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Política

Mundo

Governo reduz 
imposto de 
importação de 
absorventes e fraldas, 
informa ministério

Estátua de menina 
que encarou touro de 
Wall Street poderá 
ser ‘despejada’ 

Mais perto da final, 
Palmeiras tenta se 
isolar de críticas em 
novo momento de 
cobranças externas

Zagueiro Marllon 
move ação na Justiça 
do Trabalho contra o 
Corinthians e cobra  
R$ 6,1 milhões

Após casa cheia em 
goleada, São Paulo 
irá reduzir valor dos 
ingressos contra 
o Athletico            P9

Lucas Braga 
treina em campo 
para reforçar 
Santos no clássico

Mensalidade escolar pode 
subir mais de 12% em 2022

Economia

P2Proposta também aumenta a pena para quem comete o crime

Senado aprova projeto que 
tipifica injúria racial como racismo

Cobrança e ameaça de obstrução: 
Pacheco é pressionado por 
sabatina de Mendonça
Parlamentares querem que presidente do Parlamentares querem que presidente do 
Senado garanta data da indicação, mas ele Senado garanta data da indicação, mas ele 
evita embate direto com Alcolumbreevita embate direto com Alcolumbre  P3P3

Com o fim de ano chegando, as escolas particulares já 
começam a anunciar os reajustes para 2022. A má notícia é 
que, diferentemente do ano passado, quando boa parte dos 
colégios seguraram os preços temendo a evasão de alunos 
em meio à pandemia, o valor das mensalidades tende ago-
ra a acompanhar a disparada da inflação no país.                 P5

O Ministério da Econo-
mia informou na quinta-
-feira (18) que a Câmara de 
Comércio Exterior (Ca-
mex) decidiu reduzir de 12% 
para 10% a alíquota do Im-
posto de Importação sobre 
absorventes e fraldas.        P3

A estátua da Menina Deste-
mida (Fearless Girl, em in-
glês), que encarou o grande 
touro de Wall Street, em 
Nova York, pode estar com 
seus dias contados.           P6

A derrota no clássico con-
tra o São Paulo no Allianz 
Parque provocou insatis-
fação entre torcedores e 
conselheiros a nove dias da 
final da Libertadores.      P10

O Santos se reapresentou 
nesta quinta-feira à tarde de-
pois de vencer a Chapecoense 
por 1 a 0, pela 33ª rodada do 
Campeonato Brasileiro.      P10

Pouco mais de oito meses 
após deixar o Corinthians 
rumo ao Cuiabá, o zagueiro 
Marllon abriu processo contra 
o clube nesta semana.      P9

As informações sobre as unidades em que As informações sobre as unidades em que 
cada aluno irá estudar serão divulgadas a cada aluno irá estudar serão divulgadas a 
partir do dia 13 de dezembro partir do dia 13 de dezembro P6P6

SP abre período de SP abre período de 
matrículas e rematrículas matrículas e rematrículas 
nas escolas municipaisnas escolas municipais

Palmeiras

Corinthians

São Paulo

Santos
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POLÍTICA

Senado aprova projeto que 
tipifica injúria racial como racismo
Proposta também aumenta a pena para quem comete o crime
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Da Redação

Senado aprovou 
nesta quinta-feira 
(18) o projeto que 
tipifica a injúria 
racial como racis-

mo e estabelece pena mais 
rigorosa para quem comete 
o crime. A proposta, que 
recebeu 63 votos favoráveis 
e nenhum contrário, segue 
para análise da Câmara dos 
Deputados.
O texto alinha a legislação 
brasileira a uma decisão do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) que, em outubro, tor-
nou imprescritível (passível 
de punição a qualquer tem-
po) a injúria racial e estabe-
leceu que a prática pode ser 
equiparada ao racismo.
O projeto, de autoria do 
senador Paulo Paim (PT-
-RS), foi aprovado em uma 
sessão do Senado destinada 
à análise de propostas de 
enfrentamento ao racismo 
e de valorização da cultura 
negra. No próximo sábado 
(20), é celebrado no país o 
Dia da Consciência Negra.
A proposta aprovada pelos 
senadores insere na Lei de 
Crimes Raciais, sancionada 
em 1989, um artigo que diz 

que quem “injuriar alguém, 
ofendendo-lhe a dignidade 
ou o decoro, em razão de 
raça, cor, etnia ou proce-
dência nacional” será puni-
do com 2 a 5 anos de prisão 
e pagamento de multa.
Atualmente, o crime de 
injúria racial é previsto no 
Código Penal, o qual esta-
belece punição de 1 a 3 anos 
de reclusão e multa para 
quem ofende a dignidade 
de outra pessoa utilizan-
do elementos referentes 
a raça, cor, etnia, religião, 
entre outros.
O projeto aprovado, por-
tanto, transfere a injúria ra-
cial do Código Penal para a 
Lei de Crimes Raciais. O ob-
jetivo da mudança, segundo 
defensores da proposta, é 
eliminar “qualquer dúvi-
da” de que a prática, assim 
como o racismo, é inafian-
çável e imprescritível.
“A transposição do crime 
de injúria racial do Código 
Penal para o bojo da Lei nº 
7.716, de 1989 [Lei de Cri-
mes Raciais], trará seguran-
ça jurídica no enfretamento 
da questão, pois retira 
qualquer dúvida de que o 
comportamento configura 
racismo, crime inafiançável 
e imprescritível”, afirmou o 

O

Também houve redução do imposto de bens para produção de energia limpa

Governo reduz imposto de importação de 
absorventes e fraldas, informa ministério

Da Redação

O Ministério da Econo-
mia informou na quinta-
-feira (18) que a Câmara 
de Comércio Exterior 
(Camex) decidiu redu-
zir de 12% para 10% a 
alíquota do Imposto de 
Importação sobre absor-
ventes e fraldas.
Segundo o ministério, 
também será reduzida 
de 8% para 7% a alíquota 
do imposto de impor-
tação incidente sobre o 
produto químico que é 
um dos principais insu-
mos desses dois itens de 
higiene pessoal.

A Camex reduziu ainda 
alíquotas do imposto de 
importação sobre produ-
tos relacionados à pro-
dução de energia limpa.
De acordo com o Mi-
nistério da Economia, a 
Camex tomou as deci-
sões na quarta-feira (17). 
As reduções entram em 
vigor sete dias depois da 
publicação no “Diário 
Oficial da União”, pre-
vista para esta sexta-fei-
ra (19).
Energia limpa
A Câmara de Comércio 
Exterior também reduziu 
alíquotas do imposto de 
importação sobre produ-
tos relacionados à pro-

dução de energia limpa.
Com a medida, o minis-
tério espera fomentar a 
diversificação da matriz 
energética brasilei-
ra e reduzir o custo de 
produção e a venda de 
energia no país no longo 
prazo.
Para painéis solares, 
alguns tipos de bateria 
de lítio e conversores de 
corrente contínua, a alí-
quota cairá pela metade 
-- respectivamente, de 
12% para 6%, de 18% 
para 9% e de 14% para 
7%. Para partes de reato-
res nucleares, o imposto, 
que hoje é de 14%, será 
zerado.

relator do projeto, senador 
Romário (PL-RJ).
“O aumento da pena é ade-
quado e razoável, está em 
harmonia com as demais 
previstas pela Lei do Ra-
cismo e terá a finalidade de 
desestimular a perpetuação 
de atos racistas, bem como 
punir mais severamente 
eventuais criminosos”, 
disse o parlamentar.

O crime de racismo, pre-
visto em lei, é aplicado se 
a ofensa discriminatória é 
contra um grupo ou cole-
tividade — por exemplo: 
impedir que negros tenham 
acesso a estabelecimento. 
O racismo é inafiançável e 
imprescritível, conforme o 
artigo 5º da Constituição.
Para Romário, há, no meio 
jurídico, uma diferenciação 

“frágil” de que o racis-
mo, para ser configurado, 
demanda uma ofensa à 
coletividade e não apenas a 
um indivíduo e a proposta 
busca superar tal ideia.
“Esse entendimento confe-
re aos agressores um trata-
mento penal mais brando, o 
que estimula a continuida-
de dessas práticas de ódio”, 
declarou o relator.
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Cobrança e ameaça de obstrução: Pacheco 
é pressionado por sabatina de Mendonça

Da Redação

presidente do Se-
nado, Rodrigo Pa-
checo (PSD-MG), 
viu crescer sobre 
ele nos últimos 

dias a pressão pela data da 
sabatina do ex-advoga-
do-geral da União, André 
Mendonça - indicado ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) em julho deste ano 
para a vaga de “terrivel-
mente evangélico” pro-
metida pelo presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) no 
início do mandato. Antes, 
a cobrança de parlamenta-
res e lideranças evangéli-
cas era dirigida apenas ao 
presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
Davi Alcolumbre (DEM-
-AP) , aliado de Pacheco, 
mas agora passou a ser 
também um problema do 
presidente da Casa.

A avaliação é que a indis-
posição de evangélicos com 
Pacheco pode prejudicar 
o seu anseio de disputar a 
presidência da República 
no ano que vem. Por isso, o 
presidente do PSD, Gilberto 
Kassab, um dos maiores 
entusiastas da pré-can-
didatura, tem tentado a 

ajudar na busca por um en-
tendimento nos bastidores.

Na próxima semana, líde-
res evangélicos pretendem 
vir a Brasília para ouvir 
uma posição mais clara de 
Pacheco sobre a data da 
sabatina, segundo o se-
nador Vanderlan Cardoso 
(PSD-GO).

“O presidente precisa dizer 
com mais clareza que vai 
ser agora, que não vai pas-
sar dessa data. Um grupo 
de líderes evangélicos quer 
vir na próxima semana 
para ter outra reunião com 
ele para ter um posiciona-
mento melhor, porque na 
cabeça deles não está claro. 
É muito ruim não só para 
ele, mas para todo o Sena-
do. Tem partido querendo 
entrar em obstrução caso 
não haja essa clareza dele. 
Podemos ter turbulência 
em Brasília na próxima 
semana com a vinda desse 
pessoal”, disse Vanderlan.

Pacheco tem dito que espe-
ra que todas as indicações 
sejam superadas na se-
mana de “esforço concen-
trado”, entre os dias 30 de 
novembro e 3 de dezembro, 
mas pondera que a decisão 
final cabe aos presidentes 

Parlamentares querem que presidente do Senado garanta data da indicação, 
mas ele evita embate direto com Alcolumbre
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Instituições de ensino argumentaram ao STF que, em razão da pandemia, Justiça passou a 
determinar desconto. Para relatora, situação individual de cada aluno deveria ter sido analisada

Ordens judiciais que obrigaram desconto na 
mensalidade escolar são inconstitucionais, decide STF

Da Redação

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) firmou entendimento 
nesta quinta-feira (18), por 9 
votos a 1, de que são inconsti-
tucionais as decisões judiciais 
que determinaram descontos 
em mensalidades escolares em 
razão da pandemia.
O tema chegou ao STF por 
meio de ações apresentadas 
pelo Conselho de Reitores 
das Universidades Brasilei-
ras (Crub), que representa 
130 universidades; centros 
universitários; faculdades; e 
pela Associação Nacional das 

Universidades Particulares 
(Anup).
As entidades questionaram 
decisões proferidas durante a 
pandemia após pais e alunos 
terem pedido à Justiça que de-
terminasse os descontos. Con-
forme a ação, esses pedidos ar-
gumentavam que a pandemia 
provocou dificuldades e impôs 
o ensino à distância.
Ao todo, houve decisões favo-
ráveis a pais e alunos em nove 
estados.
A decisão do STF atinge apenas 
decisões que concederam 
descontos apenas em razão da 
pandemia e que não conside-
raram a condição financeira 

dos estudantes e eventu-
ais prejuízos às instituições 
financeiras. Agora, caberá aos 
tribunais avaliar caso a caso 
se as decisões questionadas 
respeitaram esses requisitos. 
Ao todo, 18 decisões foram 
questionadas.
Segundo o advogado Alexan-
dre Ricco, especialista em di-
reito do consumidor e sócio do 
Menezes & Ricco Advogados, 
os alunos que conseguiram 
decisões para pagar mensali-
dade com desconto nos moldes 
do que o Supremo considerou 
inconstitucional poderão ter 
que arcar com a diferença.
“Se deveria pagar R$ 2 mil e 

O

das comissões.

