30 do dia 
15/12/2021.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/SME/2021
PROCESSO ELETRÔNICO nº 6016.2021/0097685-1- Aquisição de equipamentos 
e materiais para 365 salas de recursos multifuncionais e para as 6 EMEBS, em 
que o professor de atendimento educacional especializado atende estudantes 
públicos da Educação Especial, no contraturno, com o intuito de complementar o 
trabalho realizado na sala de aula regular; seja o ensino da LIBRAS, do braille, da 
adaptação funcional de objetos para a eliminação de barreiras da aprendizagem, 
além da utilização de vídeos, ilustrações, jogos e softwares para a comunicação 
alternativa.
Acha-se aberta a data da licitação em epígrafe, que será realizada às 09h30 do  
dia 15/12/2021.
O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos, até o último dia que anteceder a 
abertura, mediante recolhimento de guia de arrecadação, ou através da 
apresentação de pen-drive para gravação na COMPS - Núcleo de Licitação e 
Contratos - Rua Dr. Diogo de Faria, 1247 - sala 316 - Vila Clementino, ou através 
da internet pelo site www.comprasnet.gov.br e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.
sp.gov.br, bem como, as cópias do Edital estarão expostas no mural do Núcleo 
de Licitação.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020104-28.2008.8.26.0068/01 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). BRUNO PAES STRAFORINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
que Automec Comercial de Veículos Ltda, vem dar publicidade a todos que virem o presente edital que ficam devidamente 
INTIMADOS, os coexecutados João Leite Neto,CPF.nº.222.475.648-87 e Valéria do Amaral Gianordoli, CPF.Nº.842.512.808-
06, com as advertências e formalidades legais, sobre a constrição que recaiu sobre o imóvel de matrícula nº 18.078 
registrado no CRI do Guarujá/SP, sendo um Prédio residencial sob o nº 603 da Av. Atlânca, designado como lote 04 da 
quadra 18, do loteamento Balneário Guarujá, da Comarca de Guarujá. Expede-se edital para conhecimento do ato. Ficando 
adverdo que poderão impugnarem até 15 dias decorrido o prazo do edital, e no caso de revelia, será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Barueri, aos 22 de novembro de 2021.     P-02e03/12

EDITAL DE CITAÇÃO DO EXECUTADO GILSON MARQUES BARROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO DIGITAL Nº 
1000703-12.2019.8.26.0045, MOVIDO POR ROXO COMERCIAL AGRICOLA DE DE HORTIFRÚTI LTDA - PRAZO DE 30 DIAS. A 
Doutora NAIRA BLANCO MACHADO, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara Judicial do Foro Distrital de Arujá, da Comarca de 
Arujá, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao executado GILSON MARQUES BARROS, com endereço na 
Rua Zeferino Barbosa de Souza, nº 297 - centro - em Arujá - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
Roxo Comercial Agricola de Hor�fru� Ltda., para recebimento de R$ 9.170,57 (Março/2019), decorrente da não 
compensação dos cheques Nº 000221, 000235, 000236,000237 e 000238, em razão de insuficiência de fundos. Estando o 
réu em lugar ignorado e não sabido, expede-se edital para que, pague o débito atualizado em 15 dias decorrido o prazo de 
30 dias do presente edital, bem como honorários advoca�cios correspondentes à 5% do valor da causa. A fluir após os 20 
supra, prazo em que poderá apresentar embargos ao mandado monitório nos termos do art. 701 do CPC. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Arujá, 08 de novembro de 2021. (a)Dra. Naira Blanco Machado - 
Juíza de Direito.       P-02e03/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008928-69.2017.8.26.0084 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara, 
do Foro Regional de Vila Mimosa, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Ovalle da Silva Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
Empresa Gestora de A�vos Financeiros EMGEA, CNPJ nº 04.527.335/0001-13, que Condomínio Minas Gerais ajuizou Ação 
de Execução para recebimento de R$ 57.407,86, decorrente do inadimplemento das taxas condominiais referente ao 
apartamento D-34, do condomínio exequente sito à Rua Paulo Vianna de Souza, 1070, Vila União, Campinas/SP. Estando o 
executado em lugar incerto e não sabido, expede-se edital para que em 03 dias, decorrido o prazo do presente edital, pague 
o débito atualizado, acrescidos dos honorários advoca�cios arbitrados em 10% conforme art. 827 do CPC. Ao fluir após o 
prazo supra, poderá apresentar embargos em até 15 dias. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado 
curador especial.      P-02e03/12

1ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1011272-75.2015.8.26.0348 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Mauá, Estado de São Paulo, Dr(a). Anderson Fabrício da Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Empreendimentos Imobiliários e Construções Moreira e Sá CNPJ - 44.171.320/0001-80 e Henrique Lapela, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Antonio Barreiro ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando Objeto da Ação o 
imóvel situado na Rua Regina Maria Lourdes nascimento nº 238, Mauá-SP, CEP: 09300-999, a seguir descrito: "Inicia-se a descrição do imóvel de 
quem olha da frente aos fundos lado direito distância 66,00 mt, confrontando com a propriedade de Reivone Silva de Freitas. Medida da frente do 
imóvel 227,65 mt, confrontando com a Rua Regina Maria de Lourdes Nascimento. Lado esquerdo mede 131,47 mt, confrontando com a propriedade 
de Maria Zilda Secunda de Souza, O fundo mede 213,76 mt, confrontando com Daiane de Andrade Santos. Perfazendo uma área de 18.970,28 m² e 
um perímetro de 639,00 mts, área construída de 88.30 m²."; alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 15 dias. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Maua, aos 23 de novembro de 2021.   P-02e03/12

2ª Vara Cível 2ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1013284-
41.2018.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos aos eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos, que Wagner de Almeida Junior e Patrícia Carla 
Costanzi de Almeida ajuizaram AÇÃO DE USUCAPIÃO, nos termos do art. 1.242 do CC, e arts. 246 e 259 do CPC, visando à declaração de domínio o 
imóvel de Matrícula 69.869, registrado no 2º CRI da Cidade de Guarulhos/SP, sendo um apto. sob o nº 123, localizado no 12º andar do Edi�cio 
Jacarandá, Bloco A, Quadra 15, integrante do Conjunto Residencial Solar Bom Clima, situado à Rua José Antonio Zeraibe, nº 88, ango nº 
455,Guarulhos, São Paulo, com Inscrição Cadastral Municipal nº 084.32.80.0001.01.047. Alega-se a posse, pelo prazo legal autorizavo de prescrição 
posiva de Usucapião. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 06 de outubro de 
2021. Eu, (Hélio N. Santos – Matrícula 817443), Escrevente, digitei. Eu (Rita Maria Marcondes Silva – Matrícula 311855), Escrivã Judicial I, conferi e 
assino.(a.) Rodrigo de Oliveira Carvalho - Juiz de Direito.     P-02e03/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Extrato de Aditamento Contratual

Processo 114/2018

CONCORRÊNCIA 07/2018
Objeto: contratação de empresa de engenharia para execução 
de pavimentação asfáltica tipo CBUQ; relativo ao Processo nº 
014590/07/DER/2018, celebrado com o Estado de São Paulo, 
por meio da Secretaria de Logística e Transporte / Departa-
mento de Estradas e Rodagem. Contratante: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE ANDRADINA. Contratado: NOROMIX CONCRE-
TO S/A. Fica ajustado entre as partes o acréscimo no valor de 
R$ 44.942,83 (quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e
dois reais e oitenta e três centavos). As demais cláusulas e 
condições do contrato permanecem inalteradas. Data: 02 de 
dezembro de 2021. 

Edgar Dourados Matos
Secretário Municipal de Administração, Modernização, 

Defesa Social e Gestão de Pessoas

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1010035-61.2021.8.26.0003. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Defeito, nulidade ou anulação. Requerente: Alessandro Tesci e outros. Requerido: Agv Soluções Em Saude
e outros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010035-61.2021.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a AGV SOLUÇÕES EM SAUDE, CNPJ 32897748000125, que Alessandro Tesci, Mônica Correia
Vieira e Patrícia Fernanda do Nascimento Batata Vieira, lhe ajuizaram ação de Reparação de Danos Morais e
Materiais, de Procedimento Comum, objetivando que seja julgada a presente ação totalmente procedente, condenando
a requerida a indenizar os requerentes pelos danos materiais sofridos no montante de R$ 2.862,60 e morais, no
montante de R$ 30.000,00, decorrentes da negociação para aquisição de plano de saúde empresarial, condenando
também ao pagamento das demais cominações legais. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a
CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-
se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1065658-23.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a NSC Participações Ltda (CNPJ. 11.784.729/0001-12), que Itaú Unibanco S/A lhe ajuizou
ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 873.487,35 (abril de 2021), representada pela Cédula de Crédito
Bancário - Empréstimo para Capital de Giro garantido por Duplicata (Giropré-DP-Parcelas Iguais/Flex) n° 30980/
468870738. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra,
pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue
ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos
supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado
e publicado. NADA MAIS.

PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO
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Humorista contou para os fãs que fez gravações com o 
ator e aproveitou para mostrar um clique: “Em análise”

Apresentador do ‘Caldeirão’ se emociona ao ver sua participação 
em vinheta de final de ano da Globo e faz balanço de 2021
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Whindersson e Cauã Reymond posam sem 
camisa após gravação: “Sou muito feio”

Mion chora em vídeo: “Ano foi do maior 
pesadelo profissional ao maior sonho”

Pocah escolhe look 

arrasador 
e brilhante para 
show: “Voltei!”

A cantora e ex-BBB Pocah, 
de 27 anos de idade, es-
colheu um look revelador 
e com muito brilho para 
um show em Fortaleza, no 
Ceará, na noite de quarta-
-feira (1), e comemorou a 
apresentação.

“Voltei!”, postou ela, que 
usou um conjunto combi-
nado de body e calça re-
cortada, que deixou parte 
de seu bumbum à mostra. 
Pocah ainda divulgou 
vídeos em seu Instagram, 
tanto passando o som 
como prontinha para subir 
ao palco (assista clicando 
abaixo).

Nesta sexta-feira (3), 

Pocah lança o clipe de 
Passando o Rodo, cuja letra 
fala sobre términos de re-
lacionamentos: “Sofro por 
um, mas beijando outra 
boca, porque uma coisa 
não tem nada a ver com 
a outra”, diz um trecho. 
Para dividir a canção, 
Pocah convidou as amigas 
e cantoras MC Mirella, que 
recentemente passou por 
um término, Lara Silva e 
Tainá Costa.

A gravação aconteceu no 
Brás, em São Paulo, no dia 
26 de novembro, e recebeu 
ainda a visita de Lia Clark 
e Stéfani Bays. O clipe tem 
mood inspirado no pop dos 
anos 2000

Cantora se apresentou em Fortaleza, 
na noite de quarta-feira (1)

Mion, desligado da Record em 
janeiro.
“Se tivesse dado certo a minha 
vinda para a Globo todas 
as outras vezes que quase 
aconteceu não teria sido tão 
perfeito. Cheguei a negociar 
salário (em outra ocasião), 
ficava muito mal quando vinha 
a proposta e não fechava. Me 
lembro de entrar na igreja 
chorando, mas sempre tive 
uma certeza de que ia rolar. A 
minha fé sempre foi inabalá-
vel, por mais difícil que fosse o 
processo”, garantiu o apresen-
tador.
Mion ainda afirmou que toda a 
luta para realizar o sonho de ir 

para a Globo fez com que estar 
na emissora seja algo mais 
valorizado por ele. “E agora 
poder olhar para trás e ver que 
valeu muito a pena aguentar, 
seguir o caminho da hones-
tidade e da fé. Valeu muito a 
pena. Você pode olhar para 
trás e saber que construiu tudo 
isso com Deus. E a forma como 
está acontecendo é muito me-
lhor do que poderia imaginar”, 
disse. “Dizem que nada que 
vem fácil vale a pena, se veio 
fácil não era tão importante na 
sua construção humana. Agora 
o que você tem que batalhar 
muito... Isso é o tipo de coisa 
que te edifica”, concluiu.

Whindersson Nunes contou 
para os fãs que participou de 
gravações com Cauã Reymond, 
e para celebrar ainda postou 
um clique com o ator em que 
os dois aparecem sem cami-
sa. “Em análise”, disse ele, 
bem-humorado, se referindo 
à pose dos dois, que parecem 
conferir algo no celular.

O clique alvoroçou os fãs, que 
deixaram comentários diver-
tidos como: “Cauã tem três 
metros de ombro”, “O auxílio 
emergencial”, “O tanto faz que 
eu queria”, entre outros.

