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P11Governador quer que passaporte da vacina seja obrigatório a todos os viajantes que chegarem ao Brasil pelo estado

Líderes das duas maiores potências da União Europeia 
devem discutir sobre o aumento de tensão na região 
da Ucrânia e a gestão da pandemia no continente    P9

PF vê indícios 
de ‘hacktivismo’ 
em ataque ao 
ConecteSUS

Scholz se reúne com 
Macron em Paris

China afirma que 
países pagarão por 
boicote diplomático 
aos Jogos Olímpicos

Clientes da Caixa 
podem regularizar 
dívidas em atraso 

até dia 30

Bolsonaro participa de cúpula 
organizada por Biden e afirma ter 
compromisso com a democracia

Doria aciona STF para passe sanitário 
ser exigido de viajantes do exterior

Segundo investigadores, Segundo investigadores, 
nesses casos, hackers nesses casos, hackers 
atacam sistema, mas atacam sistema, mas 
sem extrair dados sem extrair dados P3P3

Unidos, Austrália, Reino Unido 
e Canadá não vão mandar 
representantes de governos 
aos Jogos de Pequim   P9

Até agora, foram liquidados 
R$ 3 bilhões em dívidas             P5

Cúpula pela Democracia, organizada pelo 
presidente dos EUA, reuniu líderes de cerca de 100 
países virtualmente em razão da pandemia P3
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POLÍTICA

‘Serão as mais sujas e sórdidas campanhas 
eleitorais da história do país’, afirma Doria
Governador de São Paulo, que é pré-candidato a presidente da República pelo PSDB

Da Redação

governador de São 
Paulo e pré-candi-
dato à Presidência 
da República pelo 
PSDB, João Do-

ria, disse que as campanhas 
eleitorais das eleições de 
2022 serão as “mais sujas e 
sórdidas” da história do país, 
principalmente por conta das 
redes sociais. A declaração foi 
dada na quinta-feira (9).
“2022 serão as mais sujas e 
sórdidas campanhas eleitorais 
da história do país. Eu falo 
campanhas porque não é ape-
nas a campanha presidencial, 
temos as campanhas para os 
governos estaduais, para o Se-
nado, para a Câmara Federal, 
para as Assembleias Legislati-
vas”, afirmou Doria.
Ele ressaltou que extremistas 
gostam de intimidar e humi-
lhar profissionais da imprensa, 
principalmente mulheres, e 
adversários políticos.
“Serão campanhas sórdidas 
e sujas porque extremistas 
gostam disso, gostam de inti-
midar, gostam de emparedar, 

gostam de mentir, gostam de 
construir narrativas falsas, 
gostam de intimidar jorna-
listas, gostam de humilhar 
mulheres jornalistas, gostam 
de emparedar intelectuais, 
gostam de emparedar adver-
sários com mentiras de toda 
ordem e espécie”, disse.
Durante a entrevista, o tucano 
voltou a dizer que é contra a 
reeleição e que defende um 
mandato presidencial de 5 
anos.
Ele também disse que “o Brasil 
ainda não está preparado para 
ter reeleição” porque os políti-
cos assumem os mandatos 
pensando na reeleição quando 
deveriam se concentrar na 
eficiência da gestão da admi-
nistração pública.
“Portanto, se eu tiver a opor-
tunidade de ser presidente 
da República, primeiro, não 
serei candidato à reeleição em 
hipótese alguma. Segundo, 
trabalharei com o Congresso 
Nacional para que possamos 
ter uma reforma política ces-
sando, finalizando reeleição 
e até termos mandatos de 5 
anos”, declarou.
Desde que foi eleito prefeito 

da cidade de São Paulo, em 
2016, Doria já dizia ser contra 
as reeleições. Após vencer e 
assumir o cargo de prefeito, 
concorreu ao cargo de gover-
nador nas eleições seguintes, 
deixando seu vice, o prefeito 
Bruno Covas (PSDB) em seu 
lugar.
Sobre seu ex-aliado e padri-
nho político, o ex-governador 
Geraldo Alckmin (PSDB), com 
quem rompeu nas últimas 
eleições após apoiar a eleição 
do atual presidente Jair Bolso-
naro, Doria diz que respeita a 
posição de Alckmin sobre uma 
posição formação de chapa 
com o ex-presidente Lula. 
No entanto, disse ser contra o 
governo petista.
“Eu estarei do outro lado, eu 
estarei combatendo o Lula nas 
eleições de 2022, e comba-
tendo o roubo, o assalto ao 
dinheiro público e a famosa 
frase cultiva por Lula e alguns 
aliados dele de que ‘os fins 
justificam os meios’, eu não 
acredito que os fins justificam 
os meios, ninguém tem direito 
de roubar dinheiro públi-
co, ainda que faça políticas 
públicas para os mais pobres 

O

Decisão foi motivada pelo ataque hacker que tirou do ar o ConecteSUS, aplicativo responsável pela 
emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19. Exigência começaria a valer neste sábado

Governo decide suspender exigência 
do comprovante de vacina de viajantes

Da Redação

O governo federal deci-
diu ontem (10) suspender 
a exigência de compro-
vante de vacina contra a 
Covid para viajantes que 
chegarem ao Brasil por via 
aérea.
Segundo apurou o blog, 
a suspensão será tempo-
rária, até a normalização 
do ConecteSUS, aplicativo 
responsável pela emissão 
do Certificado Nacional de 
Vacinação Covid-19.
O ConecteSUS saiu do ar 
na madrugada desta sexta 
após um ataque hacker. 
Nesta semana, o governo 
publicou uma portaria que 
impõe quarentena a quem 
não estiver vacinado e qui-
ser entrar no Brasil por via 
aérea. A portaria entraria 

em vigor hoje (11).
O ataque hacker que 
derrubou o sistema afeta 
justamente a conferência 
do comprovante de vacina-
ção de brasileiros e vacina-
dos no Brasil. 
O blog já havia informado 
que o governo havia sido 
alertado que, se o Conecte-
SUS não voltasse a funcio-
nar ainda nesta sexta, teria 
de editar uma nova porta-
ria com regras para entrada 
de viajantes.
O adiamento da entrada 
em vigor da exigência é 
visto como uma vitória de 
“negacionistas” da vacina, 
como apoiadores do presi-
dente Jair Bolsonaro.
Segundo fontes, problemas 
de acesso ao sistema não 
impediriam que estrangei-
ros apresentassem compro-
vante de vacina.
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e os mais humildes. Faça, sim, 
mas faça de maneira honesta e 
decente, sem roubar dinheiro 
público.”
Questionado sobre quando se 
arrependeu de ter apoiado do 
BolsoDoria, slogan criado por 
ele nas últimas eleições para 
ganhar apoio dos eleitores 
de Bolsonaro e angariar mais 
votos para conquistar o cargo 
no Palácio dos Bandeirantes, 
Doria disse que seu arrepen-
dimento ocorreu bem antes 
do início da pandemia de 

Covid-19.
“Eu e milhares de brasileiros 
fomos enganados, compramos 
um sonho e recebemos um 
pesadelo. Bolsonaro prometia 
um governo liberal, com Sér-
gio moro defendendo a Justiça, 
defendendo a Lava Jato, um 
governo que com o Luiz Hen-
rique Mandetta defenderia a 
saúde e a proteção às pessoas. 
Logo no início, muito antes 
da pandemia, ele abandonou 
completamente esses princí-
pios”, justificou.
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Bolsonaro participa de cúpula organizada por 
Biden e afirma ter compromisso com a democracia

Da Redação

O presidente Jair Bolso-
naro afirmou em vídeo 
exibido na Cúpula pela 
Democracia que o governo 
brasileiro tem compromis-
so com a democracia e com 
os direitos humanos.
A cúpula foi organizada 
pelo presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, e reu-
niu líderes de cerca de 100 
países de forma virtual em 
razão da pandemia.
“Esta é uma oportunidade 
para renovar, no mais alto 
nível, nosso compromisso 
comum com a defesa da 
democracia, o combate à 
corrupção e a proteção dos 
direitos humanos e das 
liberdades fundamentais”, 
afirmou Bolsonaro no 
vídeo.
Ainda no discurso, o presi-

dente disse que o governo 
trabalha com “determina-
ção” para “forjar uma cul-
tura de diálogo, liberdade e 
inclusão social”.
“Estamos empenhados em 
assegurar as liberdades de 
pensamento, associação 
e expressão, inclusive na 
internet, algo essencial 
para o bom funcionamento 
de uma democracia saudá-
vel”, acrescentou.
Nesta quinta, no discurso 
de abertura da cúpula, Joe 
Biden defendeu a parti-
cipação de mulheres na 
política e a liberdade de 
imprensa.
“Todas as vozes precisam 
ser ouvidas”, afirmou. “[O 
governo americano] quer 
melhorar a presença das 
mulheres e meninas na po-
lítica, também empoderar 
a comunidade LGBTQIA+”, 
completou.

Da Redação

nvestigadores 
da Polícia Fede-
ral afirmaram 
que há indícios 
de «hackti-

vismo” no ataque ao 
ConecteSUS, aplica-
tivo responsável pela 
emissão do Certificado 
Nacional de Vacinação 
Covid-19.
Segundo esses investi-
gadores, nesses casos, 
os hackers invadem um 
sistema a fim de chamar 
a atenção para alguma 
causa, por exemplo, 
atacando a “nuvem” do 
Ministério da Saúde, 
mas sem extrair dados.

O ConecteSUS saiu do 
ar na madrugada desta 
sexta após um ataque 
hacker. Quando o site 
saiu do ar, aparecia a 
seguinte mensagem: “Os 
dados internos foram 
copiados e excluídos. 
50 tb de dados estão em 
nossas mãos.”
Segundo fontes da PF, 
não há indícios de um 
ataque mais grave, do 
tipo ransomware, no 
qual há acesso aos dados, 
criptografia e pedido de 
resgate em criptomoeda, 
impedindo acessos.
Nesta sexta, o ministro 
da Saúde, Marcelo Quei-
roga, afirmou que os 
dados da população não 
serão perdidos.

Cúpula pela Democracia, organizada pelo presidente dos EUA, reuniu líderes de 
cerca de 100 países virtualmente em razão da pandemia

Segundo investigadores, nesses casos, hackers atacam sistema, mas sem 
extrair dados. Quando site saiu do ar, havia mensagem: ‘Dados internos do 
sistema foram copiados e excluídos.’

PF vê indícios de ‘hacktivismo’ 
em ataque ao ConecteSUS
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POLÍCIA

O agressor foi preso em flagrante e confessou o crime
Da Redação

A Polícia Militar de Araçatuba (SP) divul-
gou a gravação do telefonema da morado-
ra que discou 190 e fingiu querer “fazer o 
cabelo” para denunciar o companheiro por 
violência doméstica.
O caso foi registrado na quinta-feira (9). 
Uma viatura foi enviada ao endereço in-
formado pela mulher. A vítima estava com 
hematomas no rosto e afirmou que foi ame-
açada de morte e agredida. 
O homem foi abordado e confessou a 
agressão, sendo preso na sequência. Confira 
abaixo a transcrição completa do áudio. Al-
guns trechos da conversa foram censurados 
para não expor a vítima.
Atendente: Polícia Militar, emergência. 
Vítima: oi, é. Trecho de áudio censurado. 
Atendente: pois não, senhora. 
Vítima: trecho de áudio censurado. 
Atendente: não entendi, senhora. Como 
posso ajudar a senhora? 
Vítima: não, é o endereço. 
Atendente: ah, entendi. É o endereço da 
senhora. 

Vítima: é que você me mandou para fazer o 
cabelo. 
Atendente: como é o nome da senhora? 
Vítima: não, é que você me mandou para 
passar o endereço para fazer o cabelo. É 
fundo. Tem um portãozinho. 
Atendente: que bairro que é, senhora? 
Como é que é o nome da senhora? 
Vítima: trecho de áudio censurado. 
Atendente: que cidade que é? 
Vítima: trecho de áudio censurado. É um 
salão de beleza. 
Atendente: a senhora está precisando da 
Polícia Militar? 
Vítima: tá bom? 
Atendente: tá bom! 
Vítima: pode ser? 
Atendente: pode ser. 
Vítima: não. É que você me mandou o 
endereço para fazer o cabelo, e eu estou te 
passando. Atendente: endereço para fazer o 
cabelo? Tá bom, senhora. 
Vítima: trecho de áudio censurado. É um 
portãozinho. Tem até a plaquinha. 
Atendente: tá bom, senhora. Disponha da 
Polícia Militar. Tenha um bom dia. 
Vítima: tá bom. Obrigada. Tchau, tchau.