Líder da bancada evangéli-
ca, o deputado Cezinha de 
Madureira (PSD-SP) con-
versou nesta quinta-feira 
(18) com o presidente do 
Senado e reiterou a impor-

tância de ele definir a data 
da sabatina expressamente. 
Do contrário, avalia que a 
pré-candidatura de Pache-
co à presidência da Repú-
blica pode ser prejudicada.
“Eu disse a ele que pau-
tar é estar pautado no dia 

30 com o devido relator. 
Também falei ‘o senhor não 
precisa se preocupar com 
o resultado, e sim com a 
pauta’. O pessoal quer ouvir 
que está na pauta do dia 30. 
Se vai aprovar é outra his-
tória”, contou Cezinha.

ela foi pagando R$ 1 mil, so-
brevém um crédito à institui-
ção de ensino. Tem um crédito 

a ser pago. As pessoas terão 
prejuízo em relação a isso”, 
explica.
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Denis Lucas (Republicanos) foi assassinado com 2 tiros na cabeça na frente de 
casa, na quarta (17), em Itapevi

Da Redação

A Polícia Civil investiga 
execução como a princi-
pal hipótese para explicar 
a morte do vereador Denis 
Lucas (Republicanos), 
baleado na cabeça quando 
chegava em casa, na noite 
de quarta-feira (17), em 
Itapevi, Grande São Paulo. 
Ele tinha 47 anos.
Ainda de acordo com po-
liciais ouvidos pela repor-
tagem, será investigado 
se o crime teve motivação 
política já que a vítima era 
atuante na Câmara Mu-
nicipal de vereadores da 
cidade. A possibilidade de 
latrocínio, que é o rou-
bo seguido de morte, foi 
descartada já que nenhum 
objeto foi levado da vítima. 
O celular da vítima estava 

dentro do carro quando a 
polícia chegou ao local.
A polícia apura se o assas-
sinato de Denis ocorreu 
em razão de algum conflito 
político. Ele estava no seu 
segundo mandato como 
vereador em Itapevi e tam-
bém era membro de duas 
importantes comissões 
permanentes da Câmara 
Municipal da cidade: a de 
Finanças e Orçamento e 
a de Fiscalização e Con-
trole sobre projetos de leis 
relacionados ao municí-
pio. E também era vice-
-presidente da Comissão 
Temporária de Segurança 
Pública e Cultura de Paz na 
Câmara.
A Delegacia de Itapevi é 
responsável por apurar as 
causas do assassinato de 
Denis e tenta saber quem o 
matou. Até a última atua-
lização desta reportagem 

nenhum suspeito pelo ho-
micídio do vereador havia 
sido identificado ou preso.
O boletim de ocorrên-
cia do caso foi registrado 
como ‘homicídio simples’. 
O crime foi cometido por 
volta das 22h30 no Centro 
de Itapevi. De acordo com 
as equipes de investigação, 
o político foi assassinado 
com dois tiros logo depois 
de estacionar o carro na 
garagem. Ele voltava sozi-
nho de um culto religioso.
Depois, ele foi fechar o 
portão e acabou baleado. 
Um familiar da vítima 
escutou dois tiros. Uma 
ambulância foi acionada, 
mas Denis já havia morrido 
no local.
Quem matou o vereado 
fugiu após o crime. A polí-
cia investiga se mais uma 
pessoa, além do atirador, 
participou do crime.

Pintor e pedreiro Jorge Luiz Morais de Oliveira, conhecido como ‘Monstro da Favela Alba’, está 
preso desde 2015 por matar ao menos seis pessoas na comunidade, todos homossexuais

Serial killer será interrogado 
após ossada ser encontrada 
concretada em muro em SP

Polícia investiga execução como 
hipótese para morte de vereador

Da Redação

pintor e pedreiro 
Jorge Luiz Morais 
de Oliveira, que 
ficou conhecido 
como “Monstro 

da Favela Alba” e que está 
preso desde 2015 por matar 
ao menos seis pessoas na 
comunidade, será interro-
gado depois que funcioná-
rios da Sabesp encontraram 
na manhã de quarta-feira 
(17) uma ossada concretada 
em um muro erguido por ele 
antes da prisão.
Por volta das 12h30 desta 
quarta, a equipe da Compa-
nhia de Saneamento Básico 
realizava uma obra na Rua 
Celina Barros Silveira, no 
bairro do Jabaquara, Zona 
Sul da cidade de São Paulo, 
quando localizou uma ossa-
da e acionou a Polícia Mili-
tar. Viaturas da 1ª Cia do 3º 

Batalhão da PM e o Corpo de 
Bombeiros foram ao local. 
Mais tarde, o delegado titu-
lar do 35º Distrito Policial do 
Jabaquara detalhou à repor-
tagem que foram encontra-
das uma mandíbula e outros 
ossos humanos concretados 
no muro de uma residên-
cia. Além disso, a perícia 
também encontrou roupas e 
um anel.
Ao g1, o delegado Glaucus 
Vinicius Silva disse que o 
nome do pintor e pedreiro 
foi citado por uma teste-
munha, que informou que a 
obra é de autoria do pintor e 
pedreiro e, por conta disso, 
ele será ouvido pela polícia. 
Ainda não há data para o 
interrogatório.
Ele disse ainda que a inves-
tigação vai coletar mais da-
dos, sendo que a prioridade 
é determinar a identidade 
da ossada e a data provável 
em que foi fixada à parede.
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Maioria das escolas pretende aplicar reajuste de pelo menos 7%, mostra levantamento
Da Redação

Com o fim de ano chegan-
do, as escolas particulares 
já começam a anunciar 
os reajustes para 2022. A 
má notícia é que, diferen-
temente do ano passado, 
quando boa parte dos co-
légios seguraram os preços 
temendo a evasão de alunos 
em meio à pandemia, 
o valor das mensalidades 
tende agora a acompanhar 
a disparada da inflação no 
país, que no acumulado em 
12 meses voltou a registrar 
taxa de dois dígitos.
Levantamento realiza-
do pela consultoria Meira 
Fernandes, especializada 
em gestão de instituições de 
ensino, mostra que 90,9% 
das escolas particulares 
pretendem aumentar o 

valor da mensalidade em 
2022 e que, na maioria dos 
colégios, o reajuste será de 
pelo menos 7%.
A pesquisa foi realizada em 
novembro em 5 estados, 
ouvindo administradores 
de escolas que reúnem sob 
sua gestão um total de 25 
mil crianças e adolescentes 
matriculados.
Entre as instituições que 
irão subir os preços, a maior 
fatia (53%) fará um rea-
juste entre 7% e 10%. Uma 
parcela de 7,6% informou 
que aplicará uma alta entre 
10% a 11% , enquanto 9,1% 
irão aumentar as mensali-
dades em 12% ou mais. Veja 
gráfico abaixo:

“Obviamente, a inflação é 
um fator determinante. Em 
2021, teve escola que ban-
cou a alta nos custos para 

não perder alunos. E agora 
a fatura chegou. Não tem 
mais como as escolas se-
gurarem os preços”, afirma 
Mabely Meira Fernandes, 
responsável pelo levanta-
mento.
Vale lembrar que não existe 
teto para o reajuste e que 
cada escola tem autonomia 
para definir as mensalida-
des. A Lei nº 9.870 estabele-
ce apenas que o novo valor 
deve estar de acordo com 
as despesas da escola e só 
poderá ser realizado uma 
vez a cada 12 meses.
Não há uma estimativa de 
órgãos públicos sobre a 
média dos reajustes, mas 
representantes do setor 
admitem que a tendência 
é que a inflação na casa de 
dois dígitos seja repassada 
para os preços das mensa-
lidades.

O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial
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Governo qualifica 8 portos no Programa 
de Parcerias de Investimentos

Mensalidade escolar pode subir mais de 12% em 2022

Da Redação

  governo federal 
qualificou oito 
terminais portu-
ários para serem 
outorgados à ini-

ciativa privada por meio 
do Programa de Parcerias 
de Investimentos (PPI). 
O decreto, assinado pelo 
presidente em exercício 
Hamilton Mourão, foi pu-
blicado ontem (18) no Di-
ário Oficial da União.
Em nota, a Secretaria-
-Geral da Presidência ex-
plicou que, com a medi-
da, os empreendimentos 
passam a ser entendidos 
como prioritários para a 
realização de leilão para 
exploração econômica, 
“com a consequente con-
trapartida de expansão da 
capacidade logística por 
meio de aportes de inves-
timentos provenientes 
de agentes de mercado, 
de forma que o Estado 
cumpra seu papel cons-
titucional de formulador 
e indutor de políticas 
públicas”.
Os terminais qualificados 
são: Terminal POA01, 
no Porto de Porto Alegre 
(RS), com área de 21,5 mil 
metros quadrados, para 
movimentação e armaze-
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nagem de granéis sólidos 
vegetais; Terminal STS53, 
no Porto de Santos (SP), 
com área de 87,981 mil 
metros quadrados, para 
granéis sólidos minerais; 
Terminal RDJ06, no Porto 
do Rio de Janeiro (RJ), 
com área de 13,560 mil 
metros quadrados, para 

granéis líquidos; Termi-
nal RDJ06A, no Porto do 
Rio de Janeiro (RJ), com 
13,7 mil metros quadra-
dos, também para granéis 
líquidos.
E também; Terminal 
SSD04, no Porto de Sal-
vador (BA) com 34,519 
mil metros quadrados, 

para contêineres e carga 
geral; Terminal ILH01, 
no Porto de Ilhéus (BA), 
com área de 260,668 mil 
metros quadrados, para 
granéis sólidos vegetais 
e minerais, carga geral e 
terminal de passageiros; 
Terminal MUC03, no 
Porto do Mucuripe (CE), 

com 27,2 mil metros 
quadrados, para granéis 
sólidos; e Terminal IQI14, 
no Porto do Itaqui (MA), 
que abrange a área de 
43,404 mil metros qua-
drados, dedicado à movi-
mentação e armazena-
gem de graneis líquidos 
combustíveis.
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Autorização para instalação da estátua em Nova York expira em 29 de novembro; reunião para 
decidir o futuro da obra não ocorrerá antes de 13 de dezembro, segundo a prefeitura da cidade

Da Redação

A estátua da Menina 
Destemida (Fearless Girl, 
em inglês), que encarou o 
grande touro de Wall Street, 
em Nova York, pode estar 
com seus dias contados.
Isso porque a instalação 
tem autorização para se 
manter no centro finan-
ceiro da cidade americana 
somente até o dia 29 de 
novembro.
Uma reunião para decidir o 
futuro da obra não ocorrerá 
antes de 13 de dezembro, 
segundo a prefeitura da 
cidade, o que põe o futuro 
da obra em um cenário de 
incertezas.
Acostumada com mudan-
ças, a estátua de pouco 
mais de 1 metro passou os 
últimos três anos em frente 

a bolsa de valores de Nova 
York — três quadras da 
instalação inicial, quando 
encarou o touro.
Na época de sua aparição, 
às vésperas do Dia Interna-
cional da Mulher de 2017, 
a estátua despertou críti-
cas e reuniu apoiadores ao 
aparecer “de surpresa” em 
frente ao marco de Wall 
Street.
Inicialmente, ela ficaria 
apenas uma semana, como 
intervenção à obra do 
italiano Arturo Di Modica, 
responsável por esculpir o 
famoso touro de bronze.
Ele mesmo criticou a 
instalação e disse que ela 
“distorcia a impressão” 
que ele imprimiu com sua 
arte original, que também 
apareceu “de surpresa”, 
ilegalmente, em dezembro 
de 1989.

Segundo a gestão municipal, as informações sobre as unidades em que cada 
aluno irá estudar serão divulgadas a partir do dia 13 de dezembro
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SP abre período de matrículas e 
rematrículas nas escolas municipais

Estátua de menina que encarou touro 
de Wall Street poderá ser ‘despejada’ 

Da Redação

Prefeitura de São 
Paulo abriu o pe-
ríodo de matrícula 
e rematrícula da 
rede municipal de 

ensino. Segundo a gestão 
municipal, as informações 
sobre as unidades em que 
cada aluno irá estudar serão 
divulgadas a partir do dia 13 
de dezembro.
Para solicitar a vaga, os res-
ponsáveis pelas crianças 
ainda não matriculadas na 
Rede Municipal devem 
comparecer a escola mais 
perto da residência com do-
cumentos (veja a lista abai-
xo) e preencher a «Ficha de 
Matrícula».
Os procedimentos neces-
sários para a solicitação 
variam de acordo com a 
modalidade (Creche, Educa-
ção Infantil, Ensino Fun-
damental, Ensino Médio 
ou Educação de Jovens e 
Adultos - EJA).
Nesse caso, a escola para 
qual o aluno for direcionado 
deverá entrar em conta-
to com a família ou com o 

próprio estudante (no caso 
de maiores de idade) para 
avisar sobre a efetivação da 
matrícula.
O encaminhamento para 
matrícula ocorre por meio 
do georeferenciamento, 
que define como prioridade 
escolas próximas da casa do 
aluno (até 1.500 metros para 
berçários e até 2.000 metros 
a partir do mini grupo).
Caso não haja vaga em uma 
unidade próxima da re-
sidência, o estudante terá 
a matrícula garantida em 
uma escola a mais de 2km 
com direito ao Programa de 
Transporte Escolar Gratuito 
- TEG.
Para os estudantes que já es-
tão matriculados em escolas 
municipais, a rematrícula 
será automática e a vaga 
é garantida para as séries 
seguintes.
Os responsáveis são orien-
tados apenas a buscarem a 
unidade para assinarem a 
ficha de rematrícula.
Documentos necessários 
para a matrícula nas Cre-
ches (CEIs) ou EMEIs:
Documento de Identida-
de do aluno (Certidão de 
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Nascimento, Registro Geral 
- RG ou Registro Nacional 
Migratório
RNM/Protocolo de Solicita-
ção de Refúgio);
Comprovante/declaração de 
endereço no nome do pai/
mãe ou responsável legal;
CPF do aluno e do pai/mãe 
ou responsável legal ou 
RNM/Protocolo;

Telefones para contato, 
preferencialmente celular, 
e e-mail do pai/mãe ou res-
ponsável legal;
Carteira de vacinação atua-
lizada;
Cartão do Programa Bolsa-
-Família, se for o caso;
Cartão do Sistema Único de 
Saúde.
Documentos necessários 

para a matrícula em EMEFs:
Certidão de Nascimen-
to, Registro Geral - RG ou 
Registro Nacional Migratório 
- RNM e CPF;
Comprovante de endereço 
no nome do(a) pai/mãe ou 
responsável legal;
Comprovante de escolari-
dade anterior, em caso de 
prosseguimento de estudos.
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Cesarneto
cesarneto@spdiario.com.br