Na madrugada desta quarta-
-feira (1), Whindersson ainda 
fez os fãs darem risada com 
seu depoimento sobre o dia de 
trabalho com o ator. “Gravei 
com o Cauã Reymond hoje 
o dia todinho. [risos] Eu sou 
muito feio”, disse.

Marcos Mion chorou em uma 
série de Stories que gravou no 
Instagram após ver a vinheta 
de final de ano da Globo, na 
qual ele aparece. O apresen-
tador do Caldeirão contou que 
ligou a televisão por acaso e se 
emocionou ao constatar que 
sua presença nas imagens fe-
chava com chave de ouro o que 
chamou de “ano mais difícil 
profissional da minha vida”, 
quando foi demitido da Record 
e contratado pela Globo, seu 
grande sonho.
“É tão maluco. Faço questão de 
vir aqui e abrir a câmera e falar 
com vocês, porque essa minha 
trajetória, esse meu sonho, 
virou uma coisa meio coletiva. 
Vocês me colocaram aqui. É 
como se no meu peito tivesse 
um espaço que fosse preenchi-
do por gratidão”, desabafou  na 
madrugada desta quinta-feira.
Ele lembrou que 2021 não 
começou bem. “Esse ano foi 
muito difícil. Foi o ano mais 
difícil profissional da minha 
vida e terminar o ano assim, 
tendo a maior realização 
profissional da minha vida. 
Seria hipócrita se não falasse 
a verdade. Comecei 2021 com 
o maior pesadelo da minha 
vida profissional e terminar 
realizando o maior sonho... Por 
isso que sou uma máquina de 
emoção e gratidão”, explicou 
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"Ela é (?)",
canção 
de Tom
Jobim

Chorinho
de Waldir
Azevedo
(1947)

Mude de
posição

Designa-
ção do
nitrato 
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Material
de chips
(símbolo)

Largo;
espaçoso

Pedidos 
de auxílio

Arrecada-
ção anual
da Recei-
ta Federal

Gálio
(símbolo)

Iniciais de
"In My

Opinion"
(internet)

A arte 
exposta na
Semana
de 1922

Fechada 
hermeti-
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Região
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do Centro-
oeste

Principado
entre a

França e 
a Espanha

Saudação
informal

Malte, em
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Na (?):
no alvo

Emoção
que é má
conselhei-
ra (dito)

Inovação 
trabalhista
do Estado

Novo
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aos
contratos
de penhor

Raro, em
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(?) entre
nós: em

particular

Ana Néri,
pioneira
da Enfer-
magem 

Unidade de
Descrição
(símbolo)

"Obra" do
cientista
louco, 

nos filmes

Vazia

Concep-
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científicas
como a

relativida-
de e a

evolução

Sufixo de
"quadril"
Roentgen
(símbolo)

Próton (símbolo)
Dá a pressão

adequada à câmara
de ar do pneu

Doce rico
em flavo-
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Ásperos; rudes

(?)
Neeson, 

ator

Desajeitado
Ney Latorraca, ator e
afilhado de batismo 

de Grande Otelo 

Terra que pertence 
ao patrimônio da

União, mas não é de
ocupação tradicional

Facção
partidária

Destinação
de verba

Vender,
em inglês

Transfere
para data
posterior

A suposta missão dos
povos europeus junto 
aos povos da África e
das Américas (Hist.)

Ausen-
ta-se

A 9ª letra
grega

Tenista
espanhol
vencedor

de dezeno-
ve títulos
no Grand

Slam
(2019)

4/liam — malt — rare — sale. 6/aporte. 12/pignoratícia.

ARIES - 21/03 a 20/04
Imprevistos e mudanças devem agitar o seu dia, ou pode ser que você decida promover algumas 
transformações à sua volta para colocar um fim em questões que te preocupam ou te incomodam. 
Também é possível que queira “peneirar” suas amizades e cortar relações superficiais ou insatis-
fatórias — consulte o Tarot Mensal para ter mais informações e receber conselhos do que é melhor 
pra você. Ao mesmo tempo, os laços verdadeiros ficarão ainda mais fortes. No campo afetivo, Lua 
e Marte deixam seu poder de sedução ainda mais poderoso e você vai envolver quem quiser com 
seu charme. Vida a dois será intensa e com boa sintonia. Tanto que você vai soltar suas feras e 
revelar seu lado mais quente e audacioso no sexo. Uau!

