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Palmeiras

Corinthians

São Paulo

Santos

Primeiro treino do 
Verdão no Uruguai tem 

Felipe Melo em campo  P10

Corinthians perde mais uma 
fora de casa, mas consegue 

se manter no G-4  P12

São Paulo envia proposta para 
renovar contrato de Arboleda 

por mais três anos   P10

Santos vence o Fortaleza 
na Vila e dá enorme passo 

para seguir na Série A P11

P6
A cardiologista Ludhmila Hajjar afirma que não podemos cometer mesmos erros do passado e 
defende uso de máscaras nesse período de proximidade de festas de fim de ano e férias

Chun Xiao Li teria salvado mais de 
12 mil arquivos da empresa em uma 
conta pessoal        P6

Vai usar o PIX na Black 
Friday? Veja como 

evitar furadas

Pfizer acusa ex-funcionária de 
roubar documentos secretos 
da vacina contra a Covid-19

Polícia Civil descobre 
fábrica de chocolate que 
usava ovos de páscoa 
vencidos na produção

STF julga ações que 
podem arquivar caso 
de Flávio Bolsonaro

‘Não é momento de pensarmos em 
carnaval, defende médica da USP

É importante a conferência de É importante a conferência de 
todas as informações antes todas as informações antes 

de concluir a transação de concluir a transação P5P5

O ambiente era mal ventilado e 
havia fios de energia expostos, além 
de extintores de incêndio também 
fora do prazo de validade  P4

Ministros vão julgar pedido da defesa 
para encerrar apuração e ação do MP 
para devolver caso à primeira instância P2
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STF julga ações que podem 
arquivar caso de Flávio Bolsonaro
Ministros vão julgar pedido da defesa para encerrar apuração e ação do MP 
para devolver caso à primeira instância

Da Redação

ministro Gilmar 
Mendes liberou 
para julgamento 
na Segunda Tur-
ma do Supremo 

Tribunal Federal (STF) 
duas ações que podem 
impactar as investigações 
do caso das rachadinhas 
na Assembleia Legislativa 
do Rio – que têm o atual 
senador Flávio Bolsonaro 
(Patriota-RJ) como um 
dos alvos.
Na próxima terça-feira 
(30), os ministros vão 
julgar:
um pedido da defesa de 
Flávio Bolsonaro para 
arquivar as investigações 
em razão de supostas 
irregularidades no pro-
cesso;
uma ação do MP do Rio 
que questiona a decisão 
do Tribunal de Justiça 
fluminense que concedeu 
foro a Flávio Bolsonaro, 
enviado o processo para o 
Órgão Especial da corte.

Gilmar apresentou os 
processos para julgamen-
to “em mesa”, ou seja, 
levou o caso direto ao 
plenário da Segunda Tur-
ma, sem inclusão prévia 
na pauta.
Segundo o Ministério Pú-
blico, as chamadas racha-
dinhas eram o esquema 
segundo o qual assessores 
do gabinete de Flávio 
Bolsonaro, então depu-
tado estadual, devolviam 
parte da remuneração 
que recebiam. 
Na ação, que tramita sob 
sigilo, a defesa do par-
lamentar cita irregula-
ridades que teriam sido 
cometidas durante as 
investigações. Entre elas, 
os relatórios produzidos 
pelo Conselho de Contro-
le de Atividades Finan-
ceiras (Coaf) e comparti-
lhados com o Ministério 
Público do Rio de Janeiro.
Em março, a Quinta Tur-
ma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) consi-
derou legal o comparti-
lhamento com o MP do 