CÂMARA (São Paulo) 
Vereadores do PSDB tiveram - do ex-prefeito Doria - o 
recado de como serão tratados pelo hoje governador (SP), 
após as prévias pra candidatura à Presidência 2022  
.
PREFEITURA (São Paulo)
Ricardo Nunes (MDB) seguirá dizendo que sua gestão não 
terá placa, em função da morte de Bruno Covas (PSDB). 
Mas, “São Paulo Capital Mundial das vacinas” já é        
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Deputados do PSDB tiveram - do governador Doria - o 
recado de como serão tratados pelo ex-prefeito paulistano, 
após as prévias pra candidatura à Presidência 2022  
.
GOVERNO
Após o debate na CNN, João Doria - fundador do PSDB ‘li-
beral de centro’ - esteve no programa (Band tv) do Datena, 
demonstrando aos eleitores (prévias partidárias) ... 
.
(São Paulo)
... pra candidatura Presidencial tucana 2022, no próximo 
domingo, enfrentará tanto Lula (PT) como Bolsonaro (indo 
pro PL). Doria afirmou que não vai deixar o PSDB ...             
.
CONGRESSO (Brasil)
Segue a covardia explícita do senador (ex-presidente) 
Alcolumbre (DEM), que segue não pautando a sabatina de 
André Mendonça,  cristão (evangélico) ao Supremo            
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Vice-Presidente Hamilton Mourão segue desabafando so-
bre que “se fosse pra trair Bolsonaro e negociar um Impea-
chment pra assumir o cargo já podia ter feito” 
.
PARTIDOS
Sobre o PL - de Costa Neto - não fechar as portas pra 
filiação do Bolsonaro : tirando os veteranos que estão no 
partido antes do Costa Neto ser o dono nacional ...               
.
(Brasil)
... absoluto, todos os filiados - eleitos ou não pra vereado-
res, deputados estaduais e federais, prefeitos, governado-
res e senadores - sabem que Valdemar manda tudo
.
M Í D I A S 
Cesar Neto é jornalista desde 1992 e colunista de política 
na imprensa (Brasil) desde 1993. O site - cesarneto.com - 
recebeu “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São 
Paulo e “Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia do Esta-
do de São Paulo 

Reforma geral
Hoje, o marceneiro foi em 
casa. Fez tudo como eu ti-
nha planejado. Não sou ar-
quiteta e estou longe de ter 
qualquer habilidade para 
isso. Mas projetei (na minha 
cabeça) uma cômoda. Cada 
gaveta e cada divisória, 
exatamente, do tamanho 
da minha necessidade. En-
quanto ele montava, reparei 
no meu quarto, no corredor, 
na sala... Todos os ambien-
tes estavam de pernas para 
o ar (eu sei que casa não 
tem pernas, mas deu pra 
entender). 

Tinha peças espalhadas 
para todos os lados, serra-
gem e pó pelo chão.  O meu 
lado perfeccionista e metó-
dico quase falou mais alto e 
eu já estava arrependida de 
ter inventado aquilo. Mas 
respirei fundo e falei pra mim 
mesma: “Deixa! Não vou me 
abalar. Daqui a pouco acaba. 
A poeira baixa, cada roupa 
vai ser dobrada e colocada 
no móvel novo. Vai ficar tudo 
perfeito. Tenha paciência!”.

Nessa hora, que eu olha-
va pra tudo aquilo, o Fran-
cisco, o criador da minha 
criatura, me disse: “Uma 
zona, né?”. Não sei se ele 
leu meus pensamentos ou 
se era o desespero estam-
pado na minha cara, então, 
me veio um pensamento 
louco de que o meu quar-
to era naquele momento o 
retrato de uma coisa bem 
maior e bem mais impor-
tante. Voltei ao Francisco e 
respondi que estava tudo 
bem e que às vezes preci-
samos da desordem para 
depois organizar tudo como 
se deve. E assim é a vida! 
Tem hora que estamos tão 
confusos em meio à bagun-
ça (que não é a sujeira da 
madeira e nem os pedaços 
dos móveis espalhados), 
que nos sentimos definiti-
vamente perdidos. Não sa-
bemos pra onde correr ou 
como dar aquele reset para 
começar de novo e colocar 
tudo no lugar.  O problema 
parece não ter solução e não 

dá nem pra enxergar a luz no 
fim do túnel. São sentimen-
tos, pensamentos, medos, 
planos... fica tudo junto e 
misturado e assim como no 
meio de uma casa em obras, 
o desespero também bate. 
Também dá vontade de sair 
correndo e só voltar quando 
tudo estiver arrumado. 

Mas na vida não adianta 
marceneiro e nem contra-
tar profissionais de organi-
zação como esses que hoje 
são pagos pra colocar a sua 
bagunça em ordem. Na sua 
vida, é você que tem que 
colocar as mãos à obra. In-
felizmente ou felizmente, 
ninguém fará isso por você. 
Você é “eternamente res-
ponsável por aquilo que ca-
tivas”, já dizia o Pequeno e 
Sábio Príncipe.

Mas voltando ao furacão 
que parecia ter passado 
no meu quarto. Sentei na 
cama, olhei todas as peças 
de roupa que tinha. Deixei 
tudo dobradinho. Separei 
por cor. Coloquei o que mais 
uso na frente. Doei o que 
não me agradava e só guar-
dei o que hoje faz sentido. 
E assim espero que aconte-
ça com os meus dias e com 
os seus dias. Com a minha 
vida e com a sua. A bagun-
ça incomoda, mas é neces-
sária. É no meio dela que 
a gente se encontra e que 
vem a mudança tão espe-
rada. As ideias se assentam, 
reorganizamos os sonhos 
e planos. No meio do caos, 
aquela tão sonhada res-
posta pode aparecer.

Agradeça a bagunça da sua 
vida, se mexa para resolvê-
-la e saiba que com ela pode 
vir a oportunidade de cres-
cimento e uma chance de se 
recriar.

Deixe o coração aberto, es-
teja confiante que as coisas 
vão se encaminhar. Tudo 
vai entrar nos eixos assim 
como está agora o meu 
quarto, o meu velho-novo 
quarto!

Fernanda Trigueiro
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Desde que o então Presidente 
Getúlio Vargas fundou o PSD 
(para as elites) e o PTB (para o 
povão) em 1945 , os partidos 
políticos brasileiros vêm sendo 
dominados por famílias e por 
grupos representantes dos 
mais variados interesses nacio-
nais e internacionais incluindo 
no Século 21 as igrejas cristãs 
(evangélicas) , fato que está 
fartamente registrado na His-
tória da Justiça Eleitoral (criada 
em 1932 pelo governo Vargas) 
que em 1937 impôs uma ‘cons-
tituição’ para abrigar o que se 
tornou um governo ditatorial 
até a realização da Assembleia 
Nacional Constituinte de 1946 
, logo após o fim da 2ª Grande 
Guerra Mundial ...

Faltando pouco menos de 1 ano 
para as eleições - especialmen-
te as Presidenciais 2022 - os 
atuais donos ou sócios prefe-
renciais dos partidos brasileiros 
- alguns desde os anos 1980 - 
seguem usando o que a Consti-
tuição da República de 1988 deu 
a eles : serem Pessoas Jurídicas 
de Direito Privado , com direito 
de disputar , ganhar eleições , 
terem direito de grandes so-
mas pelos fundos partidários 
(eleitorais) e se perpetuarem 
nos Poderes . Esta é a realida-
de que envolve não somente o 
Presidente Jair Bolsonaro , mas 
todos os políticos , uma vez que 
não existe candidaturas avul-
sas . Somente pelos partidos 
políticos ...

Esquerda vira-latas
Lula, impossibilitado de circu-
lar pelas ruas do Brasil por conta 
das vaias e xingamentos do povo, 
apesar das enquetes colocaram 
o ex-presidente corrupto como 
líder absoluto na disputa eleitoral, 
foi passear na Europa. Lá encon-
trou um ambiente mais amigável, 
até porque escolheu a dedo os 
ambientes – todos controlados 
pela esquerda. Foi recebido até 
como chefe de estado por Lacron, 
digo, Macron, o presidente francês 
com enorme rejeição e que in-
gressou na política por indicação 
do socialista Hollande, um fiasco 
ainda pior.

Para a esquerda brasileira, porém, 
esse tratamento dispensado pela 
esquerda europeia é prova de que 
Lula é o máximo, enquanto Bol-
sonaro seria um pária mundial. 
Tudo narrativa, claro, mas expõe 
o complexo de vira-latas dessa 
turma, aquele de que Nelson Ro-
drigues falava. Se o NYT, um jor-
naleco que defendeu até a União 
Soviética com farsas do “jorna-
lista” que levou um Pullitzer por 
suas mentiras, e que foi comprado 
pelo magnata mexicano que fez 
fortuna num modelo podre, se o 
NYT, eu dizia, soltar uma nota de-
monizando Bolsonaro, então isso 
é prova de que o “mundo” odeia 
nosso presidente.

Até parece que a esquerda não é 
unida no mundo todo! O que mais 
vemos é esquerdista caviar euro-
peu enaltecendo líderes corruptos 
e autoritários em países pobres. 
É quase um fetiche! Fidel Cas-
tro e Che Guevara sempre foram 
idealizados por essa gente lá de 
longe, e que jamais quis viver no 
“paraíso” comunista de fato, claro. 

Enxergam em Lula um discurso 
irresistível para uma elite culpa-
da: o operário pobre que chegou 
ao poder para ajudar as massas. 
Mensalão? Volta da inflação? De-
sastre com Dilma? Quem liga para 
a realidade, não é mesmo?

Na visão estética de mundo, tudo 
que importa são as narrativas, a 
imagem. A esquerda vive disso. 
É por essa razão que nossos mi-
litantes esquerdistas das reda-
ções tiveram orgasmos com as 
imagens de Lula passeando pela 
Europa e sendo recebido como 
estadista por... populistas locais. 
Matheus Leitão escreveu uma 
coluna constrangedora na Veja, 
derretendo-se em elogios e en-
canto, e não ficou muito atrás de 
sua mãe Miriam, no Globo.

A jornalista deu espaço para as 
conclusões de Celso Amorim, que 
foi chanceler no governo Lula, 
para que o ex-ministro pudesse 
concluir que “o mundo tem sede 
de um Brasil normal e que sabe li-
derar causas civilizatórias”. Fiquei 
na dúvida se essas causas civili-
zatórias se referiam ao mensalão 
ou ao petrolão. Miriam conclui sua 
peça publicitária assim: “Bolsona-
ro passou os últimos dias visitan-
do e fazendo elogios a ditaduras 
no Oriente Médio, monarquias 
autoritárias. Para quem prepara a 
campanha de Lula, é o contrapon-
to perfeito”. 

Puxa, nem parece que nosso pre-
sidente estava tentando atrair 
investimentos para o país, ou que 
o PT lulista declarou dias atrás 
apoio ao regime ditatorial da Ni-
carágua, sem falar da eterna pai-
xão por Cuba e Venezuela...

diário de S.Paulo

Charge

Sobre os partidos desde o Século 20

Rodrigo Constantino
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Todos os setores do Morumbi sofrerão reajustes; veja como fica

Jogador alega ter valores a receber de direitos de imagem e FGTS; caso tem audiência marcada

Após casa cheia em goleada, São Paulo irá 
reduzir valor dos ingressos contra o Athletico

Zagueiro Marllon move ação na Justiça do Trabalho 
contra o Corinthians e cobra R$ 6,1 milhões

O São Paulo irá reduzir o valor 
dos ingressos para a partida 
da próxima quarta-feira, às 
21h30 (de Brasília), diante do 
Athletico-PR, pela 34ª rodada 
do Campeonato Brasileiro, no 
Morumbi.

Após a derrota por 4 a 0 para o 
Flamengo, no último domin-
go, que arrecadou mais de R$ 
2 milhões com os 47.855 tor-
cedores presentes no estádio, 
a diretoria optou por diminuir 
os preços.

A Arquibancada Sul Laranja, 
que foi comercializada por R$ 
50 diante do Flamengo, sairá 
por R$ 20. A Arquibancada 
Leste Azul, por sua vez, passa 
de R$ 70 para R$ 30. Já o Ca-
marote dos Ídolos, que tinha 
entrada de R$ 400, o setor 
mais caro do estádio, passa a 
ser R$ 250.

A iniciativa é uma forma de 
o clube retribuir o incentivo 
que a torcida tem dado nos 
últimos jogos, mesmo com o 
time em uma situação de crise 
e tentando se livrar da zona de 
rebaixamento no Brasileirão.

Além disso, há uma mobi-
lização para que haja nova-
mente casa cheia na próxima 
quarta-feira, até por ser um 
confronto direto contra o Z-4. 
O Athletico tem os mesmos 
41 pontos do São Paulo, mas 
está na frente pelo número de 
vitórias (12 a 9).

A expectativa é de que após 
a vitória contra o Palmeiras, 
fora de casa, na última quarta, 
o Morumbi receba público 
semelhante ao da goleada 
sofrida para o Flamengo.

A renda, no entanto, deve ser 
bem menor do que os mais de 
R$ 2 milhões arrecadados no 
último domingo.

Pouco mais de oito me-
ses após deixar o Corin-
thians rumo ao Cuiabá, 
o zagueiro Marllon abriu 
processo contra o clube 
nesta semana, na Justiça 
do Trabalho, cobrando 
R$ 6,1 milhões.