TOURO - 21/04 a 20/05
Quem trabalha em equipe ou tem algum tipo de sociedade ou parceria deve ter muita calma e jogo 
de cintura hoje para não se desentender com os colegas. O segredo para evitar atritos é controlar 
as suas reações, além de equilibrar melhor as suas vontades com as vontades dos outros. Afinal, 
se cada um ceder um pouquinho, será mais fácil encontrar soluções que agradem a todos. Você 
vai ter que se empenhar para ver a cor do dinheiro, mas todo o seu esforço vai valer a pena. Confia, 
bebê, confia! A Lua acentua a sua sensualidade e você pode contar com uma fase mais envolvente 
nas paqueras e no romance. Renda-se aos desejos e à paixão sem medo!

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
Lua e Marte na Casa da Profissão incentivarão você a acordar cedo e pegar firme nas tarefas para 
cumprir logo o serviço. Você, que normalmente já é tão rápida, vai mostrar ainda mais iniciativa, 
coragem e determinação para conquistar seus objetivos. Pode liderar os colegas em uma atividade 
em equipe, só precisa moderar as palavras para não parecer autoritária demais. Boa fase para 
quem planeja mudar de emprego ou firmar uma parceria. Mas busque uma boa orientação antes 
de se aventurar em algo que desconhece. Se vale orientação do Mapa Astral Profissional? Claro 
que vale, cristalzinho! Veja o que os astros dizem sobre os seus planos profissionais. O amor está 
no ar e você pode iniciar um romance ou fortalecer a união com seu bem. Deus me livre, mas quem 
me dera!

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Você vai encarar a sexta-feira com muito entusiasmo e bom humor, e vai sextar no trabalho 
mesmo! Com mais facilidade para se entender com as pessoas, tudo se torna mais simples e des-
complicado. Terá boa sintonia em parcerias e atividades em equipe, e vai ser fácil fácil de motivar os 
colegas e incentivar a cooperação. E ainda contará com um toque extra de disciplina para dar conta 
das tarefas. Mas é no amor que sua estrela brilha com mais força. Marte incendeia a paixão e avisa 
que pode pintar uma atração irresistível na paquera. Na união, paixão e desejos também devem 
esquentar. Use e abuse da sedução sem dó!

LEÃO - 22/07 a 22/08
Questões de casa e família terão prioridade para você no início do dia. É bem provável que você 
tome decisões ou atitudes que vão impactar os parentes, então, procure conversar antes para não 
fazer nada que possa causar discussões mais tarde. Inclusive, se trabalha com parentes, aposte 
no jogo de cintura para não brigar à toa. Além disso, você pode ter a oportunidade de colocar em 
prática uma ideia ou projeto que deseja há bastante tempo. Quer saber se vai pra frente? Pois os 
números podem te ajudar! É só consultar Mapa Numerológico Anual e ver o que eles te dizem so-
bre o seu futuro. A Lua chega ao seu paraíso astral e traz ótimas energias para sua vida amorosa. 
Um namoro tem tudo para ficar mais sério, e a relação conta com carinho, leveza e animação.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
O acúmulo de trabalho pode afetar o seu astral nesta sexta-feira e nem adianta querer dar conta 
de tudo se você já sabe que assumiu mais tarefas do que pode cumprir. A dica é definir o que é 
prioridade, e negociar prazo para as tarefas que podem ficar para depois. Faça isso logo cedo para 
acalmar a mente e dar conta do recado com menos estresse. O Tarot do Trabalho te auxilia a definir 
a ordem e como lidar melhor com as suas obrigações. Agora, Marte na Casa 3 alerta que é preciso 
paciência para dialogar. Não tente impor as suas opiniões e fuja de discussões! Já na paquera, char-
me, simpatia e bons papos são garantidos para dar uma agitada nas coisas. No romance, diálogo e 
um programinha caseiro serão uma delicinha para o casal.