4 mulheres são vítimas de feminicídio por dia no Brasil

Casos de estupro voltam a 
crescer no 1º semestre de 2021

Mulher ligou para o polícia e pediu para ‘fazer o cabelo’ 
afim de denunciar o companheiro por violência doméstica

Da Redação

s casos de estupro 
voltaram a cres-
cer no Brasil no 
primeiro semes-
tre deste ano em 

comparação com o mesmo 
período do ano passado, 
quando ocorreu uma subno-
tificação durante o isola-
mento social mais rigoroso, 
de acordo com levantamento 
inédito do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública.
Os registros de feminicídio 
no primeiro semestre de 
2021 foram os maiores da 
série histórica iniciada em 
2017.
O número de estupros em 
geral e de vulneráveis, tendo 
a mulher como vítima, 
cresceu 8,3%, passando de 
24.664 nos primeiros seis 
meses de 2020 para 26.709 
neste ano. O crescimento 
ocorreu no período em que 
a pandemia da Covid-19 foi 
mais letal, com destaque 
para o mês de maio.
Os crimes que necessitam de 
uma notificação presencial 
em uma delegacia de polícia 
tiveram queda no 1º semes-
tre de 2020, início da pande-
mia do coronavírus no Brasil, 
de acordo com a diretora-
-executiva do Fórum, Samira 
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Bueno. O estupro é um deles 
e não pode ser registrado em 
boletins de ocorrência virtu-
ais porque é necessário um 
exame de corpo de delito. 
O fechamento das insti-
tuições, como as escolas, 
também contribuiu para a 
subnotificação e, recente-
mente, com a reabertura, 
um aumento de denúncias e 
casos de estupro.
“Quando a gente fala de 

violência sexual no Brasil a 
gente está falando de uma 
violência majoritariamente 
praticada contra crianças e 
adolescentes. Muitas ve-
zes essa violência só chega 
ao conhecimento de uma 
autoridade policial porque 
é um profissional da escola, 
um professor que percebeu 
alguma mudança de com-
portamento nessa criança”, 
explica Samira.

“A interrupção das aulas 
por causa da pandemia, o 
isolamento social, fez com 
que muitas dessas crianças 
e adolescentes ficassem 
confinadas com os agresso-
res e fez com que os casos 
de estupro de vulnerável 
tivessem um registro ainda 
menor do que o de costume 
em 2020. Em 2021, a gente 
tem abertura das escolas, um 
afrouxamento das medidas 

de isolamento social, e esses 
números voltam a crescer”, 
completa.
Para ela, é difícil cravar que 
trata-se de um crescimento 
real da violência ou se é uma 
diminuição da subnotificação.
“O fato é que nós estamos 
falando é que a gente tem 
quase 30 mil pessoas que 
sofreram violência sexual 
no primeiro semestre deste 
ano”, diz.
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Assaltante fugiu numa moto. Na terça (7), influenciadora digital teve Rolex 
roubado em salão de beleza em Pinheiros, Zona Oeste. Polícia investiga casos

Vídeo mostra falso entregador 
armado roubando Rolex de
R$ 200 mil de empresário inglês

Da Redação

ídeo gravado por 
câmera de segu-
rança mostra o 
momento em que 
um falso entrega-

dor, usando capacete e com 
uma mochila nas costas, en-
tra armado num estaciona-
mento e rouba o Rolex de 
um empresário inglês, na 
região dos Jardins, área no-
bre de São Paulo. O assalto 
ocorreu na tarde do último 
sábado (4).
Na terça-feira (7) uma in-
fluenciadora digital também 
teve um Rolex roubado den-
tro de um salão de beleza 
em Pinheiros, na Zona Oeste 
da capital paulista. Os dois 
casos são investigados pela 

Polícia Civil, segundo infor-
mou a Secretaria da Segu-
rança Pública (SSP).
No caso do empresário, 
o roubo ocorreu na Rua 
Haddock Lobo, no Jardim 
Paulistano, na Zona Sul. O 
vídeo mostra que a espo-
sa dele e o funcionário do 
estacionamento ficam sem 
reação enquanto observam 
o criminoso fugindo levando 
o relógio de luxo. O mode-
lo Daytona, que o homem 
usava, está avaliado em mais 
de R$ 200 mil, segundo ele, 
que ganhou o Rolex de pre-
sente em 2010.
O empresário roubado tem 
35 anos de idade e está há 
dez anos no Brasil. Morador 
dos Jardins, ele procurou 
uma delegacia para registrar 
o roubo.

“Você nunca acha real-
mente que vai acontecer 
com você [de ser assalta-
do] a uma quadra de uma 
delegacia de polícia e a 
uma quadra da [Rua] Oscar 
Freire, às 4 horas da tarde. 
Não é de madrugada ou um 
lugar mais perigoso”, disse 
a vítima ao g1. Ela só aceitou 
falar sem que seu nome e 
seu rosto fossem divulgados.
Os locais que o homem cita 
que são próximos do esta-
cionamento são:
o 78º Distrito Policial (DP), 
nos Jardins, que deverá 
investigar o roubo e ten-
tar identificar e prender o 
criminoso;
e a Rua Oscar Freire, co-
nhecida por suas lojas com 
artigos de luxo protegidas 
por seguranças particulares.
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POLÍCIA

Ação ocorreu na capital 
paulista, em cidades da 
Grande SP e no interior 
do estado para identificar 
exploradores sexuais de 
crianças e adolescentes

Da Redação

A Polícia Civil de São 
Paulo cumpriu nes-
ta sexta-feira (10) 10 
mandados de prisão em 
uma operação contra 
pornografia infantil. 20 
suspeitos foram presos 
na capital e outros 10 no 
interior.
A ação tem como obje-
tivo identificar explora-
dores sexuais de crianças 
e adolescentes. Também 
foram apreendidos 80 
computadores.
As atividades foram 

realizadas pelo Depar-
tamento de Operações 
Policiais Estratégicas 
(Dope), com apoio do 
Ministério Público, por 
meio CyberGaeco e Polí-
cia Técnica.
Segundo os investiga-
dores, os presos fazem 
parte da segunda camada 
da cadeia do crime -con-
sumiam e armazenavam 
o material. A polícia vai 
iniciar segunda etapa da 
investigação com foco 
nos produtores: os res-
ponsáveis por aliciar as 
crianças e produzir o 
material de pornográfico.

Polícia prende 30 suspeitos em operação 
contra pornografia infantil em São Paulo
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ECONOMIA

Barômetro Econômico Coincidente subiu 0,5 ponto
Da Redação

Após caírem expressi-
vamente ao longo do se-
gundo semestre de 2021, 
os Barômetros Econô-
micos Globais ficaram 
relativamente estáveis 
em dezembro. O Barô-
metro Coincidente inter-
rompeu a sequência de 
queda iniciada em julho, 
enquanto o Barômetro 
Antecedente registrou a 
sétima queda consecuti-
va, mantendo-se abaixo 
dos 100 pontos o que 
expõe as dificuldades de 
manutenção do ritmo de 
retomada da economia 
mundial.
As informações são do 
Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação 
Getulio Vargas (Ibre/
FGV), divulgadas on-
tem (10).
Enquanto o Barômetro 
Coincidente reflete o 
estado atual da atividade 
econômica, o Barômetro 
Antecedente emite um 
sinal cíclico cerca de seis 
meses à frente dos de-
senvolvimentos econô-

micos reais. Esses indi-
cadores se baseiam nos 
resultados de pesquisas 
de tendências econômi-
cas realizadas em mais 
de 50 países. A intenção 
é ter a cobertura global 
mais ampla possível.
O Barômetro Global 
Coincidente subiu 0,5 
ponto em dezembro, 
para 107,1 pontos. Já o 
Barômetro Global An-
tecedente recuou 0,4 
ponto, para 95,7 pontos, 
menor nível desde julho 
de 2020 (83,2 pontos).
De acordo com a análise, 
o resultado positivo do 
Barômetro Coincidente 
foi determinado exclusi-
vamente pela região da 
Europa, enquanto o re-
sultado negativo do Ba-
rômetro Antecedente foi 
influenciado pela Ásia, 
Pacífico e África e pelo 
Hemisfério Ocidental.
Segundo o pesquisa-
dor do Ibre/FGV, Paulo 
Picchetti, enquanto o 
avanço do Barômetro 
Coincidente demonstra 
estabilidade do nível de 
atividade na maior parte 
das regiões ao final de 

Barômetros Globais ficam 
relativamente estáveis em dezembro
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Até agora, foram liquidados R$ 3 bilhões em dívidas

Clientes da Caixa podem regularizar 
dívidas em atraso até dia 30

Da Redação

ação Você no Azul 
2021 da Caixa 
Econômica Fede-
ral registrou, até a 
última terça-feira 

(7), R$ 3 bilhões em dívidas 
liquidadas, com a regulari-
zação de 405.574 contratos 
comerciais de mais de 304 
mil clientes pessoas físicas e 
jurídicas.
A ação tem o objetivo de 
renegociar dívidas de clien-
tes do banco que estão em 
atraso. A previsão de encer-
ramento da campanha é no 
dia 30 de dezembro. Os des-
contos podem chegar a até 
90% do valor da dívida, e as 
condições variam conforme 
o perfil do crédito contrata-
do e do atraso.
De acordo com a Caixa, 

são mais de 3,6 milhões de 
pessoas físicas e 350 mil 
empresas que ainda têm a 
oportunidade de regularizar 
suas dívidas. 

Canais de atendimento
Os clientes podem negociar 
suas dívidas por meio dos si-
tes www.caixa.gov.br/nego-
ciar e www.negociardividas.
caixa.gov.br; pelos telefones 
4004 0104 (capitais) e 0800 
104 0104 (demais regiões), 
opção 5; e WhatsApp, pelo 
número 0800 104 0104, op-
ção 3. As condições também 
estão disponíveis no Twit-
ter e pelo Messenger do Fa-
cebook.
Os clientes podem também 
procurar unidades lotéricas 
para quitação de valores até 
R$ 5 mil, informando o CPF 
e a intenção de pagamento 
da dívida Você no Azul.

A

2021, o novo resultado 
negativo para o Ba-
rômetro Antecedente 
incorpora os efeitos do 
aumento da incerteza 
em relação ao futuro 
imediato.
“Apesar da extensão da 
ameaça colocada pela 

nova variante do novo 
coronavírus ainda não 
ser completamente 
conhecida, novas res-
trições à mobilidade já 
vêm sendo adotadas em 
alguns locais. Esse fato 
pode retardar a solução 
dos problemas nas ca-

deias de suprimento de 
insumos, cujas pressões 
sobre preços já estão 
disseminadas, resul-
tando em sinalizações 
de política monetária 
contracionista em vários 
países”, disse, em nota, o 
pesquisador.
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Cesarneto
cesarneto@spdiario.com.br

CÂMARA (São Paulo)
A bancada do PT vai cumprir o acordo sobre o vereador 
Guedes voltar ao cargo da 1ª Secretaria da Mesa, hoje 
ocupado pela vereadora Juliana ?
.
PREFEITURA (São Paulo)        
Qual o maior motivo do Ricardo Nunes (MDB) estar no 
cargo que está ?  Caso fosse eleito deputado federal 
2018, seria o vice do Covas (PSDB) 2020 ?     
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
O que pensa a deputada Marta Costa (PSD), cristã evan-
gélica (Assembleia de Deus - Belém) sobre Kassab - 
dono do partido - namorar com Lula e Alckmin ?    
.
GOVERNO 
Pra quem foi o recado do Doria, eleito em prévias do 
PSDB pra candidatar-se à Presidência da República, 
sobre o fato de que as eleições 2022 serão as mais ...          
.
(São Paulo)
... sujas e sórdidas da História do Brasil. Quanto ao único 
tucano, eleito e reeleito Presidente (1994 e 1998), Fer-
nando Henrique vai mesmo apoiá-lo ?
.
CONGRESSO (Brasil)
Filiação do ex-procurador (MP da ‘Lava Jato’) Dalagnoll 
ao Podemos, pra disputar a Câmara Federal pelo Para-
ná, fará com que Capez saia por São Paulo ?            
. 
PRESIDÊNCIA (Brasil) 
Por que Bolsonaro participou do Encontro “pela Demo-
cracia” com Biden (USA) e Lula participou de encontro 
com viúvas do Foro de São Paulo na Argentina ?       
.  
PARTIDOS          
PDT : Ciro Gomes continuará achando que terá apoio do 
Lupi - herdeiro do Brizola, fundador e dono do PDT - e 
do ex-marketeiro do PT Lulista, João Santana ?    
.
(Brasil)
... PSD : Kassab vai mesmo apoiar o ex-tucano Alckmin 
ao governo paulista 2022, ainda que não for candidato 
pelo partido que refundou pra ser dono nacional ?  
.
JUSTIÇAS (Brasil)
O TSE, sob Alexandre de Moraes (Supremo), vai interfe-
rir nas campanhas (deputados, senadores, governadores 
e Presidente 2022) e também nas redes sociais ?       
.
M Í D I A S 
Cesar Neto é jornalista desde 1992 e colunista de política 
na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. A coluna 
- cesarneto.com - recebeu “Medalha Anchieta” da Câ-
mara Municipal (São Paulo) e “Colar de Honra ao Mérito” 
(Assembleia do Estado de São Paulo)  
.
Email  cesar@cesarneto.com  -  Twitter  @cesarnetoreal
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Código 0303 aparecerá no início das ligações. 
Prazo para implementação da regra é de 90 
dias para as operadoras de telefonia móvel e de 
180 dias para as prestadoras de telefonia fixa