A ação corre na 9ª Vara 
do Trabalho de São Paulo 
e tem audiência virtual 
entre as partes marcada 
para 10 de maio de 2022.

O valor cobrado por 
Marllon é referente a 
direito de imagem e 
integração da imagem ao 
salário, Fundo de Garan-

tia por Tempo de Serviço 
(FGTS) e multas.

Até a publicação dessa 
reportagem, o Corin-
thians não se manifestou 
sobre o processo.

Atualmente com 29 anos, 
o zagueiro teve contrato 
com o Timão entre o iní-
cio de 2018 e março deste 
ano, quando rescindiu o 
vínculo para se transferir 
para o Cuiabá. Ao lon-
go desse período, ele foi 
emprestado para Bahia e 
Cruzeiro.
Pelo Corinthians, 
Marllon disputou 34 
jogos, fazendo parte do 
grupo campeão paulista 
em 2019.

Infoesporte

Infoesporte
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PUBLICIDADE LEGAL
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Policia Militar 

do Estado de São Paulo da Região Centro Oeste Paulista – Credmil
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Diretoria Executiva da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Policia Militar do Estado de 
São Paulo da Região Centro Oeste Paulista – Credmil, inscrita no CNPJ 04.152.107/0001-06 e NIRE 35400063912, usando das 
atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em numero de 24 (vinte e quatro), em 
condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada na Rua José Ruiz 
Pelegrinna, 7 -55 /Vila Aviação / CEP 170718-620/ Bauru-SP, por absoluta falta de espaço disponível na sede da cooperativa, no 
dia 30 de novembro de 2021, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, 
cumprindo ao que determina o Estatuto Social: 01) em primeira convocação às 08h00 com 2/3 (dois terços) no número total dos 
delegados; 02) Em segunda convocação às 09h00 com a presença metade mais um do número do total dos delegados; 03) Em 
terceira e última convocação às 10h00 com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre os seguintes 
assuntos:  ORDEM DO DIA: 1. Reforma Integral do Estatuto Social;  2. Fixação global dos honorários constantes na cédula de 
presença do Conselho Fiscal; 3. Eleição dos delegados. Bauru, 19 de novembro de 2021.  Adauto dos Santos Guedes 
Presidente da Diretoria Executiva K-19/11

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0038627-35.2021.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
FABIANA MARINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CLAUDIO ROBERTO DA SILVA 
PACHECO, Brasileiro, RG 90035131-25, CPF 262.808.410-49, que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de sentença, movida por Sociedade Congregação Nossa Senhora de 
Sion. 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 úteis, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 68.328,97 
(Setembro/2021), devidamente atualizada, 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 São Paulo, aos 28 de outubro de 2021. 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002370-96.2018.8.26.0003 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ADRIANO SANTOS ANDRADE, CPF 362.181.858-85, que lhe foi proposta uma ação de Execução 
por parte de VSTP Educação LTDA, para o recebimento de R$ 34.665,10 (Julho/2021 fls.272/273), 
decorrentes das parcelas de Agosto á Dezembro de 2015 e de Janeiro e Fevereiro de 2016, 
vencidas e não pagas, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Estando o executado 
em lugar ignorado, expede-se o presente EDITAL para que em 03 dias, pague o débito atualizado, 
podendo, no prazo de 15 dias, opor embargos, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da 
exequente, poderá comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o 
parcelamento em até 06 parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora e avaliação, ficando 
advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

 
 

 
 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0019219-45.2013.8.26.0001 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Anderson Suzuki, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GUARACI NUNES GOES, CPF 
669.747.208-15, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços 
Educacionais LTDA, alegando em síntese: compelir o executado ao pagamento de R$ 8.657,41 
oriundos de contrato de prestação de serviços educacionais relativo a mensalidades não pagas. 
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, 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 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o 
pagamento da quantia especificada devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários 
advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, 
nos termos do artigo 701 do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de agosto de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1001744-38.2017.8.26.0577 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de 
São José dos Campos, Estado de São Paulo, Dr(a). Luís Mauricio Sodré de Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ILGA KALNINS, RG 
23.463.401-7, CPF 657.996.408-10, na qualidade de usufrutuária, acerca da PENHORA da nua propriedade, que recaiu sobre seu(s) bem(ns), 
Uma unidade autônoma, designada pelo nº 214, situada no 2º andar do Edi�cio VIP CENTER, localizado na Rua Euclides Miragaia nº 394, São 
José dos Campos - SP, com área privava de 41,15 m2, área comum de 19,37 m2, área total de 60,52 m2, fração ideaL de 0,4009% do 
terreno e demais coisas comuns do condomínio. Matrícula nº 95.369 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São José dos Campos - SP, 
conforme termo/auto de penhora ou cerdão da ARISP disponível para consulta na internet. Fica adverdo(a) de que poderá oferecer 
impugnação no prazo de 15 (quinze) dias úteis (argos 513, caput e 917, § 1º do CPC). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São José dos Campos, aos 09 de novembro de 2021.                        P-19e20/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1057064-13.2016.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) UNICAS 
CONFECCOES RIO PRETO LTDA ME, CNPJ 05.863.596/0001-77, com endereço à Avenida Francisco das Chagas Oliveira, 290, sala 01, 
Pinheiros, CEP 15091-330, São José do Rio Preto - SP; DAINA RODRIGUES SIMÕES, CPF - 224.112.608-06, com endereço à Pedro Ravazzi, 431 
Residencial Márcia - CEP: 15061-822 – São José do Rio Preto – SP; e SILVIA CRISTINA SOARES,CPF - 070.540.698-97, com endereço à Jose 
Picerni, 293, Apartamento 21 - Jardim Panorama - CEP: 15091-200 - São José do Rio Preto– SP, que JULIANA CARNEIRO MALTA D'ANDREA, 
ajuizou Ação de Execução de Titulo Extrajudicial para recebimento da quan�a no valor de R$33.193,38 atualizado em(Out/16), ante o 
inadimplemento da dívida confessada por meio do instrumento par�cular firmado entre as partes em 02/07/2015. Estando os executados 
em lugar incerto e não sabido, expede-se edital para que em 03 dias, decorrido o prazo do presente edital, paguem o débito atualizado, 
acrescidos dos honorários advoca�cios arbitrados em 10% conforme art. 827 do CPC. Ao fluir após o prazo supra, poderá apresentar 
embargos em até 15 dias. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados 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 17 
de novembro de 2021                           P-19e20/11

CLUBES DE SÃO PAULO

Derrota contra o São Paulo não foi bem aceita por conselheiros e torcedores do Verdão

Atacante estava com um incômodo na coxa e não enfrentou Atlético-GO e 
Chapecoense. Já o volante se recupera de cirurgia no joelho

Mais perto da final, Palmeiras tenta se isolar de 
críticas em novo momento de cobranças externas

Lucas Braga treina em campo para reforçar 
Santos no clássico; Kevin Malthus avança

A paz e o embalo conquistados 
pelo Palmeiras nas últimas 
semanas ficaram abalados na 
última quarta-feira. A derrota 
no clássico contra o São Paulo 
no Allianz Parque provocou 
insatisfação entre torcedores 
e conselheiros a nove dias da 
final da Libertadores.

A opção por uma escalação 
reserva no Choque-Rei válido 
pelo Campeonato Brasileiro foi 

motivo de críticas, assim como 
a decisão de Abel Ferreira de 
caminhar para o vestiário an-
tes mesmo do término do jogo.

A Mancha Verde, principal 
organizada do Verdão, fez 
uma publicação em uma rede 
social reclamando do plane-
jamento da comissão técnica 
para o confronto contra o São 
Paulo. Nos bastidores, o clube 
mantém convicção e boa 
avaliação do atual comando, 
mas trabalha para se isolar 
das críticas e manter o foco na 

preparação para o jogo contra 
o Flamengo, em Montevidéu, 
no Uruguai.

Em entrevista coletiva, Abel 
afirmou ter um plano e que 
vai segui-lo “até o fim”. Na 
preparação para as quartas de 
final e semifinal da Liberta-
dores, a comissão promoveu 
uma gestão de elenco para ter 
o grupo nas melhores condi-
ções físicas para os jogos con-
tra São Paulo e Atlético-MG.
Sobre a decisão de deixar a 
partida antes do término, 

o português justificou tal 
decisão por estar pendurado 
com dois cartões amarelos.

Além do treinador, o com-
portamento de Luiz Adria-
no também voltou a ser 
alvo de críticas. O atacante 
respondeu com aplausos as 
vaias dos torcedores após 
ser substituído no segundo 
tempo. Mas qualquer deci-
são sobre o futuro do atleta 
não será tomada antes da 
Libertadores.
Antes das derrotas para 

Fluminense e São Paulo, 
o Verdão havia embalado 
com uma sequência de seis 
vitórias consecutivas. Além 
dos resultados positivos, o 
time palmeirense encaixou 
com uma nova formação, 
melhorou seu desempenho 
e vinha convivendo com 
elogios.
A final da Libertadores será 
no dia 27, em Montevidéu, 
mas antes os palmeirenses 
enfrentarão Fortaleza, no 
sábado, e Atlético-MG, na 
terça-feira, pelo Brasileirão.

O Santos se reapresentou nesta 
quinta-feira à tarde depois de 
vencer a Chapecoense por 1 a 
0, pela 33ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro. Foi o primeiro 
treino do Peixe, no CT Rei Pelé, 
de olho no clássico contra o 
Corinthians, domingo, às 16h, 
na Neo Química Arena.

Recuperado de um incômodo 
na coxa, Lucas Braga treinou 
em campo. Na ausência de 
Marinho, com um problema 
no mesmo local, o atacante 
deve voltar ao time titular 
contra o Corinthians depois de 
não enfrentar Atlético-GO e 
Chapecoense.

A quinta-feira também foi 
especial para o volante Kevin 

Malthus. Em recuperação de 
uma cirurgia no joelho após le-
são sofrida em agosto, o garoto 
voltou a correr no gramado 
do CT Rei Pelé, mas ainda está 
distante do retorno aos jogos.

– Todos sabemos que o 
processo de retorno após um 
rompimento de ligamento do 
joelho é longo. Nesse perío-
do, eu só pensava em retomar 

o meu dia a dia novamente. 
Estou conseguindo em três 
meses após a lesão. Sei que 
ainda tenho muito a evoluir 
nesta recuperação e vou lutar 
para isso. Mas voltar a correr 
no gramado já vem sendo uma 
grande conquista neste meu 
processo de recuperação – dis-
se Kevin Malthus.

Para o clássico contra o 

Corinthians, o técnico Fábio 
Carille também conta com o 
retorno do zagueiro Kaiky, que 
cumpriu suspensão contra a 
Chapecoense.
O Santos, então, deve entrar 
em campo com: João Paulo, 
Kaiky, Luiz Felipe e Danilo 
Boza; Madson, Camacho, Vini-
cius Zanocelo, Felipe Jonatan 
e Marcos Guilherme; Lucas 
Braga e Diego Tardelli.
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PUBLICIDADE LEGAL
  SAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 928145
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2021; Objeto: aquisição de conjuntos motobom-
bas submersíveis para utilização na Estação de Tratamento de Esgoto de Vargem Grande do Sul - Entrega das Propostas: 
a partir de 19/11/2021 às 08h00 - Data de Abertura das Propostas: 02/12/2021 às 09h00 no site https://www.compras-
governamentais.gov.br/  - Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.
sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br; Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras. 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 069/2021; Objeto: Aquisição de ambulâncias de 
transporte Tipo “A” de simples remoção para o Departamento Municipal de Saúde, com verbas provenientes de Emenda 
Parlamentar, proposta nº. 15741.597000/1200-10  - Entrega das Propostas: a partir de 19/11/2021 às 08h00 - Data de 
Abertura das Propostas: 02/12/2021 às 13h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/  - Edital disponível 
no site supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licita-
cao@vgsul.sp.gov.br; Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE AZUL PAULISTA 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 PROCESSO DE COMPRAS Nº 
072/2021 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIA-
ÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, localizada à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 495 – Centro, neste município. Data 
da abertura dos envelopes: 09/12/2021, às 09h00min. O edital completo será fornecido gratuitamente no site oficial do 
município http://www.monteazulpaulista.sp.gov.br ou na Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista - SP, no departa-
mento de licitações à Praça Rio Branco n.º 86, Centro, no horário comercial, maiores informações no telefone (17) 3361-
9501. Marcelo Otaviano Dos Santos – Prefeito do Município. Monte Azul Paulista-SP, 18 de Novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001939-67.2021.8.26.0361 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
4ª Vara Cível, do Foro de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, Dr(a). CARLOS EDUARDO XAVIER BRITO, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELIANE MIZUTA MATSUMURA, Brasileira, Casada, Comerciante, RG 201610905, CPF 
270.613.648-07, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte 
de Elio Orlando, alegando em síntese a empresa MATSUMURA E MIZUTA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA., CNPJ 
nº 11.879.903/0001-00, promoveu o encerramento irregular e fraudulento de suas avidades. Encontrando-se a ré 
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, 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 Mogi das Cruzes, aos 
22 de outubro de 2021.                                            P-18e19/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001269-50.2019.8.26.0565 À MM. Juíza de Direito da 2ª 
Vara Cível do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dra. Ana Lucia Fusaro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a Dapin Distribuidora de Auto Peças Ltda, CNPJ n.º 11.305.774/0001-47,representada por Cris�ane Torres Santos, 
CPF n.º 301.643.788-04 que lhe foi proposta Ação Declaratória por parte de Mercan�l Distribuidora de Veículos Ltda. 
obje�vando a declaração de nulidade dos protestos realizados, vez que desconhece a origem dos documentos fiscais 
emi�dos referente a solicitação de produtos e/ou recebimentos relacionados às aludidas cobranças, bem como, a 
condenação a �tulo de danos morais. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital para que conteste e requeira 
provas cabíveis em 15 dias úteis após o prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, implicará revelia e 
presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344do 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, 05.11.2021.                                              P-18e19/11