LIBRA - 23/09 a 22/10
O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida será maior e incentivará você a se dedicar mais ao 
trabalho e às possibilidades de lucrar. Se você tem uma boa ideia para ganhar dinheiro, Marte dará a 
coragem necessária para arregaçar as mangas e colocar o projeto em ação! Pode ganhar uma boa 
grana com apoio dos parentes ou com alguma coisa feita em casa. Agora, é importante não tomar 
nenhuma decisão precipitada: não compre nada por impulso. Nas paqueras, seu charme está no 
auge, mas você vai querer segurança e fará algumas exigências. O romance segue firme e forte, 
mas preste atenção para valorizar o diálogo e conversar sem brigar.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
O dia pode começar um pouco tenso para você no convívio com a família. Com a Lua e Júpiter em 
conflito, podem surgir algumas divergências com parentes. Por isso, procure controlar as suas 
reações e tente conversar calmamente para resolver qualquer questão. A Lua na Casa 2 indica um 
bom dia para ganhar dinheiro e buscar meios de faturar uma grana extra. E um parente mais velho 
pode dar bons conselhos neste sentido: saiba ouvir. Marte acentua o seu poder de sedução e ga-
rante sucesso absoluto para você nas paqueras: puxe papo com o crush. Na união, você vai revelar 
seu lado mais apaixonado! Mas não confunda paixão com possessividade: valorize o diálogo e não 
dê espaço ao ciúme.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Você pode acordar um tanto cansada e desanimada hoje, principalmente se gastou energia demais 
nos dias anteriores. Respeite o desejo de ficar mais quieta no seu canto, e prefira trabalhar a sós, 
longe de barulho e agitação. Ainda pela manhã, a Lua chega a Sagitário e renova a sua disposição, 
e você terá boas ideias para ganhar dinheiro. Pensou em colocar seus planos em prática e quer 
saber como? Pois com o Tarot Semestral, você tem uma previsão e aconselhamento sobre os 
próximos seis meses! Muita coisa pode mudar, viu, bebê? E os astros alertam que também é bom 
ter cuidado com fofocas e intrigas, portanto, meça as palavras para não se prejudicar. Uma paixão 
secreta ou proibida continua rondando seu coração. Na vida a dois, melhore o diálogo e esclareça 
suas dúvidas. Sexo quente e intenso.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
O apoio de amigos pode ser muito importante para você nesta sexta-feira, principalmente para 
concretizar ideias e projetos que possam beneficiar o seu futuro. Trabalhar em equipe também 
será uma boa opção e você deve exercitar seu espírito de liderança para motivar os colegas. Só um 
porém: os astros não aconselham fechar negócios e empréstimos com alguém da turma, porque 
você pode acabar saindo no prejuízo. Além disso, controle bem os gastos para evitar preocupa-
ções. Um acesso de ciúmes por amigo(a) pode indicar uma paixão e, se depender de Marte, vai ser 
bem difícil resistir. Na vida a dois, tenha cuidado com o ciúme, e não deixe a insegurança dominar 
você. Afinal, você é tudo de bom e mais um pouco, meu docinho de abóbora com coco!

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Lua e Marte despertam o lado mais ambicioso do seu signo e você vai lutar com unhas e dentes 
para alcançar seus objetivos nesta sexta. Vai querer chamar a atenção dos chefes com atitudes 
e iniciativas mais ousadas, mas é melhor evitar extravagâncias: às vezes, menos é mais. Ao invés 
disso, valorize parcerias e busque o apoio dos colegas para atingir logo as metas em comum. Na 
terra da paixão, você pode se envolver com uma pessoa bem-sucedida, e talvez queira manter o 
romance em segredo por um tempo. Já na ilha dos compromissados, faça planos com seu amor, 
mas sem impor apenas as suas vontades — deixe para assumir o comando na hora H!

PEIXES - 20/02 a 20/03
Você atravessa um bom momento para investir no seu crescimento e aperfeiçoamento profis-
sional. Além de buscar cursos para se aprimorar no que faz, você deve buscar aliados para re-
alizar seus planos e garantir um futuro melhor para você e os seus. Explore todo seu potencial! 
Entenda-se melhor no ambiente de trabalho com o nosso Mapa Astral Profissional. Faça uma 
consulta! Se bater a saudade de alguém que está longe, não pense duas vezes: faça contato. E 
se planeja viajar, o céu te dá todo o apoio. Mas evite a pressa, principalmente ao dirigir: vá com 
calma. Um namoro secreto pode enfrentar alguns desafios, e por isso, tente ser mais flexível. 
Já no romance, valorize as afinidades e os planos em comum com seu bem.
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