GERAL

Anatel cria código 
para identificação de 
ligações de serviços 
de telemarketing

Da Redação

AAgência Nacional de 
Telecomunicações 
(Anatel) criou um 
código para identifica-
ção de ligações de 

serviços de telemarketing. O 
código usado será o 0303, que 
aparecerá no início de qualquer 
ligação que vise ofertar produtos 
ou serviços.
O identificador foi aprovado pela 
Anatel na sexta-feira (10/12), por 
meio Ato nº 10.413, publicado 
hoje no “Diário Oficial da União”. 
O objetivo da padronização, diz a 
agência, é facilitar a identificação 
das chamadas de telemarketing 
ativo.
O prazo para implementação da 

regra é de 90 dias para as pres-
tadoras de telefonia móvel e de 
180 dias para as operadoras de 
telefonia fixa.
A Anatel explica que telemarke-
ting ativo é a prática de oferta de 
produtos ou serviços por meio 
de ligações ou mensagens telefô-
nicas, previamente gravadas ou 
não.
O código 0303 será de uso exclu-
sivo e obrigatório para atividades 
de telemarketing ativo, e as ope-
radoras de telefonia fixa e móvel 
têm de permitir a identificação 
desse número de forma clara, no 
visor do aparelho do usuário.
Além disso, segundo a Anatel, 
as operadoras deverão realizar o 
bloqueio preventivo de chamadas 
originadas de telemarketing ativo 
a pedido do consumidor.
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Antes dos governos militares 
(1964 - 1985), o último vice - do 
eleito Jânio Quadros que renunciou 
com menos de 1 ano do mandato 
- foi João Goulart. Era um político 
de esquerda (ideologia que faliu - 
tanto quanto a direita no final do 
Século 20) e que por isso flertou 
com governos ditadores, como a 
cubana de Fidel Castro que preten-
dia implantar o comunismo russo 
na América Latina. Tal fato fez com 
que as Forças Armadas, a igreja ca-
tólica, a Ordem dos Advogados do 
Brasil, o empresariado e quase toda 
a imprensa (escrita, falada e televi-
sada) apoiasse a revolução para os 
patriotas e golpe para os partidos 
das esquerdas ...

As eleições diretas para a Presi-
dência do Brasil só voltaram em 
1989, com a vitória do alagoano 
Collor de Mello - hoje senador - que 
disputou pelo pequeno PRN. Seu 
vice foi o mineiro Itamar Franco, que 
disputou também pelo PRN. Com a 
cassação de Collor pelo Senado em 
1992, Itamar assumiu e foi no seu 
governo que seu ministro Fernando 
Henrique (PSDB), carioca radicado 

em São Paulo, implantou o Plano 
Real e por isso elegeu-se Presiden-
te - no 1º turno - em 1994 e repetiu 
o feito em 1998. O vice foi o per-
nambucano Marco Maciel (PFL hoje 
DEM). Sobre Maciel, FHC diz : “foi 
o vice dos sonhos. Um verdadeiro 
diplomata” ...

Em 2002, Lula da Silva (PT) teve 
como vice o mineiro José Alencar 
(PL). A reeleição, em 2006, repetiu 
o vice, que mudou de partido indo 
para o PRB (hoje Republicanos), 
transformando-se no “vice dos so-
nhos” do Lulismo, pois compunham 
a dupla “trabalhador e patrão”. 
Em 2010, Lula elegeu Dilma (PT), 
1ª mulher a exercer o cargo. O vice 
foi o Michel Temer (MDB), que foi 
discreto no 1º mandato dela. Ree-
leita - com Temer - em 2014, Dilma 
foi cassada pelo Senado em 2016. 
Temer assumiu e fez um governo 
sob os escândalos (‘mensalão’ e 
‘petrolão’) de roubos ao Estado 
brasileiro. Em 2018, Jair Bolsonaro 
foi eleito pelo pequeno PSL, tendo 
como vice o general (reserva) Mou-
rão, que foi alijado do governo e não 
será candidato a vice em 2022 ...

Michelle Bolsonaro e o 
nosso dinheiro
Nos últimos dias, a imagem da 
primeira-dama falando uma lín-
gua estranha na comemoração 
da aprovação do “terrivelmente 
evangélico” ministro do STF An-
dré Mendonça fez sucesso nas 
redes. Para alguns, era o sinal 
mais claro de que o nosso Es-
tado deixou de ser laico. Porém, 
antes de apontar para Michelle 
Bolsonaro, que tal perguntar se 
já estivemos perto de um Esta-
do laico. E mais: quem quer um 
Estado laico? Eu tenho certeza 
de que quero, mas quem mais?

Afinal, uma coisa é clara. Esta-
do laico é um mito ou, para ser 
weberiano, um tipo ideal. É uma 
construção racional, para aná-
lise científica, sem referência 
exata na realidade. Isso porque 
a organização da sociedade tem 
origem em algo que é uma mis-
tura entre política e religião, que, 
durante milênios, caminharam 
juntas.

Foi somente há pouco mais de 
três séculos que a ideia de Es-
tado Moderno, racionalmente 
construído, sem as máculas das 
paixões da religião, foi concebida. 
E então, em nome do mito da lai-
cidade, muitos mataram e mor-
reram, mais ou menos como os 
Cruzados e os Templários. Quem 
não se lembra do derramamento 
de sangue da Revolução France-
sa? E da tomada das igrejas ca-
tólicas com a instituição do Tem-
plo da Razão na Notre-Dame de 
Paris? 

E, por ser um defensor do Es-
tado laico, preciso entender que 
ele deve ser pensado com a ex-

clusão de qualquer aspecto re-
ligioso da gestão política, e não 
somente daqueles símbolos dos 
quais não gosto. 

No entanto, vale lembrar que o 
nosso fazer político se desen-
volveu completamente ligado à 
religião, principalmente à Igre-
ja Católica. Ela está na chega-
da dos portugueses com uma 
missa como evento fundador, 
na origem das nossas principais 
cidades, na atual Constituição 
que fala de Deus, na Catedral de 
Brasília em plena Esplanada dos 
Ministérios.

A religião também está presen-
te na formação de vários parti-
dos políticos, das Comunidades 
Eclesiais de Base católicas que 
fizeram (ou ainda fazem) parte 
da militância do PT até a relação 
entre a Igreja Universal e os Re-
publicanos. 

Além disso, claro, a religião está 
no nosso dinheiro: “Deus seja 
Louvado”. Inclusive, está na-
quelas cédulas que foram saca-
das na boca do caixa por Fabrício 
Queiroz.

Kleber Carrilho é professor, analista políti-
co e doutor em Comunicação Social 
Instagram: @KleberCarrilho
Facebook.com/KleberCarrilho

diário de S.Paulo

Charge

Sobre Candidaturas à Vice-Presidência

Kleber Carrilho
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Unidos, Austrália, Reino Unido e Canadá não vão mandar representantes de 
governos aos Jogos de Pequim

Da Redação

O governo da China cri-
ticou nesta quinta-feira 
(9) o boicote diplomáti-
co dos Estados Unidos, 
Austrália, Reino Uni-
do e Canadá aos Jogos 
Olímpicos de Inverno 
que serão disputados 
em Pequim em feverei-
ro e prometeu que estes 
países pagarão por sua 
decisão.
“A utilização por par-
te dos Estados Unidos, 
Austrália, Reino Unido 
e Canadá da platafor-
ma olímpica para uma 
manipulação política é 
impopular e isolacio-
nista. Inevitavelmente 
(estes países) pagarão 
o preço de suas ações 
equivocadas”, afirmou o 
porta-voz do ministério 
chinês das Relações Ex-
teriores, Wang Wenbin.
Depois dos Estados Uni-
dos e da Austrália, Reino 
Unido e Canadá anun-
ciaram na quarta-feira 
um boicote diplomático 
ao evento esportivo para 
denunciar as violações 

dos direitos humanos na 
China.
O porta-voz da diploma-
cia afirmou que a Chi-
na não havia convidado 
os países em questão. 
“Venham ou não os seus 
representantes oficiais, 
os Jogos de Inverno de 
Pequim serão um suces-
so”, afirmou.
“O esporte não tem nada 
a ver com a política. Os 
Jogos Olímpicos são uma 
grande reunião de atletas 
e fãs do esporte, não um 
cenário para que os po-
líticos façam um espetá-
culo”, disse.
Os Jogos de Inverno 
acontecerão de 4 a 20 de 
fevereiro, mas em con-
sequência das restrições 
para a entrada de estran-
geiros na China pela Co-
vid-19 poucos políticos 
devem viajar a Pequim.
O presidente russo Vla-
dimir Putin será um dos 
poucos a viajar a Pe-
quim, depois de aceitar o 
convite do colega chinês 
Xi Jinping.
A França anunciou que 
enviará representantes 
políticos aos Jogos de 

China afirma que países pagarão por 
boicote diplomático aos Jogos Olímpicos
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Líderes das duas maiores potências da União Europeia devem discutir sobre o 
aumento de tensão na região da Ucrânia e a gestão da pandemia no continente

Scholz se reúne com Macron em Paris
Da Redação

laf Scholz fez sua 
primeira viagem 
internacional como 
chanceler da Ale-
manha e se reuniu 

com o presidente da Fran-
ça, Emmanuel Macron, em 
Paris.
Os líderes das duas maiores 
potências da União Europeia 
devem discutir o aumento 
de tensão na região da Ucrâ-
nia e a gestão da pandemia 
no continente. 
Um ponto-chave, segundo 
analistas, também deve ser o 
do financiamento de inicia-
tivas verdes para o cum-
primento das metas para a 
mitigação das emissões de 
carbono no continente.
Outro tema previsto para o 
encontro entre os líderes é a 
presidência de seis meses da 
França na União Europeia, 

que começa em 1º de janeiro.
Relação França-Alemanha
Macron desenvolveu uma 
relação amigável com a 
antecessora de Scholz, An-
gela Merkel, com esforços 
conjuntos sem precedentes 
entre os dois países.
Diplomatas franceses 
parecem otimistas sobre a 
perspectiva de laços com a 
Alemanha sob Scholz, citan-
do a “soberania estratégica” 
no acordo de coalizão que o 
levou ao poder.
A primeira viagem a Paris é 
uma longa tradição inicia-
da após a Segunda Guerra 
Mundial, em seguida ele irá 
para Bruxelas.
Na capital belga ele tem 
agenda com o secretário-ge-
ral da Otan, Jens Stoltenberg, 
e com os líderes europeus, 
Ursula von der Leyen e 
Charles Michel, antes da 
reunião do bloco da próxima 
semana.

O

Inverno.
“Temos que condenar 
as violações dos direi-
tos humanos na China, 

porque existem, mas 
quando trata-se de 
competições esportivas 
precisamos ter a atitu-

de adequada”, afirmou 
o ministro da Educação 
e Esporte, Jean-Michel 
Blanquer.



dia a dia
DIÁRIO DE S. PAULO - SÁBADO/11 DE DEZEMBRO DE 202110

MUNDO

Da Redação

Meninas adolescentes no 
Afeganistão contaram à 
BBC sobre seu crescente 
desespero enquanto con-
tinuam sendo excluídas da 
escola mais de três meses 
após a tomada do Afeganis-
tão pelo Talibã.
“Não poder estudar é como 
uma pena de morte”, disse 
Meena, de 15 anos. Ela con-
ta que ela e suas amigas se 
sentem perdidas e confusas 
desde o fechamento de sua 
escola no nordeste da pro-
víncia de Badakhshan 
“Não temos nada para fazer 
além do trabalho domésti-
co... estamos simplesmente 
congeladas em um lugar”, 
disse Laila, de 16 anos, 
cuja escola na província de 
Takhar fechou no dia em 
que o Talibã tomou o poder 
em agosto.
Entrevistas da BBC com 
estudantes e diretores em 
13 províncias mostram a 

frustração das meninas por 
ainda serem impedidas de 
frequentar a escola secun-
dária, apesar das garantias 
do Talibã de que elas pode-
riam retomar seus estudos 
“o mais rápido possível”.
 