3ª Vara Cível 3ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 1007165-49.2021.8.26.0292 A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Jacareí, Estado de São 
Paulo, Dra. Luciene de Oliveira Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus incertos, ausentes, desconhecidos e 
terceiros interessados na tularidade do domínio, que Benedito Inácio dos Santos e Maria Aparecida Gonçalves 
Gomes dos Santos ajuizaram AÇÃO DE USUCAPIÃO, nos termos do art. 1.242 do CC, e arts. 246 e 259 do CPC, visando 
à declaração de domínio sob um imóvel sito neste Município e Comarca, na Rua Geraldo José de Almeida, nº. 11, 
Jardim Primavera, CEP 12.306-580, com inscrição municipal sob o nº. 44114.52.96.0394.00.000. Alega-se a posse, 
pelo prazo legal autorizavo de prescrição posiva de Usucapião. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para que no prazo 30 dias de exposição do edital, apresentem a defesa que verem, sob pena de presumirem-se 
aceitos como verdadeiros os fatos arculados pelos autores. Ficando adverdo de que no caso de revelia será 
nomeado curador especial. Jacarei, aos 11 de novembro de 2021.                         P-18e19/11

Citação. Prazo 30 dias. Proc. 1033224-60.2016.8.26.0224. À Dra. Beatriz de Souza Cabezas, Juíza de Direito da 4ª Vara 
Cível do Foro de Guarulhos, na forma da lei, etc. Faz saber a SGP Serviços de Segurança Privada Eireli, CNPJ nº 
03.202.758/0001-09, que Onixsat Rastreamento de Veículos Ltda. e Trucks Control - Serviços de Logísca Ltda., 
ajuizaram Ação de Cobrança objevando a condenação da Ré no pagamento no montante de R$ R$ 73.191,48 
(Set/16), decorrente do inadimplemento do equipamento de rastreamento adquirido, bem como dos serviços de 
rastreamento prestados. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital para que conteste e requeira provas 
cabíveis em 15 dias a fluir após o prazo do edital, a ausência de manifestação implicará revelia e presumir-se-ão como 
verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando adverdo de que no caso de 
revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. SP, 04.10.2021.      P-18e19/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1048855-60.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
4ª Vara Cível, do Foro de Suzano, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciene Pon�rolli Branco, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) P. A. , que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condomínio Edi�cio 
Sorocotuba Iii Jair Picerni, para recebimento de R$ 121.635,86 referente ao inadimplemento das cotas condominiais 
ordinárias e extraordinárias desde abril de 2018, do apto nº 42 sito no 4º andar do Bloco “B” (denominado Ed. Praia 
de Horizonte), integrante do Condomínio Exequendo, matrícula nº 86.777 do 1º RGI de Guarujá. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para cumprimento voluntário da 
obrigação, atualizado e acrescida dos honorários advoca�cios arbitrados em 10%, no prazo de 3 dias, sob pena de 
penhora, ou ofereça embargos em de 15 dias, cujos prazos fluirá após o decurso do prazo do presente edital. 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 Suzano, aos 11 
de novembro de 2021.                                                      P-18e19/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Aviso de Abertura de Licitação

Processo 124/2021

Pregão Eletrônico 62/2021
Objeto: Aquisição de equipamentos para implantação de sis-
tema de energia fotovoltaica “ON GRID” nas escolas e creches 
da Rede Municipal de Ensino. TIPO: Menor preço por item. 
Recebimento das Propostas: até às 08 horas e 30 minutos do
dia 01/12/2021; Abertura e Julgamento das Propostas: 08 
horas e 30 minutos às 09 horas do dia 01/12/2021 e Início 
da Sessão: 09 horas do dia 01/12/2021. 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, 18 de novembro de 
2021.

Edgar Dourados Matos
Secretário Municipal de Administração, Modernização, 

DefesaSocial e Gestão de Pessoas

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0002168-80.2021.8.26.0602. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução. Exequente: IRESOLVE Companhia Securitizadora de Cred-
Financeiros S/A. Executado: Ecko Caldeiraria Metalica Eireli e outro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0002168-80.2021.8.26.0602. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a).
DIOGO CORREA DE MORAIS AGUIAR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ECKO CALDEIRARIA METALICA EIRELI, CNPJ
03.428.464/0001-91, com endereço à Alameda dos Heliotropios, 73, apartamento 32, Jardim Simus, CEP 18055-145, Sorocaba
- SP e SILNEI MARIO DE OLIVEIRA, Brasileiro, CPF 046.649.338-00, com endereço à Alameda dos Heliotropios, 73, apartamento
32, Jardim Simus, CEP 18055-145, Sorocaba - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida
por IRESOLVE Companhia Securitizadora de Cred-Financeiros S/A. 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 úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 174.268,49 (válida em 09/02/2021), devidamente
atualizada, 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 Sorocaba, aos 22 de julho de 2021.

                     BOM DIA SOROCABA

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004288-42.2021.8.26.0038. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro de Araras, Estado de São Paulo, Dr(a). Matheus Romero Martins, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) LUIZ YAGO DA SILVA, Brasileiro, RG 48189136, CPF 396.542.988-48, que o mandado monitório,
expedido nos autos da ação Monitória, ajuizada por Fundação Hermínio Ometto, converteu-se em mandado execu-
tivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$ 13.758,54 (outubro de 2021). Estando o executado
em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o
pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e
expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo
previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, indepen-
dentemente 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 Araras, aos 16 de
novembro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0009205-14.2021.8.26.0068. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Seguro. Exeqüente: Sul America Cia de Seguro Saude. Executado: Converse Representacao Comercial
Ss Ltda. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009205-14.2021.8.26.0068. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Bittencourt Couto da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) CONVERSE REPRESENTACAO COMERCIAL SS LTDA, CNPJ 06.215.367/0001-09, que a ação de Procedimento
Comum, ajuizada por Sul América Companhia de Seguro Saúde, foi julgada procedente, condenando-a ao pagamento da quantia
de R$ 7.933,38 (outubro de 2021). Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15
dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo
previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente, afixado e publicado na forma da
lei. Barueri, 22/10/2021. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 10 de novembro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 1008022-35.2014.8.26.0068. Classe:
Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços. Exequente: ESTABELECIMENTOS BRASILEIROS
DE EDUCAÇÃO LTDA. Executado: MARCOS DE SOUZA BARROS. Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº
1008022-35.2014.8.26.0068. A Dra. Renata Bittencourt Couto da Costa, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da
Comarca de Barueri/SP, Faz Saber a Marcos de Souza Barros (CPF. 386.384.258-80), que nos autos da ação de
Execução, ajuizada por Estabelecimentos Brasileiros de Educação Ltda, procedeu-se a penhora sobre as quantias
bloqueadas de R$ 788,21 e R$ 584,07. Estando o executado em local ignorado, foi deferida a intimação da penhora
por edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, na ausência da qual prosseguirá
o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Barueri, 20/10/2021

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Físico nº: 0019160-14.2010.8.26.0114. Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião
Ordinária. Requerente: Reginaldo Toledo Ruiz e outro. 5ª Vara Cível. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0019160-14.2010.8.26.0114. A MM. Juíza de Direito da
5ª Vara Cível do Foro de Campinas, SP, Dra. Renata Manzini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus e confrontantes
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Reginaldo
Toledo Ruiz e outro ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando Usucapião Ordinário de Imóvel urbano sitaudo na R. Emilio
Venturini, 168 - Pque das Universidades - Campinas/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 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de Campinas, aos 27 de setembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1013501-60.2017.8.26.0114. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Prestação de Serviços. Exequente: Intersector Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios Multissetorial. Executado: Leandro
Mansour Souza. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013501-60.2017.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Celso Alves de Rezende, na forma da Lei, etc. FAZ SABER,
por meio do presente Edital, a Leandro Mansour Souza, CPF/CNPJ nº. 338.222.138-10, que lhe foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por parte de Intersector Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios Multissetorial, alegando, em síntese,
ser credor da quantia certa, líquida e exigível no importe de R$ 7.012,40, representada por Título Executivo Extrajudicial (contrato
de concessão de crédito para apoio à inovação e educação, visando à obtenção de financiamento acadêmico) celebrado entre
as partes, devidamente atualizada até 21/03/2017, da qual se encontra(m) inadimplentes. Por estar(em) o(a)(s) executado(a)(s) em
lugar incerto e não sabido, foi  determinada a sua CITAÇÃO por Edital, para os atos e termos da ação proposta, a fim de que, no
prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida reclamada com a petição inicial, custas e despesas processuais, consoante
o disposto no artigo 829 do Código de Processo Civil, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante da dívida
(Art. 827), que, em caso de pagamento integral no prazo declinado poderá ser reduzido pela metade (Art. 827, § 1º). Alternativamente,
mediante o depósito de 30% do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Poderá(ão), ainda, o(s) executado(s), oferecer Embargos à
Execução, independentemente de penhora, caução ou depósito, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 231
do Código de Processo Civil, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. Não sendo
oferecidos os embargos à execução, o executado 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 e Comarca de
Campinas/SP, aos 15 de outubro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 1018968-25.2014.8.26.0114. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Compra e Venda. Exequente: JARDIM BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., Executado: ELTON FERREIRA
SANTOS. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1018968-25.2014.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Miranda Tavares de Lima, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a ELTON FERREIRA SANTOS, RG 18.016.821, CPF 416.670.458-30, que lhe foi proposta uma ação de Execução de
Título Extrajudicial por parte de JARDIM BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sendo deferida a penhora sobre sobre
o plano de previdência privada Bradesco Vida e Previdência, Matrícula 53868587, Proposta 42 2409635, e Seguro de Vida Produto
Segurado Vida Max, Apólice 534030, Proposta 3122889, totalizando a quantia de R$ 2.274,69. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL para que, querendo, apresente impugnação, no prazo de
15 (quinze) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 30 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento
de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 16 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1023341-94.2017.8.26.0114. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Alienação
Fiduciária. Requerente: BANCO BRADESCO S/A. Requerido: Edson de Souza Mello. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1023341-94.2017.8.26.0114. O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo,
Dr. FRANCISCO JOSE BLANCO MAGDALENA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EDSON DE SOUZA MELLO, Brasileiro, Casado,
CPF 154.938.788-01, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO BRADESCO S/A,
objetivando a cobrança de dívida proveniente de financiamento mediante Cédula de Crédito Bancário-Crédito Pessoal-Outras
Garantias nº 271.759.003, garantido por Alienação Fiduciária..Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinado
a sua CITAÇÃO, por EDITAL,para que, no prazo de 03 (três) dias, pague a dívida no valor de R$ 19.925,98(valor em novembro/
2020), ou, em 15 dias, embargue a execução, podendo, ainda, reconhecer o débito com o depósito de 30% do valor e requerer
o parcelamento em 06 vezes, acrescido de custas e honorários de advogado, arbitrados em 10%, prazos estes a fluir após o decurso
do prazo do presente edital, ficando desde já INTIMADO dos arrestos realizados, bloqueio de valores pelo Sisbajud, na importância
de R$ 21,14, arresto dos direitos creditórios sobre o veículo GM/Zafira, placas BTB 8889, Renavam 976049686 e sobre a parte ideal
correspondente a 50% dos direitos creditórios do imóvel descrito na matrícula nº 120.382 do 3º  Cartório de Registro de Imóveis de
Campinas, com prazo de 15 dias para impugnação, sob pena de conversão em penhora, ficando advertidos que no caso de revelia
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Campinas, aos 21 de outubro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0006144-60.2021.8.26.0161. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços. Exequente: Fundação Educacional Inaciana Padre Saboia de Medeiros.
Executado: Daniel Cesar França de Carvalho. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006144-
60.2021.8.26.0161. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Diadema, Estado de São Paulo, Dr(a). KLEBER LELES
DE SOUZA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DANIEL CESAR FRANÇA DE CARVALHO, Brasileiro, RG 38.040.622-6, CPF
434.323.918-70, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Fundação Educacional
Inaciana Padre Saboia de Medeiros. 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 úteis, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague a quantia de R$ 11.722,58, devidamente atualizada, 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 Diadema, aos 18 de outubro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0023113-58.2021.8.26.0224. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: Salah Nadim Lababidi. EDITAL DE
INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0023113-58.2021.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do
Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Mauro Civolani Forlin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SALAH NADIM LABABIDI,
Brasileiro, CPF 058.665.607-39, com endereço à Rua da Mata, 88, Apto. 64, Itaim Bibi, CEP 04531-915, São Paulo - SP que por
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Banco Bradesco S/A. 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 úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 80.907,22, devidamente
atualizada, 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 Guarulhos, aos 19 de outubro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1017377-13.2019.8.26.0224. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Direitos
/ Deveres do Condômino. Requerente: Condominio Residencial Vista Bella. Requerido: Allegria Incorp Em Empr Imobiliario Spe Ltda.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017377-13.2019.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara
Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Lincoln Antônio Andrade de Moura, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) Allegria Incorporadora e Empreendimento Imobiliário Spe Ltda (CNPJ. 10.886.888/0001-65), que Residencial Vista Bella lhe
ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 16.744,91 (maio de 2019), decorrente das
despesas condominiais do Apartamento de nº 124, Bloco Florenza, localizado no empreendimento denominado Condomínio
Residencial Vista Bella, cuja Matrícula de Registro Geral de Imóvel nº 138.696. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida
a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros
os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 09 de novembro
de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 0003577-17.2021.8.26.0271. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Prestação
de Serviços. Exequente: Fundação Hermínio Ometto. Executado: Carolyn Ribeiro Volpato. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 0003577-17.2021.8.26.0271. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Itapevi, Estado de São
Paulo, Dr(a). Daniele Machado Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Carolyn Ribeiro Volpato (CPF. 424.147.808-51), que
o mandado monitório, expedido nos autos da ação Monitória, ajuizada por Fundação Hermínio Ometto, converteu-se em mandado
executivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$ 7.566,47 (setembro de 2021). Estando a executada em lugar
ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de
incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e
avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 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 Itapevi, aos 08 de novembro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 1056018-88.2018.8.26.0100. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização. Exequente: Assad Frangieh. Executado: Antonio Frangieh.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1056018-88.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Laura Correa Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDRÉ
CARLOS SUHAI, CPF/MF nº 759.483.898-04; DANIEL CESARE MANUEL, CPF/MF nº 302.711.808-03; DOMINGAS SUHAY, CPF/
MF nº 254.572.858-63; ISABEL SUHAI DOS SANTOS, CPF/MF nº 003.495.888-84; JOSÉ FRANCO LEITE (qualificação desconhecida);
JOSÉ LUIZ DA SILVA, CPF/MF nº 914.360.288-68; MARCELO DOS SANTOS SUHAI, CPF/MF nº 092.792.198-71; NELSON DIAS,
CPF/MF nº 599.188.379-34; ROSELI APARECIDA SUHAI SILVA, CPF/MF Nº 914.360.288-68 e SIDNEY CESARE MANUEL, CPF/
MF nº 154.062.24-75 que nos autos da ação de Procedimento Comum, ora em fase de Cumprimento de sentença, movida por
Assad Frangieh, procedeu-se a penhora sobre o Instrumento Particular de Cessão de Direitos Aquisitivos sobre os bens objetos das
matrículas nº 123689 e 105401 do 7º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo-SP, conforme termo/auto de penhora
(fl.943,1083,1090) e/ou certidão da ARISP, disponível para consulta na internet. Estando os requeridos em lugar incerto e não
sabido, foi deferida a intimação da penhora por EDITAL, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereçam impugnação,
na ausência da qual prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. 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.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

24ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados NORPAL COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.976.729/0001-76; ANA SILVIA DAVINI PALLER, inscrita no CPF/MF sob o nº 
130.339.238-01; e seu marido NORBERT JOSEF KARL PALLER FILHO, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.219.268-89; bem como dos coproprietários da matrícula 46.216: MARLENE CECÍLIA VOCE DAVINI, inscrita no 
CPF/MF sob o nº 180.532.258-37; e seu cônjuge se casada for; ANA CECÍLIA DAVIVI PEÑA, inscrita no CPF/MF sob o nº 126.101.148-18; e seu marido CARLOS ANTONIO PEÑA, inscrito no CPF/MF sob o nº 143.778.208-
69; RONALDO DAVINI JUNIOR, inscrito no CPF/MF sob o nº 143.029.478-70. A Dra. Tamara Hochgreb Matos, MM. Juíza de Direito da 24ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o 
presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por DARP JIVE FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em face de NORPAL COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS - Processo nº 1006271-38.2019.8.26.0100 – Controle nº 99/2019, 
e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus 
da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro 
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar 
solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns 
bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.
com.br, o 1º Leilão terá início no dia 29/11/2021 às 15:30h e se encerrará dia 02/12/2021 às 15:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior 
ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 02/12/2021 às 15:31h e se encerrará no dia 17/12/2021 às 15:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por 
cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o 
nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação 
judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DA PREFERÊNCIA – Nos termos do artigo 843, §§ 1º e 2º, do CPC, a coproprietária/cônjuge terá a preferência 
na arrematação, devendo concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos 
de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem 
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados 
poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 
895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de 
atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante 
deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida 
ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. O exequente, se vier a arrematar o bem, 
não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor do bem exceder o seu crédito, depositará dentro de 03 dias a diferença, sob pena de ser tornada se efeito a arrematação e, neste caso, o bem será levado a nova praça à 
custa do exequente (art.892, § 1º do CPC). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por 
meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DOS BENS: 1 LOTE DE IMÓVEL DO 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP; E 1 LOTE DE IMÓVEL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO/SP. Consta nos autos Embargos de Terceiro nº 1057111-52.2019.8.26.0100, com 
recurso; e Agravo de Instrumento 2208135-22.2019.8.26.0000, todos pendentes de julgamento definitivo. Débito desta ação as fls.999 no valor de R$ 2.688.464,97 (julho/2021). A descrição detalhada dos bens e os valores 
dos lotes está disponível no site www.megaleiloes.com.br. São Paulo, 28 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.

5 COL X 9 CM

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

Juizado Especial Cível do Foro da Comarca de Ilha Solteira/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado e depositário JULIANO ALEXANDRINO DOS SANTOS, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.158.458-30; bem como seu cônjuge se casado for. O Dr. Wendel Alves 
Branco, MM. Juiz de Direito da Juizado Especial Cível do Foro da Comarca de Ilha Solteira/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de sentença que move DANIELA TREVISAN FERREIRA CONEGLIAN em face de JULIANO ALEXANDRINO DOS SANTOS - Processo nº 
0004139-24.2009.8.26.0246 – Controle nº 1147/2009, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” 
no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital 
será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do 
imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem 
autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por 
MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 26/11/2021 às 11:30h e se encerrará dia 01/12/2021 às 11:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores 
ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 01/12/2021 às 11:31h e se encerrará no dia 17/12/2021 às 11:30h, 
onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da 
avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel 
correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena 
de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). 
A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES 
PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento 
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao 
Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas 
as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará 
disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se 
realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 41.077 DO 1º CARTÓRIO 
DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA TRÊS LAGOAS/MS - IMÓVEL: lote de terreno designado pela letra “D”, da quadra n 42 (quarenta e dois), do loteamento “Cidade de Serviria”, no município de Serviria/MS, com as 
seguintes medidas e confrontações, medindo 12.50 (doze metros e cinquenta centímetros) de frente, confrontando com a Rua Gabriel Cassiano do Nascimento, 37,50m (trinta e sete metros e cinquenta centímetros) de um lado, 
confrontando com o lote C; 37,50 m (trinta e sete e cinquenta centímetros), do lado confrontando com o lote E e 12,50 m 12,50m (doze menos cinquenta centímetros), ao fundo confrontando com o lote I, perfazendo a área total 
de 468,75m (quatrocentos e sessenta e oito metros e setenta cinco centímetros quadrados). Consta na Av.05 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. 
Consta na Av.06 desta matrícula que nos autos da Ação de Procedimento Comum, Processo nº 0801133-10.2019.8.12.0021, requerida por MUNICIPIO DE SELVÍRIA/MS contra JULIANO ALEXANDRINO DOS SANTOS, foi 
penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta ás fls. 282 a declaração de ineficácia da alienação realizada na R. 03 da matricula 41.077. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 
55.333,33 (Cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) para Julho de 2017, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/
SP. Débito desta ação no valor de R$ 79.102,42 (Setembro/2021). Ilha Solteira, 26 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.

5 COL X 9 CM

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

41ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP
ERRATA DO EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO DOS BENS IMÓVEIS expedida nos autos 
da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por PEREIRA DE QUEIROZ 
SILVA PRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de ROSELY LEVIN GRAICER 
- Processo nº 0122441-28.2010.8.26.0100 - Controle nº 485/2010, o Leiloeiro 
Oficial Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, vem por meio desta, retificar o edital 
de leilão publicado no Jornal Diário de São Paulo em 18/11/2021, para constar: imóvel 
penhorado descrito na MATRÍCULA Nº 27.442 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS DA COMARCA DE ATIBAIA/SP será vendido pelo valor de R$ 2.600.000,00 
(dois milhões e seiscentos mil reais) para Agosto de 2018.

2 COL X 3 CM

Edital de citação - prazo de 30 dias. Processo nº 1057064-13.2016.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do 
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues, na forma da Lei, etc. Faz 
saber a(o) Unicas Confeccoes Rio Preto Ltda Me, CNPJ 05.863.596/0001-77, com endereço à Avenida Francisco das Chagas 
Oliveira, 290, sala 01, Pinheiros, CEP 15091-330, São José do Rio Preto - SP; Daina Rodrigues Simões, CPF - 224.112.608-06, 
com endereço à Pedro Ravazzi, 431 Residencial Márcia - CEP: 15061-822 - São José do Rio Preto – SP; e Silvia Cristina 
Soares, CPF - 070.540.698-97, com endereço à Jose Picerni, 293, Apartamento 21 - Jardim Panorama - CEP: 15091-200 - São 
José do Rio Preto – SP, que Juliana Carneiro Malta D'andrea, ajuizou Ação de Execução de Titulo Extrajudicial para recebimento 
da quantia no valor de R$33.193,38 atualizado em (Out/16), ante o inadimplemento da dívida confessada por meio do 
instrumento particular firmado entre as partes em 02/07/2015. Estando os executados em lugar incerto e não sabido, expede-se 
edital para que em 03 dias, decorrido o prazo do presente edital, paguem o débito atualizado, acrescidos dos honorários 
advocatícios arbitrados em 10% conforme art. 827 do CPC. Ao fluir após o prazo supra, poderá apresentar embargos em até 15 
dias. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados 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 17 de novembro de 2021. K-19e20/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. Proc. nº: 0028246-45.2010.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do 
Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO do EXECUTADO: Joao Paulo da Silva, CPF 276.129.518-86, 
expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa-se Cumprimento de sentença que lhes move Azul Com-
panhia de Seguros Gerais. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA PEN-
HORA realizada sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema SISBAJUD, no valor de R$ 752,11, por intermédio do qual fica intimado de seu 
inteiro teor para, se o caso, oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20 
dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente 
edital que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de outubro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0217547-17.2010.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 35ª Vara Cível, do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Henrique Bretas Marzagão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER especificamente à Plus 
Advance Promoção e Merchandising Ltda., CNPJ sob o nº 05.013.754/0001-08, que por parte da TELEFÔNICA BRASIL S/A, foi ajuizada uma 
Ação de Cobrança, contra Plus Advance Promoção e Merchandising Ltda., para reaver o crédito no valor R$ 84.321,11, atualizado à época do 
ajuizamento, dívida esta, oriunda de faturas de prestação de serviços de telefonia. Encontrando-se a requerida em local incerto e não sabido, 
foi determinada a citação por edital para que, no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, efetue o pagamento do valor acima descrito, ou 
para que, querendo, ofereça Contestação, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos arguidos na petição inicial, prosseguindo-se o 
feito conforme Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil e que, em caso de revelia, ser-lhe-á nomeado curador especial, 
nos termos dos incisos III e IV do artigo 257 do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002347-24.2016.8.26.0003 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Ales-
sandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a NOEMI FERNANDES 
DO PRADO, que Empresa de Táxis Michelines Ltda lhe ajuizou Ação Sumária, objetivando a condenação 
da ré em R$ 5.328,51 (02/2016), relativo à reparação de danos em veículo e lucros cessantes, conforme 
descrito na inicial. 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.

8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011802-38.2018.8.26.0554 - O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 8ª Vara Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Alberto Gentil de Almeida Pedroso, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a RS EMPREGOS TEMPORÁRIOS LTDA - EPP, CNPJ. 20.230.027/0001-88, na pessoa de seu 
representante legal, que BANCO BRADESCO S.A, lhe ajuizou uma ação Monitória, para cobrança de R$ 70.841,09 (ju-
nho/2018), referente ao ACORDO COMERCIAL PARA DESCONTO DE DUPLICATAS FÍSICAS E ESCRITURAIS, CHE-
QUES E ANTECIPAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS, sob o nº 842/0, onde a ré deixou de honrar com as obrigações 
contratuais. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por edital, para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, ofereça embargos monitórios ou pague a importância 
supra e honorários advocatícios correspondentes a 5%, ficando ciente, outrossim, de que neste último caso ficará isenta 
de custas, na hipótese de não oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 
701, § 2°, do CPC), quando então terá incidência o disposto no art. 523 do CPC. 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 Santo André, aos 29 de setembro de 2021. 