Professoras, quase todas 
sem pagamento desde 
junho, disseram que a 
situação estava afetando 
o bem-estar das meninas, 
com uma delas atribuindo 
o casamento infantil de três 
de suas alunas ao fecha-
mento das escolas.
Uma diretora de Cabul, 
que mantém contato com 
suas alunas via Whatsa-
pp, disse: «As alunas estão 
muito chateadas, estão 
sofrendo mentalmente. 
Tento dar esperança a elas, 
mas é difícil porque estão 
expostas a tanta tristeza e 
decepção».
As professoras também 
relataram uma queda pre-
ocupante na frequência de 
meninas nas escolas primá-

O desespero das meninas afegãs com 
proibição de escola secundária pelo Talibã

Diante do risco de problema no fornecimento de xarope, os produtores canadenses recorreram 
à sua ‘reserva estratégica’ para abastecer o mercado. Mas de onde veio essa ideia?

Por que Canadá tem reserva estratégica de 
xarope 20 vezes mais valioso que petróleo

Da Redação

ouco depois que 
vários países, 
encabeçados pelos 
Estados Unidos, 
anunciaram a li-

beração de parte das suas 
reservas estratégicas de pe-
tróleo para reduzir a pressão 
sobre os mercados de ener-
gia, o Canadá decidiu abrir 
mão de outro tipo de reserva 
estratégica, única no mun-
do e muito mais doce que o 
petróleo: xarope de bordo.
A Federação de Produtores 
de Xarope de Bordo de Que-
bec (QMSP, na sigla em in-
glês), no Canadá, anunciou 
que irá liberar cerca de 22 
mil toneladas da sua reserva 
estratégica global do produ-
to (conhecido como maple 
syrup, em inglês) para evitar 
sua escassez no mercado. 
A conjunção de aumento da 
demanda nos últimos dois 
anos e redução da colheita 
com relação aos anos ante-
riores havia gerado temores 
de possíveis problemas no 
fornecimento do xarope, 
elaborado com seiva de bor-
do e usado como cobertura 
de panquecas.

Fenômenos incomuns como 
o degelo precoce e as altas 
temperaturas verificadas 
em abril no Canadá contri-
buíram para que, este ano, 
a produção fosse de 60 mil 
toneladas — bem abaixo das 
79 mil toneladas produzidas 
em 2020.
A QMSP explicou que os 
processadores e engarrafa-
dores do produto percebe-
ram que a colheita de 2021 
foi inferior e aumentaram 
seus pedidos para garantir o 
abastecimento, o que levou à 
decisão de recorrer à reserva 
estratégica para evitar per-
turbações no mercado.
Equilíbrio de mercado
A região de Quebec é res-
ponsável por 72% da pro-
dução mundial de xarope de 
bordo. O restante é produzi-
do nos EUA.
A reserva estratégica 
foi estabelecida no ano 
2000 como mecanismo para 
combater as flutuações da 
produção e demanda do 
adoçante.
Atualmente, a reserva estra-
tégica é de cerca de 44 mil 
toneladas de xarope, mas a 
liberação anunciada reduzi-
rá esse volume à metade.
A produção de xarope de 

P

rias, que foram autorizadas 
a retornar. Elas disseram 
que o aumento da pobreza 
e das preocupações com 
segurança levou as famílias 
a ficarem relutantes em 
mandar as meninas mais 

novas para a escola.
As autoridades evitaram 
anteriormente confirmar 
que se tratava de uma 
proibição total. No entanto, 
o vice-ministro da Edu-
cação em exercício, Abdul 

Hakim Hemat, confirmou 
que as meninas não teriam 
permissão para frequentar 
a escola secundária até que 
uma nova política educa-
cional fosse aprovada no 
ano novo.
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bordo é um negócio impor-
tante para todo o Canadá, 
particularmente para a pro-
víncia de Quebec. A QMSP 
reúne mais de 11 mil produ-
tores daquela região.
Segundo a rede de TV a cabo 
Bloomberg, a organização 
estabelece limites de produ-
ção, fixa o preço de venda 
no atacado e encaminha o 
produto excedente para a 

reserva estratégica. Com 
isso, ela mantém um con-
trole de mercado similar ao 
exercido pela Organização 
dos Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) no campo 
do petróleo bruto.
Um litro de xarope de bordo 
canadense vale cerca de US$ 
9 (cerca de R$ 51), segundo 
os dados da empresa alemã 
Statista, o que equivale a 

cerca de 20 vezes o preço 
atual do petróleo.
Segundo a QMSP, os produ-
tores de Quebec venderam 
em 2020 cerca de 67 mil 
toneladas do xarope, o que 
representa um acréscimo de 
cerca de US$ 780 milhões 
(R$ 4,4 bilhões) ao PIB do 
Canadá — números suficien-
tes para adoçar a boca de 
qualquer pessoa.
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Governador quer que passaporte da vacina seja obrigatório a todos os 
viajantes que chegarem ao Brasil pelo estado

Da Redação

Nesta sexta-feira (10), o 
Governo de  São Paulo 
entrou com um pedido 
no Supremo Tribunal 
Federal (STF) para que 
o  passaporte da vacina 
seja obrigatório a via-
jantes estrangeiros que 
entram no Brasil a partir 
do estado, no Aeroporto 
de Guarulhos.

O governador João Do-
ria (PSDB) disse que a 
Procuradoria Geral do 
Estado (PGE) pediu a in-
clusão do pedido de São 
Paulo na ação da Rede 
Sustentabilidade sobre 
o tema, que já está em 
andamento na Corte.

Nessa quarta-feira (8), 
Doria afirmou que vai 
adotar a medida para 
viajantes do exterior que 

chegarem ao estado caso 
ela não seja implemen-
tada pelo governo fede-
ral até o dia 15 .

O anúncio de Doria foi 
feito em sua conta do 
Twitter , horas após o 
presidente Jair Bolsonaro 
afirmar que “jamais” irá 
exigir o “passaporte de 
vacina”. Muitos estados 
e municípios já exigem 
o comprovante de imu-
nização para quem quer 
frequentar shows, cine-
mas, bares, entre outros 
locais.

“Caso não seja implan-
tada pelo governo fede-
ral a obrigatoriedade do 
passaporte vacinal para 
entrada de viajantes no 
Brasil até 15 de dezem-
bro, São Paulo adotará 
para todo estado”, afir-
mou Doria, em sua rede 
social.

Doria aciona STF para passe sanitário 
ser exigido de viajantes do exterior

Pesquisadores da Universidade de Hong Kong foram capazes de registrar, pela 
primeira vez, a nova variante do vírus em laboratório

Cientistas capturam ômicron 
em 1ª imagem de microscópio

Da Redação

ientistas da 
Universidade de 
Hong Kong con-
seguiram capturar 
pela primeira vez 

a imagem da variante ômi-
cron do coronavírus com a 
ajuda de um microscópio, 
informou a instituição em 
um comunicado na quar-
ta-feira (8).
Os pesquisadores da 
Faculdade de Medicina 
divulgaram dois registros 
– de microscópios eletrô-
nicos – de uma cultura do 
vírus em laboratório. 
Na imagem da esquerda, 
explicam os cientistas, é 
possível ver um recorte 
“de baixa ampliação” de 
uma célula de rim de ma-
caco infectada intencio-
nalmente com essa varian-
te do Sars-Cov-2. 

Nela, é possível ver que 
a ômicron provoca da-
nos em nível celular com 
vesículas – essas pequenas 
bolhas – cheias de peque-
nas partículas virais (iden-
tificadas pela cor preta).
Já na imagem da direita, a 
micrografia eletrônica tem 
alta ampliação desta mes-
ma célula, mas mostrando 
as partículas virais mais de 
perto (dentro deste qua-
drado cor de rosa).
Neste registro, é possível 
inclusive ver a coroa do 
coronavírus (formada pela 
proteína S) ao redor da 
partícula viral.
A imagem foi produzida 
pelos professores John Ni-
cholls, Malik Peiris e Tam 
Wah-Ching da Universida-
de de Hong Kong.
Origem da variante
A variante ômicron – tam-
bém chamada B.1.1529 – 
foi reportada à OMS em 24 
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de novembro de 2021 pela 
África do Sul.
O primeiro caso confir-
mado da B.1.1529 foi de 
uma amostra coletada em 
9 de novembro de 2021. 
De acordo com OMS, a 
variante apresenta um 

“grande número de mu-
tações”, algumas preocu-
pantes.
Mutação, variante, cepa e 
linhagem: entenda o que 
significam os termos liga-
dos à evolução do corona-
vírus

“Evidências preliminares 
sugerem uma alta no risco 
de reinfecção com a va-
riante, comparada com as 
outras versões do corona-
vírus”, disse a agência de 
Saúde das Nações Unidas 
em um comunicado.
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PUBLICIDADE LEGAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020027-66.2021.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABRICIO STENDARD, 
na forma da Lei, etc. Intimação, Prazo de 20 dias, Processo nº 0020027-66.2021.8.26.0002. O Dr. Fabricio 
Stendard, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível Regional de Santo Amaro. Faz Saber a Mohamad Hussain, que Porto 
Seguro Companhia de Seguros Gerais lhe ajuizou ação de Cumprimento de Sentença, para cobrança de R$ 
6.285,94 (12/2020), corrigido e acrescido e juros de mora de 1% ao mês. Estando o réu em lugar ignorado, foi 
deferida sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito, corrigido até 
a data do pagamento, ou ofereça impugnação, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários de advogado 
de 10% (art. 523, § 1º do CPC) e expedição de mandado de penhora e avaliação.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000682-73.2021.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) VAL ASSESSORIA E CONSULTORIA E, CNPJ 09078110000140, com endereço à Rua Salvador Simoes, 
1296, Sala 02, Vila Dom Pedro I, CEP 04276-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
Cível por parte de Gc Locação de Equipamentos Ltda., lhe ajuizou Ação Comum, objetivando a cobrança de R$ 23.741,23 
(02/2021), relativo rescisão contratual cumulada com cobrança de aluguéis e pedido liminar de reintegração de posse. 
Estando a ré em lugar ignorado foi deferida a CITAÇÃO por edital, para que no prazo de 15 dias a fluir após o prazo supra, 
conteste a ação, sob pena de presumirem-se aceitos os fatos. Não sendo contestada a ação, a 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 19 de outubro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014398-27.2017.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro 
Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Augusto de Oliveira Barna, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VALTER 
DE LIMA VIEIRA ME, CNPJ 11.774.946/0001-21, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Porto Seguro Companhia 
de Seguros Gerais, objetivando o ressarcimento dos danos materiais ocorridos no veículo de sua segurada, em acidente de trânsito de 03/08/2016, na 
Rua Copenhague, causados pelo veículo do requerido. O veículo Fiat/Palio, Placa DSF9640 de propriedade da segurada Renata Aparecida Antonio da 
Silva sofreu colisão na parte traseira, provocado pelo veículo VW/Fox, Placa EVV7690 de propriedade do réu. Requer o autor a condenação do réu no 
pagamento dos danos materiais no valor de R$ 6.878,76, corrigido monetariamente desde a data do desembolso, acrescidos de juros desde a data do 
evento, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios e despesas processuais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
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, apresente resposta. 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 São Paulo, aos 09 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1109118-55.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 17ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Aléssio Martins Gonçalves, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a Loca Equipe Transportes e Locações Ltda, que Pointer do Brasil Comercial S/A, lhe 
ajuizou Ação Comum, objetivando a cobrança de R$ 7.854,04 (10/2018), relativo rescisão contratual cumulada 
com cobrança de aluguéis e pedido liminar de reintegração de posse. Estando a ré em lugar ignorado foi deferida 
a citação por edital, para que no prazo de 15 dias a fluir após o prazo supra, conteste a ação, sob pena de presum-
irem-se aceitos os fatos. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado 
curador especial. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de novembro de 2021.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N. 008/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. DATA: 30/12/2021 – 10H00M. CADASTRO: Para partici-
par, os interessados deverão ser cadastrados nesta Prefeitura ou providenciarem o cadastro até o 3º dia anterior à data 
do recebimento das propostas (Art. 22 §2o da Lei 8.666/93). Edital completo deverá ser retirado gratuitamente no balcão 
do setor de licitações da Prefeitura, sito à Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 08h00m às 17h00m, 
devendo o interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc.), pelo e-mail licitacao@serranegra.
sp.gov.br ou ainda pelo site www.serranegra.sp.gov.br. Informações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 10 de Dezembro de 
2021. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefeito.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0015090-27.2019.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcos José Corrêa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BRUNA 
DOS SANTOS, Brasileira, RG 522742762, CPF 449.803.368-09,que lhe foi proposta uma ação de Incidente de 
Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de Marcelo Firmo Gonçalves, alegando em síntese: que a empresa 
executada M.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA (FORMALUX), inscrita no CNPJ sob nº 
13.863.484/0001-44, se encerrou irregularmente ao não honrar com suas obrigações pendentes. Em razão disso, outra 
medida não restou à exequente se não a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da 
Executada. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 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, manifestar 
e requerer as provas cabíveis, consoante o disposto no argo 135 do NCPC. Não havendo manifestação, 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 Sorocaba, aos 26 de novembro de 2021. P-10e11/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000861-70.2019.8.26.0529 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, Dr(a). Natália Assis Mascarenhas, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) ELIAS DA SILVA NEVES, Brasileiro, Casado, Eletricista, RG 25125694-7, CPF 476.908.955-49, com endereço à Rua 
Joaquim Crema, 329, Vila Rosina, CEP 07749-200,Caieiras - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível 
por parte de Alfaterm Indústria e Comércio Ltda., proposta ação de reparação de danos materiais por acidente de trânsito 
ocorrido na Rua Avaí, próximo ao número 439 – Bairro Vila Nova – Cajamar/SP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi 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, apresente resposta. 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 Santana de Parnaiba, aos 01 de dezembro de 2021.        P-10e11/12

PRIMEIRO OFÍCIO CÍVEL DA COMARCA DE MARÍLIA (SP) PROCESSO DIGITAL Nº 1002339-18.2021.8.26.0344 EDITAL DE CITAÇÃO DE JOÃO LUIZ SANCHES 
(PESSOA JURÍIDICA, CNPJ Nº20.094.368/0001-73) E JOÃO LUIZ SANCHES (PESSOA FÍSICA- CPF(MF) nº 001.936.128-95, EXTRAÍDO DOS AUTOS DA AÇÃO 
MONITÓRIA, QUE LHE MOVE INCASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUECEDORES SOLAR LTDA -ME., EM CURSO POR ESTE JUÍZO E PRIMEIRA VARA CÍVEL DA 
COMARCA DE MARÍLIA, DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. A DOUTORA PAULA JACQUELINE BREDARIOL DE OLIVEIRA MM JUÍZA 
DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARÍLIA, DO ESTADO DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI, ETC...FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital virem ou dele conhecimento �verem e interessar possa, que por este Juízo e Primeiro O�cio Cível da Comarca de Marília, se processam os 
termos e atos da ação em referência, na qual alega a autora, em síntese que é credora dos requeridos, da importância corrigida até fevereiro de 2021, de R$ 
6.440,06, referente a um contrato de compra e venda, representado pela nota fiscal 1458/1, da qual foi extraída diversas duplicadas, sendo que o requerido 
não efetuou o pagamento de nenhuma das referidas duplicadas, a saber: 916/2, No valor de R$ 776, vencida em 10/04/2021; 916/3, no valor de R$ 776,00, 
vencida em 10/5/2016, 916/04,no valor de R$ 776, vencida em 10/6/2016/ 916/05, vencida em 10/07/2016, 916/06, no valor de R$ 776,00 vencida em 
10/08/2016; 916/07, no valor de R$ 776, vencida em 10/09/2016, 916/08,no valor de R$ 776,00 vencida em 10/10/2016, todas duplicadas devidamente 
protestadas; E, para constar dos autos, foi expedido o presente edital pelo qual ficam os requeridos JOÃO LUIZ SANCHES ( PESSOA JURÍIDICA, CNPJ Nº 
20.094.368/0001-73) E JOÃO LUIZ SANCHES (PESSOA FÍSICA- CPF (MF) nº 001.936.128-95, CITADO para os termos da ação supra e bem assim, para querendo, 
no prazo de 15 (quinze) dias, após o decurso do prazo de 20 dias fixados no presente edital, paguem o débito reclamado, acrescido dos honorários de 5%sobre 
o valor atribuído à causa, ou oferecer embargos ( art. 702, do CPC), sob pena de cons�tuição dos documentos em �tulo execu�vo judicial. Em caso de pronto 
pagamento, fica a parte requerida isenta do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 701, § 1º. Do CPC. Por fim, ficam o(s) requeridos in�mados 
de que, em caso de revelia, será nomeado ao(s) mesmo(s) Curador Especial, nos termos do ar�go art. 257, IV, do CPC E, E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e no futuro ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital que teve uma de suas vias afixadas no lugar de costume e publicada na forma da 
lei. Marília (SP), 29 de novembro de 2021.Eu, (a) Oscar Narciso, Escrevente, digitei. Eu,. (a) Jaci de Assis Aliceda - Coordenador, subscrevi.                    P-10e11/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002672-91.2018.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara 
Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Dall'Olio, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
Tecnomont Montagens Industriais Ltda, CNPJ nº 10.675.555/0013-20e Marcelo Lima de Magalhães, CPF nº. 595.496.456-
49, que Tomé Equipamentos e Transportes Ltda ajuizou Ação de Execução para recebimento de R$ 566.932,89 (Mai/21) 
ante o inadimplemento da dívida confessada por meio do instrumento par�cular firmado em 18/07/2017. Estando os 
executados em lugar incerto e não sabido, expede-se edital para que em03 dias, decorrido o prazo do presente edital, 
paguem o débito atualizado, acrescidos dos honorários advoca�cios arbitrados em 10% conforme art. 827do CPC. Ao fluir 
após o prazo supra, poderá apresentar embargos em até 15 dias. Ficando adver�do deque no caso de revelia será 
nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. S NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de São Bernardo do Campo, aos 01 de dezembro de 2021.    P-10e11/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002973-95.2016.8.26.0115 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara, do 
Foro de Campo Limpo Paulista, Estado de São Paulo, Dr. Marcel Nai Kai Lee, na forma da Lei, etc. FAZ SABER, MARIA DO 
CARMO SILVA RUIZ, INÁCIA RUIZ E BENEDITA DA SILVA, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Irvando Vicente Pereira e Aladir da Costa Pereira ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando o reconhecimento da prescrição aquisiva do imóvel a seguir descrito: lote 18-A, oriundo do 
desdobro do lote 18, quadra 2, do Jardim Campo Limpo, na cidade de Campo Limpo Paulista/SP, 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 30 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 Campo Limpo Paulista, aos 25 de novembro de 2021.  P-10e11/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018424-61.2019.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do 
Foro Regional de Vila Mimosa, Estado de São Paulo, Dr(a). BRUNO LUIZ CASSIOLATO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
SERVICE SOLUTION INSTALAÇÕES E MONTAGENS INDUSTRUIAIS LTDA, CNPJ 18.635.555/0001-75, com endereço à Rua 
Sebas�ao Alves, 60,Jardim Eulina, CEP 13063-350, Campinas - SP, que Polimix Concreto Ltda. ajuizou Ação Monitória para 
recebimento de R$ 18.452,21 (Jul/20) decorrente do inadimplemento das notas fiscais nº 4234, 4235, 4286, 4287, 4341, 4342 
e 3250 geradas pelo serviço de concretagem pactuado e prestado. Estando o réu em lugar ignorado e não sabido, expede-se 
edital para que em 20 dias, pague o débito atualizado, bem como honorários advoca�cios correspondentes à 5% do valor da 
causa. A fluir após os 15 supra, prazo em que poderá apresentar embargos ao mandado monitório nos termos do art. 701 do 
CPC. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma 
da lei. SP. Campinas, aos 03 de dezembro de 2021.    P-10e11/12

14ª Vara Cível Federal de São Paulo. REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) Nº 
5026539-62.2019.4.03.6100. AUTOR: FUNDACAO LAR DE SAO BENTO. Advogado do(a) 
AUTOR: GEORGE LISANTI - SP105904. REU: UNIÃO FEDERAL. E D I T A L  D E  C I T A Ç Ã O. 
EDITAL, COM PRAZO DE 20 DIAS, PARA CITAÇÃO DAS/DOS OCUPANTES NA AÇÃO DE 
REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE N.º 5026539-62.2019.4.03.6100, MOVIDA POR 
FUNDAÇÃO LAR DE SÃO BENTO EM FACE DA UNIÃO FEDERAL. A Doutora NOEMI MARTINS 
DE OLIVEIRA, MMa. Juíza Federal Titular da 14.ª Vara Cível Federal da Seção Judiciária de São 
Paulo, FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, 
por este Juízo da 14.ª Vara Cível Federal de São Paulo e respectiva Secretaria, processam-se os 
autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE N.º 5026539-
62.2019.4.03.6100, movida por FUNDAÇÃO LAR DE SÃO BENTO em face da UNIÃO FEDERAL.
Estando as/os ocupantes em lugar incerto e não sabido é expedido o presente edital, com prazo de 
20 (vinte) dias, para CITAÇÃO das/dos ocupantes do imóvel, conforme descrito nos autos em 
epígrafe, para os atos e termos da ação proposta, para que apresentem contestação, no prazo 
legal, nos termos do art.554, § 2º do CPC. E para que chegue ao conhecimento de todos é 
expedido o presente, com prazo de 20 (vinte) dias. Este edital será publicado na forma da lei. São 
Paulo, data da assinatura eletrônica. NOEMI MARTINS DE OLIVEIRA. Juíza Federal. Assinado. 

 

DIARIO DE SÃO PAULO – 10 E 11/12/2021 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ANDRADINA 
Extrato de Aditamento Contratual

Processo Licitatório 55/2018

Pregão 35/2018
Objeto: Contratação de equipe padrão de funcionários, má-
quinas e equipamentos para execução de limpeza pública, en-
volvendo vias públicas, praças e outros serviços. Contratante: 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA. Contratado: J.A. 
ABDALLA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS-ME. Fica ajustado en-
tre as partes o acréscimo no valor de R$ 122.530,66 (cento 
e vinte e dois mil, quinhentos e trinta reais e sessenta e seis 
centavos). As demais cláusulas e condições do contrato per-
manecem inalteradas. Data: 10 de dezembro de 2021. 

Edgar Dourados Matos
Secretário Municipal de Administração, Modernização, 

Defesa Social e Gestão de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
PREGÃO ELETRONICO Nº 113/2021 - PRORROGAÇÃO - A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LINS, Estado de São Paulo, torna público que realizará a abertura de licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRONICO para ao REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE 
AGULHAS E SERINGAS PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DE VACINAS E OUTRAS CAMPA-
NHAS – teve o recebimento da proposta eletrônica e início da sessão remarcados para o dia 23 
de dezembro às 14h00min.Licitação Exclusiva.Valor do Edital: R$ 38,38 (Trinta e Oito Reais e 
Trinta e Oito Centavos).Valor Máximo para aquisição: R$ 54.313,08 (Cinquenta e Quatro Mil Tre-
zentos e Treze Reais e Oito Centavos).Os interessados poderão ler e/ou baixar o edital completo 
nos sites: www.lins.sp.gov.br ou www.bll.org.br e estarão dispensados do recolhimento da taxa 
de expediente mencionada acima. Maiores informações: Comissão Permanente de Licitação 
- Fone: (14) 3533-4280 ou e-mail: licitacao@lins.sp.gov.br . Lins/SP, 10 de dezembro de 2021 
Ailton Pereira Torres – Secretário Municipal dos Negócios Administrativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Aviso de Abertura de Licitação

Processo 131/2021

Pregão Eletrônico 67/2021
OBJETO: Registro de preços para a aquisição de materiais e 
equipamentos hospitalares e eletrônicos. TIPO: Menor preço 
por item. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08 horas 
e 30 minutos do dia 23/12/2021; ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: 08 horas e 30 minutos às 09 horas do dia 
23/12/2021 e INÍCIO DA SESSÃO DA DISPUTA DE PREÇOS: 
09 horas do dia 23/12/2021. O Edital poderá ser obtido junto
aos sítios do BLL (www.bll.org.br) ou PMA (www.andradina.
sp.gov.br) e na forma impressa - taxa no valor de R$ 0,72 por 
folha. Informações: Prefeitura - Rua Dr. Orensy Rodrigues da 
Silva n°341, fone/fax (18) 3702-1029, de 2° a 6° feira, das 
8h30 às 16h30. Andradina, 10 de dezembro de 2021. 

Edgar Dourados Matos
Secretário Municipal de Administração, Modernização, 

Defesa Social e Gestão de Pessoas

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL DE ITAQUERA. Processo: nº 1027478-18.2018.8.26.0007. Executados: executado(s) MARIA CRISTINA 
SERINI - Casa c/área construída de 50,00m2 e seu respectivo tereno c/área total de 200,00m2. em Itaquera. Avenida 
Francisco de Santa Maria, nº 241, São Paulo/SP - Contribuinte nº 15027800370. Descrição completa na Matrícula nº 
125.428 do 9º CRI de São Paulo/SP.  Lance mínimo na 1ª praça: R$ 405.034,47 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
202.517,23 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
01/02/2022 às 11h30min, e termina em 04/02/2022 às 11h30min; 2ª Praça começa em 04/02/2022 às 11h31min, e 
termina em 24/02/2022 às 11h30min.   Ficam os executado(s) MARIA CRISTINA SERINI, bem como seu cônjuge, se 
casado(a)(s) for(em), bem como os credores OBERDAN GRAÇA ESPERANÇA e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 
07/08/2019. 