4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SUZANO – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000116-53.2019.8.26.0606 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
4ª Vara Cível, do Foro de Suzano, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciene Pontirolli Branco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) S. A. DE O., que lhe foi proposta uma ação de Rescisão Contratual Cumulada com Pedido de Reintegração de Posse 
com Indenização de Perdas e Danos), pelo Procedimento Comum Cível, por parte de São Lucas Imóveis Ltda, referente à 
propriedade do Lote 26 da Quadra 13, do loteamento denominado Jardim Brasil, o qual encerra a área de 300,00m²,  do 
qual se comprometeu a autora a vender e a ré a comprar, sendo a ré notificada, deixou de pagar as prestações, tornando 
se inadimplente às obrigações contratuais, desta forma requer a Autora: a) declarar rescindido o contrato de compromisso 
de venda e compra, em razão do inadimplemento da requerida; b) reintegrar a autora na posse do imóvel, independente 
de quem o possua; c) indenização por perdas e danos pelos prejuízos sofridos, equivalente a 1% do valor do contrato 
atualizado, ao mês desde a mora até a efetiva desocupação do imóvel; bem como os demais pedidos descritos na inicial; 
além da condenação da requerida nas custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Encon-
trando-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 5 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta, nos 
termos do artigo 690 do Código de Processo Civil. 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 Suzano, aos 12 de novembro de 2021. 

44ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 44ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 1084879-26.2014.8.26.0100. Executados: requerido(s) ESPÓLIO DE MARIA CANDIDA CAMILA 
ROBERTIELLO GUIMARÃES, JOANA ROBERTIELLO GUIMARÃES - DIREITOS SOBRE A NUA-PROPRIEDADE- Apar-
tamento com área útil de 127,08m² e área total de 157,70m² na Consolação/SP. Avenida Higienópolis, nº 587, São Paulo/SP 
- Contribuinte nº 011.102.0332-2(AV.06). Descrição completa na Matrícula nº 38.773 do 05º CRI de São Paulo/SP. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 1.804.358,88 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 902.179,44 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 10/12/2021 às 13h00min, e termina em 15/12/2021 às 
13h00min; 2ª Praça começa em 15/12/2021 às 13h01min, e termina em 01/02/2022 às 13h10min. Ficam o(s) requerido(s) 
ESPÓLIO DE MARIA CANDIDA CAMILA ROBERTIELLO GUIMARÃES, seu cônjuge JOÃO PAULO SOUSA PINTO GUI-
MARÃES, JOANA ROBERTIELLO GUIMARÃES, coproprietário(a) PAULO ROBERTIELLO GUIMARÃES, CAMILA RO-
BERTIELLO GUIMARÃES, usufrutuário(a) NIDA BORTOT ROBERTIELLO, terceiro(a) interessado DAVIDSON NETTO 
CÂNDIDO, CLÁUDIO SANT'ANNA DEZANI, locatário(a) MARIANA e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 20/05/2016. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 
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Leilão Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos - Fase II -Abertura dos lances dia 18/11/2021 ás 10 hs
Encerramento dos lances dia 26/11/2021 a partir das 10 hs - Visitas 24 e 25/11 das 9 ás 11 e 13 
ás 16  - Maiores infos. www.euamoleilao.com.br
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12ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada ELINEY OLIVEIRA DA SILVA, inscrita no CPF/MF sob o nº 043.764.068-05. O Dr. Daniel Serpentino, MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Cível do Foro Central da 
Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento 
de sentença ajuizada por REMATE EMPRESA BRASILEIRA DE ARREMATAÇÕES EIRELLI em face de ELINEY OLIVEIRA DA SILVA - Processo nº 0042432-35.2017.8.26.0100 - Controle nº 2005/2016, e que 
foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da 
parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro 
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar 
solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns 
bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.
com.br, o 1º Leilão terá início no dia 29/11/2021 às 14:30h e se encerrará dia 02/12/2021 às 14:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao 
valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 02/12/2021 às 14:31h e se encerrará no dia 17/12/2021 às 14:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) 
do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. 
DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. 
DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e 
demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, 
no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão 
apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, 
CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá 
pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre 
o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou 
por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou será 
enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados 
ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC.  RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 129.425 DO 12º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Casa, situada à Rua 13, nº. 36, (atual Rua Cumaru, nºs 571/573 Conf.Av.01/02) lote 04 da quadra F da planta da Vila Cedro, situado na 2ª Gleba da Cidade Nitroperária, Distrito 
de São Miguel Paulista, e seu terreno, medindo 7,80m de frente para a referida rua, por 20,40m da frente aos fundos em ambos os lados, tendo nos fundos 8,00m de largura, encerrando a área de 161,00m², confrontando de 
um lado com o lote 5, de outro lado com o lote 03, e nos fundos com propriedade de Guilherme Consentine, sendo que anteriormente confrontava na linha dos fundos com quem de direito. Consta na Av.04 desta matrícula 
a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Contribuinte nº 112.243.0002-4. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de 
R$  62.862,91 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 1.978,70 (27/10/2021). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 258.805,48 (duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e cinco reais e quarenta e 
oito centavos) atualizado para outubro de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP.  São Paulo, 28 de outubro de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi.
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17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação ao executada CONDE DESENVOLVIMENTO IMOB.LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 45.745.040/0001-08.O Dr. Aléssio Martins Gonçalves, MM. Juiz de Direito da 17ª Vara 
Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da 
Ação de Execução de Título Extrajudicial que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TOUR DE LION move em face de CONDE DESENVOLVIMENTO IMOB.LTDA  - Processo nº 1075688-78.2019.8.26.0100 - Controle nº 
1371/2019, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no 
sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado e, será afixado em local de costume e publicado em 
jornal de grande circulação, em conformidade com o disposto no art. 887, § 3º do CPC. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre 
esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da 
visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por ELETRÔNICO E PRESENCIAL, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 29/11/2021 às 
14:00h e se encerrará dia 02/12/2021 às 14:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º 
Leilão, que terá início no dia 02/12/2021 às 14:01h e se encerrará no dia 17/12/2021 às 14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO 
– O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º 
Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do leilão pela rede de 
internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br, ou de viva voz no dia do encerramento da 1ª e 2ª praça do leilão a partir das 10:00 horas no Auditório localizado na Alameda Santos, nº 787, 13º andar, conjunto 132 – Jd. 
Paulista – São Paulo/SP, em igualdade de condições. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no 
valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o 
encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, 
encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre 
prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa 
de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 
devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES 
PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao 
leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas 
as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, 
deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão 
estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através 
do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC.  RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 345.207 DO 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: APARTAMENTO 
nº 33, localizado no 3° andar ou 4º pavimento do EDIFICIO TOUR DE LION, situado na Rua Engenheiro Antônio Jovino, nº 164, na Vila Andrade, no 29º Subdistrito - Santo Amaro, com a área útil de 78,20m², a área comum de 
16,27m², inclusive a correspondente a uma vaga no estacionamento, perfazendo a área total construída de 94,47m², correspondendo-lhe a fração ideal de 2,08333%, no terreno do condomínio. Consta na Av.03 desta 
matrícula que foi distribuída a Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 1062161-98.2015.8.26.0100, em trâmite na 32ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, requerida por BANCO BRADESCO S/A contra 
CONDE DE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. Consta na Av.04 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 1010719-33.2014.8.26.0002, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Santo 
Amaro/SP, requerida por CONDOMINIO EDIFICIO TOUR DE LION contra CONDE DE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, este imóvel foi penhorado. Consta na Av.07 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade 
dos bens de CONDE DEENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 00058448020188160194, em trâmite na 25ª Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR. Consta na Av.08 desta 
matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 11252182720148260100, em trâmite na 1ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, requerida por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra CONDE 
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, este imóvel foi penhorado, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.09 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada 
depositária a executada. Consta na Av.10 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade dos bens de CONDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 00160941920208260100, 
em trâmite na 43ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP. Contribuinte nº 171.211.0068-0. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP que não há débitos inscritos na Dívida Ativa e débitos de IPTU para o exercício 
atual (28/10/2021). Valor da Avaliação do Imóvel (Conf. Fls. 275-332): R$ 346.892,07 (trezentos e quarenta e seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e sete centavos) para setembro de 2021, que será 
atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 37.697,44 (10/2021). São Paulo, 28 de outubro de 2021. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi.
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1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Itatiba/SP

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação dos executados ANTONIO ROQUE BUFALO, inscrito no CPF/MF sob o nº 246.797.048-53; e sua mulher ROSA ERNESTA BORELLA SCIAMARELLI BUFALLO, inscrita no 
CPF/MF sob o nº 269.541.518-40; bem como da promitente vendedora ARUANÃ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.461.017/0001-00. A Dra. Renata Heloisa da 
Silva Salles, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Itatiba/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO CONDOMÍNIO SÍTIO DA MOENDA em face de ANTONIO ROQUE BUFALO e 
outra - Processo nº 0006429-72.2007.8.26.0281 - Controle nº 1352/07, e que foi designada a venda dos bens descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em 
caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO 
DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada 
do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do 
bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do 
interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 30/11/2021 às 15:00h e se encerrará dia 03/12/2021 às 15:00h, 
onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 03/12/2021 às 
15:01h e se encerrará no dia 24/01/2022 às 15:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial 
Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem 
corresponderá a 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.
megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos 
termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão 
através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer 
por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre 
o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por 
cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo 
ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente 
a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for 
desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em 
até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial nos autos, que será enviada por e-mail, e as guias de levantamento expedidas em seu favor serão arquivadas em 
classificados próprio. Se o credor optar pela não adjudicação (art. 876 do CPC) participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado 
do débito. Deverá depositar o valor excedente, no mesmo prazo. Contudo, deverá o credor pagar o valor da comissão do gestor, na forma antes mencionada, que não será considerada despesa processual para fins de 
ressarcimento pelo executado. Correrão por conta exclusiva do arrematante eventuais despesas e custos relativos à desmontagem, transporte e transferência patrimonial do bem arrematado. Todas as regras e condições 
do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será 
intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DOS BENS: DIREITOS DA MATRÍCULA Nº 25.862 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITATIBA/
SP - IMÓVEL: Um Terreno na Rua Maria Clara Franco de Camargo constituído pelo Lote nº 03, da Quadra 19, do loteamento denominado Condomínio Sitio da Moenda, no Bairro da Moenda, perímetro de expansão urbana 
deste município, medindo: 25,10m de frente para a referida Rua; do lado direito mede 39,85m confrontando com o lote 04; do lado esquerdo mede 39,85m confrontando com o lote 02 e nos fundos mede 25,10m confrontando 
como lote 09, encerrando a área de 1.000,23m2. Consta na Av.2 desta matrícula que nos autos da ação de Reparação de Danos – Execução de Sentença (Processo nº 2003.006.233), em trâmite na 1ª Vara Cível da 
Comarca de Itatiba/SP, requerida por JOÃO ROBERTO PALADINO e outros contra BUFALO & BUFALO e outros, foi determinado o bloqueio do imóvel objeto desta matrícula, juntamente com o imóvel objeto da matrícula nº 
25.868, tendo como depositário ANTONIO ROQUE BUFALO. Consta na Av.3 desta matrícula que nos autos supra, foi determinado o bloqueio o imóvel objeto desta matrícula. Consta na Av.4 desta matrícula que nos 
autos do Cumprimento de Sentença (Processo Digital nº 1001877-03.2014.8.26.0281/01), em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Itatiba/SP, requerida por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS CONDOMÍNIO SÍTIO DA 
MOENDA contra ANTONIO ROQUE BUFALO e outra, foi determinado o bloqueio do imóvel objeto desta matrícula. Consta na Av.7 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 
0089295-11.2005.8.26.0281, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Itatiba/SP, requerida por JOÃO ROBERTO PALADINO E OUTROS contra BUFALO & BUFALO LTDA E OUTROS, foi determinado o bloqueio deste imóvel. 
Consta na Av.9 desta matrícula que nos autos do Cumprimento de Sentença, Processo nº 0001334-07.2020.8.26.0281, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Itatiba/SP, requerida por ASSOCIAÇÃO DOS 
PROPRIETÁRIOS CONDOMÍNIO SÍTIO DA MOENDA contra ANTONIO ROQUE BUFALO e outra, foi determinado o bloqueio do imóvel objeto desta matrícula. Contribuinte nº 23464.21.46.00222.0.0137.00000. Consta no 
site da Prefeitura de Itatiba/SP, débitos sobre o imóvel no valor de R$ 55.712,67 (04/11/2021). Consta as fls.236-243 dos autos principais que ARUANÃ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA prometeu vender o 
imóvel a ANTONIO ROQUE BUFALO E OUTRA. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 515.000,00 (quinhentos e quinze mil reais) para junho de 2014, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela 
de atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação no valor de R$ 191.242,39 (outubro/2021). Itatiba, 04 de novembro de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi.
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Nova produção da franquia ‘Animais Fantásticos’ 
está prevista para estrear em 2022

Atriz compartilhou uma série de registros na manhã desta quinta-feira 
(18) no Instagram com Bruno Gagliasso, Titi, Bless e o pequeno Zyan
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Maria Fernanda Cândido é confirmada 
em filme do universo ‘Harry Potter’

Giovanna Ewbank abre álbum 
de fotos de viagem à Bahia

Mayana Neiva posta foto 
em dia de praia: “Pequenas 

alegrias: 
sol na pele”

A atriz Mayana Neiva, 
de 38 anos de idade, 
postou em seu Insta-
gram, nesta quarta-fei-
ra (17), uma foto rara à 
beira-mar usando um 
maiô colorido e falou 
sobre voltar a frequen-
tar a praia na pande-
mia.

“Sobre pequenas ale-
grias: sol na pele”, 
escreveu ela, que não 
revelou o local do cli-
que. Nos comentários, 
claro, muitos elogios à 

atriz, fora das novelas 
desde que viveu Karine 
em Éramos Seis.