 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL DO TATUAPÉ. Processo: nº 0002681-21.2020.8.26.0008. Executados: requerido(s) RENAN RODRIGUES 
SOARES - Apto. c/ área privativa de 80,4300m2 no Tatuapé. Rua Padre Estevão Pernet, nº579, São Paulo/SP - 
Contribuinte nº 05401603339. Descrição completa na Matrícula nº 205.110 do 9º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 
1ª praça: R$ 668.390,80 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 401.034,48 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). 
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 31/01/2022 às 13h00min, e termina em 03/02/2022 às 13h00min; 2ª Praça 
começa em 03/02/2022 às 13h01min, e termina em 23/02/2022 às 13h00min.  Ficam os requerido(s) RENAN 
RODRIGUES SOARES, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , terceiro(a) interessado DINO VITTI 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ROSEMBERG BASTOS DA SILVA REPRESENTADO POR ROSIMEIRE 
MOURA DA SILVA E PATRÍCIA BASTOS DA SILVA, PATRICIA BASTOS DA SILVA, HERDEIRA DO ESPÓLIO DO 
CEDENTE ROSENBERG BASTOS DA SILVA, DANIELE FERNANDES DA SILVA, HERDEIRA DO ESPÓLIO DO 
CEDENTE ROSENBERG BASTOS DA SILVA, NUBIA BASTOS DA SILVA, HERDEIRA DO ESPÓLIO DO CEDENTE 
ROSENBERG BASTOS DA SILVA, ROSIMEIRE MOURA DA SILVA, HERDEIRA DO ESPÓLIO DO CEDENTE 
ROSENBERG BASTOS DA SILVA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal. 

 
 

PUBLICIDADE
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SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO
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PUBLICIDADE LEGAL

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Físico nº: 0066289-66.2011.8.26.0506. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Contratos
Bancários. Exequente: Hsbc Bank Brasil S/A Banco Multiplo. Executado: Paschoal Comercio de Aparelhos Medicinais Ltda-me e outro.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0066289-66.2011.8.26.0506. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara
Cível, do Foro de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). ROGERIO TIAGO JORGE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
PASCHOAL COMERCIO DE APARELHOS MEDICINAIS LTDA-ME, CNPJ 64.665.409/0001-00, com endereço à Rua Capitao
Osorio Junqueira, 266, Independencia, CEP 14076-060, Ribeirão Preto - SP e PASCHOAL ARMANDO CONTIERO, CPF 394.731.048-
04, com endereço à Rua Capitao Osorio Junqueira, 266, Independencia, CEP 14076-060, Ribeirão Preto - SP, que lhe foi proposta
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Hsbc Bank Brasil S/A Banco Multiplo, alegando em síntese: ser credor dos
executados referente à Cédula de Crédito bancário empréstimo – Capital de Giro nº1563-05997-80, firmada em 25/03/2011, no
valor de R$55.416,16, que em dezembro de 2011 a dívida somava o valor de R$ 65.407,67. E para que chegue ao conhecimento
de todos e de futuro ninguém alegue ignorância, expediu-se este edital, com o prazo de 20(vinte) dias, que será publicado e afixado
na forma da Lei e em lugar de costume, para a CITAÇÃO do(s) executado(s), para que pague(m) a dívida e acréscimos legais, além
de honorários advocatícios, fixados em 10% do total do débito, no prazo de três (03) dias, sob pena de penhora em tantos bens
quantos bastem para garantia do débito; ficando, também, advertido de que possui o prazo de quinze (15) dias, contados a partir
do prazo deste edital, que é de vinte (20) dias, para oferecer embargos; ficando, ainda, anotado que a) se efetuar o pagamento
integral do débito, no prazo de três dias, a verba honorária, acima mencionada, será reduzida pela metade e b) se, no prazo para
embargar, reconhecer o crédito e comprovar o pagamento de 30% deste valor, mais custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, poderá requerer o pagamento do restante em até seis (06) parcelas, acrescidas de correção monetária e juros de 1%
ao mês. Não sendo apresentada defesa, 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 Ribeirão Preto, aos 13 de
julho de 2021.

                     BOM DIA RIBEIRÃO PRETOEDITAL DE CITAÇÃO. Processo Físico nº: 0060442-04.2010.8.26.0576. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Alienação
Fiduciária. Requerente: Hsbc Bank Brasil Sa Banco Múltiplo. Requerido: Cláudio de Matos Zangerolami Me. EDITAL DE CITAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0060442-04.2010.8.26.0576. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de São
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Antônio Roberto Andolfatto de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
CLÁUDIO DE MATOS ZANGEROLAMI ME, CNPJ 07.180.621/0001-43, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão
convertida em Execução de Título Extrajudicial por parte de Hsbc Bank Brasil Sa Banco Múltiplo, objetivando a quantia de R$
41.556,39 (agosto/2019). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 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% ao mês, sob pena de penhora
de bens e sua avaliação. 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 São José
do Rio Preto, aos 02 de dezembro de 2021.

                               BOM DIA RIO PRETOEDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Físico nº: 0025718-36.2009.8.26.0114. Classe:
Assunto: Monitória - Prestação de Serviços. Requerente: Sociedade Educacional Fleming. Requerido: Euripedes Rogerio
de Oliveira. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0025718-36.2009.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). MAURICIO SIMOES DE ALMEIDA BOTELHO
SILVA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EURIPEDES ROGERIO DE OLIVEIRA, CPF 099.014.818-13 que o mandado
monitório, expedido nos autos da Ação Monitória, ajuizada por Sociedade Educacional Fleming converteu-se em mandado
executivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$ 15.526,52 (novembro/2019). Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento devidamente
atualizado, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos,
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 29
de setembro de 2021.

          Para maiores informações:  3003 0677       |       www.ZUKERMAN.com.br       | ZUKERMAN
Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS/
SP. Processo: nº 0006470-30.2018.8.26.0224. Executado: VALTER FERREIRA DE LIMA. LOTE 001 - 01 (UM) VEÍCULO MARCA/
MODELO: GM - CHEVROLET VECTRA GL 2.2 / 2.0 MPFI, localizado na Avenida Cesário Lange, nº 183, Guarulhos/SP - Lance mínimo
no 1º leilão: R$ 10.474,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 5.237,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002
- 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO: IMP/ FIAT DUCATO MINIBUS 2.8, localizado na Avenida Cesário Lange, nº 183, Guarulhos/
SP - Lance mínimo no 1º leilão: R$ 24.486,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 12.243,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à
atualização).  DATAS DOS LEILÕES - 1ª Praça começa em 21/01/2022 às 13h50min, e termina em 26/01/2022 às 13h50min;
2ª Praça começa em 26/01/2022 às 13h51min, e termina em 15/02/2022 às 13h50min. Fica o executado VALTER FERREIRA
DE LIMA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal,
bem como da Penhora realizada em 16/09/2019.

3ª VARA CÍVEL – FORO REGIONAL DO TATUAPÉ

                              C211014
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª Praça) dos direitos dos bens imóveis abaixo descrito, para conhecimento de eventuais
interessados e para intimação dos Executados: FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF Nº 162.174.464-72), e seu cônjuge,
se casado for; bem como dos terceiros interessados, na pessoa da adjudicante/compromissária vendedora, MARIA INES
FERNANDES DIAS (CPF Nº 901.068.908-59) e MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ Nº 46.395.000/0001-39).  O MM. Juiz
de Direito, Dr. Luis Fernando Nardelli, da 3ª Vara Cível – Foro Regional do Tatuapé, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente
Edital virem ou dele tiverem conhecimento e possa interessar, que, por este Juízo, processam - se os autos da Ação de Cobrança,
em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TORDESILHAS (CNPJ Nº 62.269.816/0001-72) em
face de FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF Nº 162.174.464-72 ), Processo nº 0006131-74.2017.8.26.0008, e foi desig-
nada a venda dos direitos dos bens descrito abaixo, nos termos do Prov. CSM n° 19/2021 que disciplina o Leilão Eletrônico, assim
como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir: 1 Descrição do imóvel 01: Direitos de
promissário comprador do apartamento duplex, nº 151, localizado nos 15º e 16º andares, do Edifício Tordesilhas, situado a rua Professor
Pedreira de Freitas, nº 320, no 27º Subdistrito – Tatuapé, contendo a área útil de 347,968m², a área comum de 263,781m², encerrando
a área total de 611,749m², correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno e participação nas coisas comuns do condomínio de
5,0109% do todo.

Débitos tributários: R$ 1.115.868,04 inscritos em Dívida Ativa. Os débitos serão sub-rogados com o valor da arrematação, conforme
dispõe artigo 130 do CTN. Descrição do imóvel 02: Direitos de promissário comprador da garagem “B-2”, formada pelo Box nº 84
e depósito privativo nº 29, localizada no subsolo do Edifício Tordesilhas, situado a Rua Professor Pedreira de Freitas, nº 320, no 27º
Subdistrito - Tatuapé, contendo a área útil de 12,890m2, área comum de 5,206m2, a área total de 18,096m2, e uma fração ideal
no terreno e participação nas coisas comuns do condomínio de 0,0989% do todo.

Débitos tributários: R$ 6.650,12 inscritos em Dívida Ativa. Os débitos serão sub-rogados com o valor da arrematação, conforme
dispõe artigo 130 do CTN. Descrição do imóvel 03: Direitos de promissário comprador da garagem “C-45”, formada pelo Box nº
103, localizada no subsolo do Edifício Tordesilhas, situado a Rua Professor Pedreira de Freitas, nº 320, no 27º Subdistrito – Tatuapé,
contendo a área útil de 9,90m2, área comum de 4,001m2, a área total de 13,901m2, e uma fração ideal no terreno e participação
nas coisas comuns do condomínio de 0,0760% do todo.

Débitos tributários: R$ 5.738,59 inscritos em Dívida Ativa. Os débitos serão sub-rogados com o valor da arrematação, conforme
dispõe artigo 130 do CTN. Descrição do imóvel 04: Direitos de promissário comprador da garagem “C-46”, formada pelo Box nº
104, localizada no subsolo do Edifício Tordesilhas, situado a Rua Professor Pedreira de Freitas, nº 320, no 27º Subdistrito – Tatuapé,
contendo a área útil de 9,90m2, a área comum de 4,001m2, a área total de 13,901m2, e uma fração ideal no terreno e participação
nas coisas comuns do condomínio de 0,0760% do todo.

Débitos tributários: R$ 5.649,07 inscritos em Dívida Ativa. Os débitos serão sub-rogados com o valor da arrematação,
conforme dispõe artigo 130 do CTN. Débitos exequendo: R$ 576.109,60 (Outubro/2021). Por se tratar de dívida
propter rem, o crédito exequendo terá preferência no recebimento. Localização: Rua Professor Pedreira de Freitas,
nº 320 - Tatuapé, São Paulo - SP, CEP: 03312-052. Valor de avaliação total: R$ 1.817.845,00 (Dezembro/2019).
Valor de avaliação atualizado: R$ 2.104.222,50 (Novembro/2021). O valor de avaliação será atualizado à época
das praças. Observação 01: Será leiloado o equivalente aos direitos dos imóveis, haja vista que não houve a
averbação de compra e venda nas certidões de matrículas, ora qualificando o executado, neste ato, como comprador/
atual proprietário; e como vendedor, Maria Ines Fernandes Dias, adjudicante em 17.05.2004. Destarte, os bens se
encontrando livres de ônus. Observação 02: De acordo com o Laudo de avaliação carreado às fls. 189 ss, o
apartamento possui em seu piso superior, ala, escada de acesso, corredor, 03 dormitórios (sendo uma suíte máster
e uma padrão), sauna, área de recreação e piscina. Já o piso inferior, possui sala para 2 ambientes com terraço, lavabo,
corredor, 05 dormitórios (sendo uma suíte máster e 03 padrões), cozinha, adega, área de serviço e dependências
completas de serviçal. 05 - A 1ª Praça terá início no dia 29 de dezembro de 2021, às 16:00 horas, e se encerrará
no dia 01 de janeiro de 2022, às 16:00 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias
subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 01 de janeiro de
2022, às 16:00 horas, e se encerrará em 21 de janeiro de 2022, às 16:00 horas. Será considerado arrematante
aquele que der lance igual ou superior a 75% do valor da avaliação do bem. Caso não haja propostas para pagamento
à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora
(www.globoleiloes.com.br), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30
meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar
de imóveis, bem como mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão
sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC). 06
- O leilão será realizado na plataforma Globo Leilões (www.globoleiloes.com.br), conduzido pela Leiloeira Pública Oficial,
Cássia Negrete Nunes Balbino, matriculada na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.151. Todas as regras e
condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.globoleiloes.com.br; (art. 12 e 13 da Resolução n° 236/2016).
07 – Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro,
dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos bens,
nessa ordem (Art. 892, § 2º do CPC). 08 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de
depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente,
no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante
receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV e art. 892 do CPC). 09 – O arrematante deverá pagar
a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor
será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente
nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda
e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia
útil a contar do encerramento do leilão na conta bancária da Leiloeira Oficial: CÁSSIA NEGRETE NUNES BALBINO,
CPF Nº 308.078.218-61, CONTA CORRENTE 1105208-2, BANCO ORIGINAL 212, AGÊNCIA 0001 (Art. 884,
parágrafo único do NCPC e Art. 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32). 10 - Em hipótese alguma será permitida
a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do
leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (Art. 358 do Código Penal). Neste caso, o participante
responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado
em favor da leiloeira oficial, a título de multa. Fica nesta hipótese autorizada a leiloeira a receber e aprovar os lanços
imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital. 11 - O bem será
vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas
condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (Art. 18 da Resolução n° 236/2016). 
12 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo
Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM n° 1496/2008),
estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do
correspondente ativo, estas serão levará à apreciação e aprovação deste MM Juízo. 13 - DÚVIDAS E ESCLARECI-
MENTOS: Através do e-mail: contato@globoleiloes.com.br, ou telefones, Fixo: (11) 3181-6109 e Whatsapp: (11)
94490-6874. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita exclusivamente pelo sítio eletrônico da Globo Leilões:
www.globoleiloes.com.br/, cujo endereço profissional é a Avenida Paulista, n° 1079 - 7° e 8° Andar - Bela Vista - CEP:
01311-200 - São Paulo – SP. 14 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos
respectivos patronos (Art. 889, Parágrafo Único – CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de
julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 30 de novembro de 2021.

2ª VARA CÍVEL – FORO CENTRAL CÍVEL

                       C211013
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª Praça) dos bens imóveis abaixo descritos, para conhecimento de eventuais interessados e
para intimação dos Executados: HAMBURGUERIA NACIONAL S/A (CNPJ Nº 07.184.706/0001-08), LEONARDO JUN SAKAMOTO
(CPF Nº 091.435.618-61), e seu cônjuge, se casado for; REGINA SAYURI HONDA (CPF Nº 074.381.988-80), e seu cônjuge,
se casada for; FABIO KENJI YOSHIMURA (CPF Nº 191.322.528-38), e seu cônjuge, se casado for; e o credor fiduciário, ITAÚ
UNIBANCO S/A (CNPJ Nº 60.701.190/0001-04).  A MM. Juíza de Direito, Dra. Fabiana Marini, da 2ª Vara Cível – Foro Central Cível,
na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento e possa interessar, que, por este Juízo,
processam - se os autos da Ação de Procedimento Comum, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por MOAC PARTICI-
PAÇÕES LTDA. (CNPJ Nº 03.992.867/0001-69) em face de HAMBURGUERIA NACIONAL S/A (CNPJ Nº 07.184.706/0001-08),
LEONARDO JUN SAKAMOTO (CPF Nº 091.435.618-61), REGINA SAYURI HONDA (CPF Nº 074.381.988-80) e FABIO KENJI
YOSHIMURA (CPF Nº 191.322.528-38), Processo nº 0028586-14.2018.8.26.0100, e foi designada a venda dos bens descritos
abaixo, nos termos do Prov. CSM n° 19/2021 que disciplina o Leilão Eletrônico, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e
de acordo com as regras expostas a seguir: Descrição do imóvel 01: Apartamento nº 123, localizado no 12º pavimento do Bloco
“B” – Edifício Quartzo do empreendimento “Classic Condominium Club”, situado na Avenida Jurema nº 200, em Indianópolis – 24º
Subdistrito. Um apartamento com a área privativa de 137,0600m2, a área comum de 93,2109m2, área total de 230,2709m2, e a
fração ideal no terreno das partes e coisas de uso comuns de 0,429483%, cabendo-lhe o direito de uso de 03 vagas indeterminadas,
independente de tamanho, sujeitas ao uso de manobrista na garagem localizada em qualquer dos subsolos. Localização: Avenida
Jurema, nº 200, apartamento 123, Bloco B – Indianópolis, São Paulo/SP – CEP: 04079-000.

Valor de avaliação: R$ 2.150.000,00 (Fevereiro/2021). Valor de avaliação atualizado: R$ 2.298.749,00 (Outubro/2021). O valor
de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos tributários: R$ 3.959,49, sendo R$ R$1.533,84 de IPTU (Ano 2021),
e R$ 2.425,65 correspondente ao valor em aberto de Dívida Ativa. Os débitos serão sub-rogados com o valor da arrematação,
conforme dispõe artigo 130 do CTN. Débitos condominiais: Não possui débitos até a confecção da minuta deste edital (Outubro/
2021). Observação 01: Conforme fls. 173/174, houve a manifestação do credor fiduciário, informando a quitação da dívida pelos
compromissários compradores, ora executados, neste ato. Observação 02: De acordo com o Laudo de Avaliação carreado às fls.
405 ss, o imóvel possui 03 dormitórios, 02 suítes, 01 lavabo, cozinha, área de serviço, banheiro e dependência de empregada. 1 -
Descrição do imóvel 02: Direitos de devedor fiduciante do apartamento nº 101(cento e um), localizado no 10º pavimento, do
“Condomínio Edifício L’Autentique Paraíso”, situado na Rua Afonso de Freitas nº 755, no 9º Subdistrito – Vila Mariana, com a área
privativa de 160,570m2, a área comum de 160,446m2 (coberta de 131,218m2 mais descoberta de 29,228m2), já incluída a área
correspondente a 03 (três) vagas, para guarda de automóveis de passeio, em lugares individuais e de uso indeterminado, com utilização
de manobrista/garagista, e 01 (um) espaço para colocação de armário individual, em lugar indeterminado e de uso exclusivo no subsolo,
a área total de 321,016m2, e a área total construída de 291,788m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,03027341. Locali-
zação: Rua Afonso de Freitas, nº 739, apartamento 101 – Vila Mariana, São Paulo/SP –CEP: 04006-052.

Valor de avaliação: R$ 3.060.000,00 (Fevereiro/2021). Valor de avaliação atualizado: R$ 3.271.708,00 (Outubro/2021). O valor
de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos tributários: R$ 1.167,64 de IPTU (Ano 2021). Os débitos serão sub-
rogados com o valor da arrematação, conforme dispõe artigo 130 do CTN. Débitos condominiais: Não possui débitos até a
confecção da minuta deste edital (Outubro/2021). Observação 01: Conforme fls. 362 ss, o valor do saldo devedor fiduciário, em Maio
do ano de 2020, perfazia o montante de R$ 40.362,19. Observação 02: De acordo com o Laudo de Avaliação carreado às fls.
405 ss, o imóvel possui 03 dormitórios, 02 suítes, 01 lavabo, cozinha, área de serviço, banheiro de empregada e varanda. Débitos
exequendo: R$ 3.530.418,14 (Outubro/2021).  03 - A 1ª Praça terá início no dia 04 de janeiro de 2022, às 16:00 horas, e se
encerrará no dia 07 de janeiro de 2022, às 16:00 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias
subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 07 de janeiro de 2022, às 16:00
horas, e se encerrará em 27 de janeiro de 2022, às 16:00 horas. Será considerado arrematante aquele que der lance igual
ou superior a 60% do valor da última avaliação atualizada do bem. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas
propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.globoleiloes.com.br), sendo
necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, garantido por caução idônea, quando se
tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis, bem como mediante correção mensal pelo índice do
E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo único, Art.
895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC). 04 - O leilão será realizado na plataforma Globo Leilões (www.globoleiloes.com.br), conduzido
pela Leiloeira Pública Oficial, Cássia Negrete Nunes Balbino, matriculada na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.151. Todas as
regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.globoleiloes.com.br; (art. 12 e 13 da Resolução n° 236/2016). 05 –
Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o cônjuge, companheiro, descendente ou ascendente do executado,
terão preferência na aquisição dos bens, nessa ordem (Art. 892, § 2º do CPC). 06 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado
através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente,
no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um
e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV e art. 892 do CPC). 07 – O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que
haja a desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado
nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta bancária da Leiloeira Oficial: CÁSSIA
NEGRETE NUNES BALBINO, CPF Nº 308.078.218-61, CONTA CORRENTE 1105208-2, BANCO ORIGINAL 212, AGÊNCIA
0001 (Art. 884, parágrafo único do NCPC e Art. 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32). 08 - Em hipótese alguma será permitida
a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo
estipulado, pode configurar fraude em leilão (Art. 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente,
ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor da leiloeira oficial, a título de multa.
Fica nesta hipótese autorizada a leiloeira a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites
e regras estabelecidas no presente edital. 09 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia,
constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (Art.
18 da Resolução n° 236/2016).  10- Conforme determinado às fls. 748/749, ficam autorizados os funcionários do leiloeiro, devida-
mente identificados a entrar ao imóvel, para fotografá-lo, cabendo aos responsáveis pela guarda, facultar o ingresso. A presente
decisão, assinada digitalmente, servirá como carta, mandado ou ofício, para comunicação do executado e demais interessados, bem
como de ordem judicial para que os funcionários do leiloeiro possam ingressar no local onde o bem a ser leiloado se encontra. 11 -
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Através do e-mail: contato@globoleiloes.com.br, ou telefones, Fixo: (11) 3181-6109 e Whatsapp:
(11) 94490-6874. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita exclusivamente pelo sítio eletrônico da Globo Leilões:
www.globoleiloes.com.br/, cujo endereço profissional é a Avenida Paulista, n° 1079 - 7° e 8° Andar - Bela Vista - CEP: 01311-200
- São Paulo – SP. 12 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (Art.
889, Parágrafo Único – CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado
e publicado na forma da lei. São Paulo, 27 de outubro de 2021.

          Para maiores informações:  3003 0677       |       www.ZUKERMAN.com.br       | ZUKERMAN
Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO
REGIONAL DE SANTO AMARO/SP. Processo: nº 0305843-49.2009.8.26.0100. Executado: SÉRGIO RICARDO MIOZZO FILHO.
Terreno e benfeitorias (Casa com 02 pavimentos composto de 02 dormitórios, 01 suíte, salão e Edícula nos fundos), com a área
construída de 195,16 m², situado na Avenida Guaporé, 1435, Bairro Indaiá, Caraguatatuba/SP. Contribuinte nº 03.181.007.
Descrição completa na Matrícula nº 2.338 do CRI de Caraguatatuba/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 822.243,06 - Lance mínimo
na 2ª praça: R$ 411.121,53 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 01/
02/2022 às 15h20min, e termina em 04/02/2022 às 15h20min; 2ª Praça começa em 04/02/2022 às 15h21min, e termina
em 25/02/2022 às 15h20min. Fica o executado SÉRGIO RICARDO MIOZZO FILHO, seu cônjuge, se casado for, bem como os
credores GRACIELA DENISE BRUN RISSI, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA e demais interessados, INTIMADOS
das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 06/04/
2011.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1005437-32.2015.8.26.0114. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Contratos
Bancários. Exequente e Litisconsorte Ativo: BANCO DO BRASIL S/A e outro. Executado: Anuar Youssef Arnache Me e outros. EDITAL
DE CITAÇÃO de CAMILA ARNACHE. PROCESSO DIGITAL Nº 1005437-32.2015.8.26.0114 – PRAZO DE 20 DIAS. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, em especial a co-
executada, CAMILA ARNACHE, advogada, RG 39.292.442-0, CPF 365.162.718-79, endereço ignorado, que lhe foi proposta uma
ação de Execução de Título Extrajudicial – Contratos Bancários, por parte de BANCO DO BRASIL S/A e outro, alegando em síntese
que o exeqüente firmou em 01 de Setembro de 2011, com os executados, Anuar Youssef Arnache Me e outros, o Contrato de
Abertura de Crédito Fixo n° 40/00297-7, sendo que os executados incorreram em mora, não cumprindo com o pagamento do que
lhes cabia, tornando-o título executivo extrajudicial, pois preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de certeza, liquidez e
exigibilidade, referente à quantia de R$ 55.048,53 (atualizado em 27 de fevereiro de 2015 – valor da causa). Frustadas as tentativas
de recebimento amigável da dívida e encontrando-se a co-executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 dias, podendo,
nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de
expedição de mandado de penhora e avaliação, de tantos bens quantos bastem para garantia da execução. Não havendo
embargos, a co-executada 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 Campinas, aos 28 de setembro de 2021.

PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO
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Casal é pai de Maria, de quase dois anos de idade, e 
do pequeno José, de apenas três semanas de vida

Cantor já havia feito o procedimento estético 
em novembro de 2020
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Laura Neiva posta clique fofo de 
Chay com os filhos: “Amo vocês”

Leo Santana se submete a novo 
implante capilar: “Cabeça está inchada”

Tendência? 
Bruna Marquezine, 
Dua Lipa e Flay usam 
bíquini idêntico com 
estampa de maconha

O verão está chegando, 
e o que nós queremos 
saber mesmo é o seguin-
te: quais bíquinis vão ser 
tendência este ano? Em 
agosto, a cantora Dua 
Lipa exibiu um modelo 
de crochê da grife italia-
na GCDS, com aplicações 
de flores e Cannabis. O 
look deu o que falar, e, 
agora, Bruna Marque-
zine e Flay apostaram 
em um biquíni idêntico 
para curtir os dias de sol. 
Temos aqui uma aposta 
quente para a próxima 
temporada?