Mayana também está 
confirmada no elenco 
da série Temporada de 
Verão, da Netflix, ainda 
sem data de estreia. A 
trama, que ainda tem 
nomes como Giovanna 
Lancellotti e André Luiz 
Frambach, mostra o dia 
a dia de funcionários e 
hóspedes durante um 
verão trabalhando em 
um resort de luxo.

Atriz de 38 anos postou clique raro de 
maiô e conquistou elogios de seguidores

O site norte-americano 
IMDB, considerado uma 
referência em informa-
ções sobre filmes, séries e 
programas de TV, incluiu 
Maria Fernanda Cândido 
entre os atores de Animais 
Fantásticos: Os Segredos 
de Dumbledore. O terceiro 
filme da franquia derivada 
do universo Harry Potter 
está previsto para estrear 
em 2022.

Com direção de David Yates, 
o elenco conta com Jade 
Law (Albus Dumbledore), 
Mads Mikkelsen (Gellert 
Grindelwald), Ezra Mul-
ler (Credence Barbone), 
Katherine Waterston (Tina 
Goldstein), Eddie Redmay-
ne (Newt Scamander), entre 
outros. O nome da perso-
nagem de Maria Fernanda 

ainda não foi divulgado e 
ela ainda não se pronunciou 
oficialmente sobre o papel.

A franquia de Animais 
Fantásticos começou em 
2016, com o lançamento do 

primeiro filme. Em 2018, 
a continuação de Os Cri-
mes de Grindenwald teve 
Johnny Depp no papel de 
Grindenwald, mas o ator foi 
substituído após o processo 
envolvendo Amber Heard.

Giovanna Ewbank encantou 
os fãs na manhã desta quinta-
-feira (18) ao abrir o álbum de 
viagem com a família para a 
Bahia. No Instagram ela postou 
uma série de registros com o 
marido, Bruno Gagliasso, e os 
filhos, Titi, Bless e Zyan.
“Um rolo de amor e paz em 

família na Bahia. #Bahia 
#PraiaDoEspelho #Fami-
liaEwbankGagliasso”, disse ela 
na legenda.
A atriz sempre comparti-
lha em suas redes sociais os 
programas que faz em família. 
Recentemente, por exemplo, 
em visita à fazenda, Giovanna 

babou por Zyan, seu caçula, 
brincando com as cabras e 
chamando os animais ao imi-
tar seus sons.
Giovanna e Bruno Gagliasso 
são pais de Chissomo (ape-
lidada de Titi), de 8 anos de 
idade, Bless, de 6, e Zyan, de 
1 ano
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Hostis; be-
ligerantes

Marca
das ações 
inovadoras

Rua, em
francês

Cantora 
de "Perfu-

me do 
Invisível"

Doença
que ataca
os chifres
do gado

"Diario 
(?)",

jornal 
argentino

Ameaçam
a floresta 

amazônica

Pronome
da 2ª

pessoa 
do plural

Gálio
(símbolo)

União
Europeia
(sigla)

"(?) Maria",
livro de
Márcio
Souza

Superlativo
absoluto
sintético
de "boa"

"(?) Kane",
filme de
Orson
Welles

Tropical,
tempera-
do, árido 
e desértico

Produz-se
na máqui-
na xerox

Césio
(símbolo)

O "florão
da Améri-
ca" do Hi-
no Nacional

Referente
ao canal
auditivo
(Med.)

Manuel 
(?) Boca-
ge, poeta
português

Clarice
(?),

cantora e
humorista

História
contada

pelo
sertanejo

Teatro
japonês

Possui
Traje tra-
dicional 

da indiana

Apuro
Crime do
motorista
que atro-
pela um

pedestre e
foge em
seguida 

Refina-
mento

Nebulosa
do (?),

objeto na 
constela-
ção do
Cisne

"(?) Traviata", ópera
de Verdi baseada em 
"A Dama das Camélias"

Beijo 
casto

Intenção
criminosa

Região do Sudeste que
inclui Itaguaí, Paraty 
e Angra dos Reis
Pecado capital

Criador da Dialética
Função das boias nas

baías com intenso
tráfego de navios

Cantor da MPB
que foi Ministro

da Cultura
de 2003 a 2008

Navio do
séc. XV

Verídico

(?) um contrato: uso
da certificação digital

Vitamina antigripal

Papai, em
inglês

(?) 1980, a Década
Perdida (Econ. BR)

Instrumen-
to musical
típico de

Bach

Tedioso

Proprie-
tária

Voz do lobisomem 

3/dad — rue. 5/ótico — zenão. 6/ósculo.

ARIES - 21/03 a 20/04
Sextou, meu cristalzinho, e as estrelas continuam enviando excelentes energias para você cuidar 
da sua grana. Mas é preciso ter cautela e manter seus interesses em segredo por enquanto — se 
surgir uma boa oportunidade de negócios, analise os riscos antes de se jogar de cabeça, tá? Mas 
há boas chances de ter sucesso ao fechar um negócio ou buscar uma nova vaga, especialmente se 
pagar melhor do que o seu trabalho atual. Eu ouvi um amém? Para te dar mais sorte e te proteger 
contra energias negativas, experimente nossos Sais de Banho Terapêutico Emprego. Durante a 
tarde, a Lua brilha em Gêmeos e deixa seu lado comunicativo e agitado ainda mais evidente. Isso 
facilita a paquera, que também traz sucesso se você puxar papo. Já você e o mozão podem se 
divertir se pintar a chance de sair por aí.

TOURO - 21/04 a 20/05
Você começa esta sexta com mais disposição pra sair da rotina e até se aventurar um pouco por 
aí, algo raro para o seu signo. Qualquer investimento em conhecimento, mesmo um curso online, 
ajuda a turbinar o currículo e melhorar sua competitividade. Você sabe ser teimoso quando quer 
alguma coisa, Touro, mas as estrelas avisam que será preciso ceder em algumas coisas pra se en-
tender melhor com colega, cliente ou até o chefe. E graças à Lua, pode ter boas novas com dinheiro 
nesta tarde. Em compensação, a paquera dá uma enroscada à noite e você tem mais chance de 
fisgar o crush na parte da manhã. A sua possessividade pode incomodar o mozão, por isso, vá 
devagar.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
Sua intuição estará tinindo e você pode usar isso a seu favor, Gêmeos. No trabalho, será fácil 
perceber quem anda mentindo ou quem não merece confiança. Redobre o cuidado para não ser 
pego de surpresa com essa turma falsiane, meu cristalzinho, e aproveite para tirar esse povo da 
sua vida de uma vez por todas. À tarde, a Lua entra em seu signo e vai sobrar disposição para 
cuidar de tudo o que te interessa, seja na vida profissional ou pessoal. Se está sonhando com um 
mozão pra chamar de seu, é hora de criar coragem e tomar a iniciativa para se aproximar — vai um 
Banho de Atitude aí? No romance, seu jeito confiante e comunicativo ajuda a trazer mais leveza 
para a relação.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Sextou, Câncer, e você começa o dia com muito pique para pensar fora da caixa no trabalho. A 
colaboração será a chave para o sucesso, mas se ainda está trabalhando em casa, tente dar 
conta do serviço de maneira remota. É melhor adiantar tudo o que for possível, porque a Lua vai 
infernizar seu astral nesta tarde e seu pique pode cair. É melhor apostar suas fichas na cautela e 
pensar duas vezes antes de cair na farra esta noite. Você e o mozão estarão em sintonia logo cedo, 
mas talvez o astral fique mais tenso à noite. Na paquera, dê uma de detetive e investigue bem um 
contatinho para não se envolver com alguém mentiroso ou comprometido, e vale consultar o Tarot 
do Amor e receber orientação das cartas.

LEÃO - 22/07 a 22/08
Se depender das estrelas, você vai fechar a semana com um pique impressionante no trabalho! 
Logo cedo, a dica é focar na carreira e deixar seu lado ambicioso dar as cartas. A saúde e os cuida-
dos com o corpo também ganham destaque e até mesmo alguns ajustes pequenos prometem se 
refletir de maneira positiva na aparência. Pode se preparar para receber elogios! Depois do almoço, 
as amizades contam com a proteção da Lua e pode se divertir com a galera, que será importante 
para dar um empurrãozinho na conquista. Também pode descobrir novas afinidades com o mozão, 
o que deve dar uma animada no romance.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Aproveite a manhã para fazer contatos, planejar uma viagem ou pesquisar um novo curso. Vai ser 
mais fácil se destacar em vendas ou em uma área que envolva tarefas em colaboração com os co-
legas de equipe. À tarde, a Lua muda para Gêmeos e avisa que sua ambição vai bater no teto! Tudo 
o que ficou pendente pode ser resolvido de maneira mais favorável para os seus interesses, mas 
não fique de braços cruzados. Botar as mãos na massa será importante para atingir o resultado 
que espera! Já o romance ganha mais estabilidade à noite, embora uma viagem romântica possa 
ser planejada logo cedo. Tá na pista? Preste atenção em um contatinho bem-sucedido ou que é 
popular na sua rodinha.

LIBRA - 23/09 a 22/10
Pode se preparar para uma sexta pra lá de movimentada em casa e no trabalho, Libra. A boa notícia 
é que será mais fácil mergulhar no serviço e cuidar de algumas tarefas que ficaram pela metade 
antes de dar a semana por encerrada, e se tiver que trabalhar em casa, com produtos ou serviços 
para o lar, melhor ainda. Também pode pintar uma boa oportunidade de resolver pendências finan-
ceiras, herança, papelada, etc. A Lua vai entrar em Gêmeos e despertar seu lado mais aventureiro, 
inclusive na paquera. Um contatinho ganha um fôlego novo, principalmente se puder dar um rolê 
por aí na hora de se aproximar. Já o romance fica recheado de bom humor e descontração.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Sextou, meu bem, e suas habilidades de comunicação prometem dar um show nesta manhã. 
Vale a pena tirar proveito para trocar ideias com colegas e clientes, marcar reuniões ou esclarecer 
mal-entendidos. Mas adiante o cronograma e marque esses contatos logo cedo, porque o astral 
vai mudar no final da manhã, tá? Aliás, se já tem um crush em vista, aproveite para mandar mensa-
gens e agendar alguma coisa — nada de ficar enrolando. Se precisar de ajuda, o Banho de Atitude 
pode dar uma mãozinha pra você criar coragem e já chegar chegando. A Lua entra em Gêmeos 
mais tarde e avisa que mudanças estão a caminho. Mas não se preocupe: a atração física vai dar as 
cartas na paquera e o sexo tem tudo para pegar fogo!

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
A semana está chegando ao fim, meu bem, mas se você redobrar os esforços no trabalho, pode 
até conseguir uma grana extra. Mas as estrelas avisam que o dinheiro virá diretamente do seu 
esforço, então, nada de ficar enrolando. As coisas devem correr bem logo cedo e talvez você se 
esforce em excesso, por isso, preste atenção também na saúde. Não adianta se sobrecarregar 
demais, tá? Equilíbrio é tudo nessa vida! Mais tarde, com a Lua de mudança para Gêmeos, são os 
relacionamentos que ficam em primeiro lugar, inclusive no trabalho. O romance ganha proteção e 
se torna mais protegido. Tá de olho em alguém? Vale reavaliar o crush e ver se tem futuro, além de 
consultar o Tarot do Amor.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
Tudo vai correr com mais facilidade logo cedo, por isso, aproveite para resolver problemas mais 
complicados, fechar um acordo ou lidar com qualquer coisa que possa incomodar. No trabalho, sua 
habilidade de convencer os outros se destaca, facilitando na hora de apresentar suas ideias e seus 
projetos. Há chance de se dar bem em jogo, sorteio ou aposta — a sorte estará ao seu lado! Mas 
com a entrada da Lua em Gêmeos no final da manhã, talvez seja preciso fazer um esforço extra no 
serviço mais tarde, e a saúde também pede atenção. Na vida amorosa, a mesma coisa: paquera, 
namoro e vida conjugal contam com as melhores energias logo cedo, mas a rotina pode atrapalhar 
seus planos mais tarde.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
A família e o lar devem ocupar a maior parte da sua atenção nesta manhã. Um antigo segredo 
ou até um caso escondido com um amor do passado podem ser descobertos hoje, mas no que 
depender dos astros, você vai lidar de boas com todas essas surpresas. Mas também pode ter 
discussão em casa ou ouvir cobranças de um familiar, por isso, mantenha a calma e aprenda a 
ouvir os argumentos dos outros, tá? Sempre há espaço para melhorar alguma coisa. Mas a melhor 
notícia é a entrada da Lua em seu paraíso astral, que além de aumentar a sua sorte, também dá 
aquela reforçada no seu charme, então pode se preparar para fazer o maior sucesso com os con-
tatinhos! Você e o mozão vivem uma fase maravigold.

PEIXES - 20/02 a 20/03
A comunicação será sua melhor arma nesta sexta, seja para resolver mal-entendidos, apre-
sentar novas ideias no trabalho ou até colocar o papo em dia com os amigos, do jeito que der. 
Aliás, com o apoio dos amigos, grandes sonhos e raciocínio rápido, nada será capaz de ficar 
no seu caminho nesta manhã, Peixes. Só tente manter o foco no que precisa ser feito e evite 
distrações, tá? Depois, a Lua ressalta seu lado mais prático, mas sua atenção pode se voltar 
para assuntos familiares. Aproveite para botar tudo em ordem em casa antes de curtir o fim de 
semana! Se está a fim de alguém, suas chances serão maiores logo cedo. A dois, melhor ter 
cuidado pra não exagerar no ciúme.
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