O bíquini, que é bem 
cavado e colorido, pos-

sui bordados de flores, 
Cannabis e um arco-íris 
na parte inferior. Ele foi 
usado por Marquezine 
em suas últimas férias, 
registradadas em seu 
Instagram na última 
quinta-feira (9). O item, 
agora esgotado, esta-
va sendo vendido por 
R$1.562 no site da marca.

Já a ex-BBB Flay utilizou 
um modelo semelhante 
ao da grife italiana na 
Farofa da Gkay, evento 
de aniversário da hu-
morista que se tornou o 
asusnto mais comenta-
do da semana nas redes 
sociais. Usariam?

Bíquini da grife italiana GCDS custa 
R$1.562 e possui bordados de Cannabis

dade e possibilidades. O 
amor que Deus tem por 
mim, o infinito amor que 
eu sei existe no coração 
dele, esse amor que me 
cobre todas as noites 
antes de dormir desde 
que eu era uma criança, 
se materializa em você. 

Te ver sendo você é a 
aula que eu faço questão 
de não perder. Obrigado 
pelo privilégio de poder 
te acompanhar, ainda 
que às vezes aprendiz de 
tudo que você já sabe de 
cor. Te amo loucamen-
te”, escreveu ele.

Leo Santana revelou 
para os fãs que se sub-
meteu novamente a 
um implante capilar. 
No Instagram, o can-
tor apareceu já com 
curativos na cabeça, e 
tirou as gazes em vídeo 
para mostrar como tem 
lidado.

Nas imagens, ele apa-
rece inicialmente cor-
tando as bandagens e 
explicando que se sente 
bem e sem dor. “Apenas 
incômodo para dormir. 
Tiram os fios. Da ou-
tra vez tirei da parte de 
trás, e dessa vez tirei da 
lateral. Corrigiu esses 
lugares onde foram im-
plantados os novos fios. 
A cabeça está incha-
da”, disse ele, aos risos, 
acrescentando na le-
genda: “Depois da cica-
trização, os fios retira-
dos das laterais voltam a 
crescer normalmente”, 
explicou.
A primeira vez que 

Leo se submeteu a um 
implante capilar foi em 
meados de novembro 
de 2020. Na época ele 
celebrou o “fim das 
entradinhas” em vídeos 
publicados no Insta-
gram. Dias depois, ele 
voltou à rede social para 
mostrar o antes e de-
pois.

“Eu fui olhar o meu 
feed, estava vendo a 

última foto que pos-
tei para o DVD, que foi 
gravado em Agosto. Eu 
não precisei nem fo-
car. Só de olhar aquela 
foto, a diferença do meu 
cabelo... O quão esse 
pézinho aqui já fechou. 
Olha essa diferença. 
Você vê que aqui ainda 
está crescendo, mas eu 
não tinha esse pézinho 
aqui”, disse ele na épo-
ca, todo surpreso.

Laura Neiva deixou seus 
seguidores encantados 
logo cedo nesta sexta-
-feira (10) ao comparti-
lhar um clique de Chay 
Suede na cama com os 
dois filhos deles, Ma-
ria, de quase 2 anos, e o 
pequeno José, de apenas 
3 semanas de vida. Na 
imagem, o ator e a garo-
tinha aparecem dando 
“um cheiro” no neném.

“Eu amo vocês”, legen-
dou Laura, que deu à luz 
José no dia 17 de novem-
bro, em um parto nor-
mal.

Recentemente, Chay foi 
quem fez uma declaração 
de amor para a atriz, com 
quem é casado desde 
2019. “Laura, você é um 
universo em profundi-
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2/le. 3/las — oui — uno. 4/aunt — teen. 5/acari. 7/mirtilo. 10/realização.

ARIES - 21/03 a 20/04
Vênus e Plutão em conjunção na sua Casa 10 garantem a você garra em dobro para investir na car-
reira! Você está ambiciosa e lutará com unhas e dentes pelo que deseja, mas a Lua na Casa 12 avisa 
que é melhor não confiar demais nas pessoas. Cuidado com falsidades, golpes e mentiras, meu 
docinho de coco. Consulte o Tarot Mensal para receber uma recomendação das cartas. Para quem 
está de folga, a ordem do dia é cuidar da beleza e jogar sua autoestima nas nuvens, principalmente 
ao sair para paquerar! E o passe está liberado para viajar e fazer contato com pessoas de outras 
cidades. Se tem um romance, porém secreto, capriche na discrição. Agora, com o mozão, a vibe está 
mais reservada: busque privacidade e realize suas fantasias no sexo.

TOURO - 21/04 a 20/05
Trabalhar em equipe e trocar experiências com os colegas pode ser muito positivo para você, além 
de agilizar o cumprimento das metas do dia. Mas alguns conflitos e decepções também podem 
ocorrer, por isso, evite assuntos polêmicos e tente controlar os ânimos mais exaltados. E algumas 
mudanças podem acontecer, e por isso, talvez tenha que rever e mudar alguns planos que traçou 
para o futuro. Mas calma bebê, porque tudo indica que elas serão positivas.  Pode pintar atração por 
amigo(a) ou por uma pessoa que já é comprometida, e aí o romance terá que ficar escondido. Para 
quem já vive uma relação estável, Marte garante doses extras de paixão, sedução e prazer.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
Quem trabalha em equipe ou sociedade vai precisar de muito jogo de cintura para driblar as diver-
gências hoje. Tá liberada pra defender suas opiniões, mas com muito jeitinho para não brigar. Pode 
enfrentar algumas mudanças no emprego, mas nade conforme a maré, pois tudo indica que elas 
trarão bons resultados para você. E tire um tempo para cuidar da saúde e da beleza, meu cristal-
zinho. Você merece, e ainda por cima, vai se sentir ainda mais poderosa! Boa noite para encontrar 
amigos e conhecer gente nova. Se depender de charme, sensualidade e boa lábia, seu sucesso na 
paquera já está garantido. A união firme e forte, e invista no diálogo para se sintonizar ainda mais 
com o mozão. Muita sedução na intimidade.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
O dia é favorável para viajar ou fazer contato com pessoas que moram longe. Mas você pode 
enfrentar alguns imprevistos, por isso, não deixe nada para fazer de última hora. E a dica também 
vale para quem vai trabalhar! Portanto, tente adiantar as tarefas para não se complicar no fim do ex-
pediente. Vênus e Plutão na Casa 7 estimulam a cooperação, por isso, some forças com os colegas 
pelas metas em comum. Quem procura um novo amor pode conhecer alguém e viver uma paixão 
à primeira vista, e há boas chances de iniciar um namoro. Na vida a dois, o astral é perfeito para 
aprofundar a união e fazer planos com seu bem. Sexo quente.

LEÃO - 22/07 a 22/08
Os astros indicam um bom momento para quem planeja mudar de casa ou de emprego, estimulando 
também o desapego. É um bom dia para dar uma geral nos armários, mexer nos seus guardados e 
separar tudo que não usa mais, seja para doar ou descartar — isso deve renovar as energias ao seu 
redor. Quer aproveitar para fazer uma limpeza de dentro para fora, também? A Jornada da Trans-
formação promove o autoconhecimento para se entender melhor, e entender também o mundo à 
sua volta! No trabalho, tudo deve fluir bem e você estará muito prestativa com os colegas. E com a 
presença de Vênus na Casa 6, as chances de um romance com colega ou pessoa do seu convívio 
social aumentam muito! E estando ainda mais atraente do que o habitual, você vai seduzir quem 
quiser, xuxuzinho. Para aqueles que já tem um amoreco para chamar de seu, os astros garantem 
muito carinho e romantismo. Tá achando pouco? Pois digo mais: os desejos ficam nas alturas, então 
bora aproveitar!

VIRGEM - 23/08 a 22/09
A Lua indica que você pode fazer parcerias muito vantajosas no trabalho. Una-se aos colegas para 
agilizar as tarefas e atingir logo as metas do dia, e também estimule a troca de ideias, pois isso deve 
garantir soluções bem criativas para os desafios. Ainda por cima, você vai esbanjar simpatia e boa 
lábia, o que também promete contribuir muito para você ter bons resultados no emprego. A sorte 
também sopra a seu favor: faça uma fezinha. O único pepino é que pode rolar algum conflito com 
parentes — converse sem brigar. No campo amoroso, paquera e romance recebem boas energias — 
use e abuse do seu charme. Só não deixe um problema doméstico causar brigas entre o casal.

LIBRA - 23/09 a 22/10
Seu lar será seu porto seguro hoje e tudo que você vai querer é estar em casa, no colo dos parentes 
mais chegados. Inclusive, quem puder trabalhar em casa vai contar com o apoio de mulheres da 
família. Já quem trabalha fora deve ter bastante cuidado com fofocas e mal-entendidos, espe-
cialmente no início da tarde, quando Lua e Mercúrio vão se desentender no céu. No fim da tarde, 
seu empenho no emprego ou um servicinho extra pode render uma grana a mais para o bolso. Na 
paquera, você vai contar com charme e simpatia em dobro; puxe papo com aquele crush que você 
está de olho! E o amor está no ar: é uma boa noite para iniciar um namoro ou fortalecer a união com 
seu bem.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Vênus e Plutão na Casa 3 deixam seu poder de comunicação afiado — além de escolher palavras 
gentis e carinhosas para falar com as pessoas, você saberá direitinho como acertar o coração delas. 
Isso deve ajudá-la a conseguir tudo que quiser no trabalho, principalmente se você lida com co-
mércio, ensino ou atendimento ao público. Na hora do almoço, cuidado para não gastar demais com 
supérfluos, apesar de que você pode faturar uma grana com algo feito em casa nas horas vagas. O 
sucesso é garantido nas paqueras: escolha o alvo e puxe papo. Com o amoreco, pode contar com 
ótima sintonia e muito romantismo. Quebrem a rotina e divirtam-se muito juntos.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Esta tende a ser uma ótima fase para o seu bolso. Além de ter boas oportunidades de ganhar 
dinheiro e aumentar seus rendimentos, você terá mais facilidade para economizar e até para fazer 
uma poupança pensando no futuro. Pode faturar, inclusive, aproveitando o fim de semana para 
fazer algo lucrativo em casa: use a criatividade. Na hora do almoço, esclareça um mal-entendido 
com parentes. A sua vida amorosa estará badalada à noite! Além de estar muito comunicativa, a Lua 
ainda realça o seu charme. Já se amarrou? Então, valorize a estabilidade e cuide de quem ama. Mas 
sem cobranças, ok?

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
Com Vênus e Plutão em conjunção na sua Casa 1, você terá tudo que precisa para conquistar seus 
sonhos e atingir suas metas mais ambiciosas. A Lua na Casa 3 ainda garante carisma e boa lábia 
para convencer as pessoas e conseguir tudo que quiser. O único alerta do céu é para ficar longe 
de fofoca, especialmente no horário do almoço e início da tarde. Ainda assim, trabalhar em equipe 
e trocar ideias com os colegas será muito proveitoso. Se está livre e solta na pista, você saberá o 
que quer e vai acertar o alvo facilmente. Está apaixonada por alguém da turma? Declare-se! Ótima 
sintonia na união — busquem privacidade.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Preocupações com grana ou com uma dívida te dão um empurrãozinho para se dedicar mais ao 
trabalho ou a buscar meios alternativos de ganhar dinheiro. Só evite recorrer aos amigos, pois pode 
se decepcionar. Tire um tempo para cuidar da beleza e levantar sua autoestima. Isso vai ajudá-la a 
se sentir linda e poderosa, mais confiante para correr atrás do que quer, seja no trabalho ou no amor. 
E falando em amor… há boas chances de se envolver com uma pessoa bem-sucedida, mas você 
também pode preferir continuar sozinha, só curtindo sua liberdade. Com o mozão, compartilhe seus 
sonhos e desejos com o par, afinal, diálogo nunca é demais, bebê!

PEIXES - 20/02 a 20/03
Vênus e Plutão iluminam a sua Casa das Associações e te ajudam a encontrar bons aliados para os 
seus projetos. Trabalhar em equipe será uma ótima alternativa para agilizar as tarefas e chegar mais 
perto dos seus ideais, só precisa ter cuidado para não impor demais as suas vontades nem discutir 
com os chefes ao defender suas ideias. Se você planeja viajar, Marte dá todo apoio, só pede para 
não abusar da velocidade na estrada. Aceite convites da turma para sair e paquerar, porque pode 
conhecer alguém e se apaixonar na hora! No romance, um passeio diferente pode animar a relação, e 
conta com muita cumplicidade e companheirismo por parte do seu momozim..
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