O

Pacheco admite ser pré-candidato à Presidência da República
Da Redação

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, admitiu, 
pela primeira vez, que é 
pré-candidato à Presidên-
cia da República.
A confirmação foi ao 
programa “Em Foco”, na 
GloboNews.
Pacheco, ao comentar 
as pré-candidaturas à 
Presidência da Repúbli-
ca de Sergio Moro, Ciro 
Gomes, Lula, Bolsona-
ro, João Doria, Eduardo 
Leite e Henrique Mandetta, 
disse que terá respeito por 
todas as pré-candidaturas 
e afirmou que se incluía 
entre elas.
Como o sr. vê a candidatu-
ra de Moro? O sr. sentaria 
para conversar com ele?
Eu respeito todas as pré-
-candidaturas, respeitarei 

todas as candidaturas em-
bora tenha ideias diver-
gentes em relação a outras 
candidaturas. Acho que 
essa relação precisa ser de 
respeito, democracia exige 
respeito à divergência. Es-
tou certo de que cada um 
desses pré-candidatos, que 
se tornarão no futuro can-
didatos, como Lula, Bolso-
naro, Moro, Doria ou Leite, 
Mandetta, Ciro Gomes... 
acredito que todos eles...
O senhor, a gente não 
sabe?
Eu me incluo, vou permitir 
me incluir como outros. 
Todos têm o mesmo obje-
tivo, de melhorar o Brasil.
Todos?
Acho que todo mundo tem 
a intenção genuína, não é 
possível que alguém seja 
psicopata em dizer que 
não quer que uma pessoa 
tenha uma vida digna.
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Rio de Janeiro dos dados 
reunidos pelo Coaf.
No pedido feito ao STF, a 
defesa do senador afirma 
que houve irregularida-
des na atuação do Coaf e 
do MP-RJ e que, por isso, 

todos os atos praticados 
a partir dos relatórios 
devem, segundo a defesa, 
ser considerados nulos.
Os relatórios do Coaf 
foram a base da investi-
gação das rachadinhas. 

Mostraram indícios de 
que, no período em que 
Flávio Bolsonaro foi de-
putado estadual, funcio-
nários dele devolviam 
parte dos salários que 
recebiam.
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Acusada de lavagem de dinheiro e 
ligação com facção criminosa, Ely Santos 
se torna deputada federal por São Paulo

Da Redação

cusada de lava-
gem de dinhei-
ro do tráfico de 
drogas e ligação 
com a facção cri-

minosa Primeiro Coman-
do da Capital (PCC), Ely 
Santos assumiu no úl-
timo dia 9 de novembro 
o mandato de deputada 
federal pelo Republicanos 
de São Paulo na Câmara 
dos Deputados em Brasília. 
Ela era suplente do partido 
e tomou posse após pedido 
de licença do titular, Ro-
berto Alves, que é pastor 
da Igreja Universal do 
Reino de Deus.
No site do Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJ-
-SP), Ely aparece como ré 
no processo criminal por 
“lavagem ou ocultação de 
bens, direitos ou valores”.
Além de Ely, que “tam-
bém utiliza outros nomes”, 

segundo a acusação feita 
pelo Ministério Público 
(MP), entre eles Eliane 
de Souza Alves Machado, 
o irmão dela, Claudinei 
Alves dos Santos, o Ney 
Santos, prefeito de Embu 
das Artes, na Grande São 
Paulo, e mais outras 12 
pessoas são réus no mes-
mo processo por lavagem 
de dinheiro envolvendo o 
tráfico de drogas do PCC.
Todos os acusados res-
pondem aos crimes em 
liberdade, mas sete deles 
chegaram a ser presos em 
2016 durante uma opera-
ção da Polícia Civil e do 
Ministério Público de São 
Paulo. Entre os detidos 
naquela ocasião estava Ely 
e mais seis pessoas. Eles 
foram soltos depois para 
responderem às acusações 
em liberdade.
O irmão dela, Ney Santos, 
não havia sido preso na 
ação conjunta. Ele ficou 
foragido da Justiça e teve 

a prisão preventiva de-
cretada à época, quando 
havia sido eleito prefeito 
de Embu das Artes. De-
pois o Supremo Tribunal 
Federal (STF) suspendeu o 
mandado de prisão e ele, 
que era procurado pela 
polícia, pode tomar pos-
se na prefeitura da cidade 
em 2017.
Ney se candidatou no-
vamente para prefeito de 
Embu das Artes. Conse-
guiu se reeleger em 2020, 
mas a Justiça havia cassa-
do a chapa eleitoral após 
ele ser acusado de “extra-
polar o limite da publici-
dade” ao fazer publicações 
em jornais em seu nome. 
Ele recorreu da decisão e o 
Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE) suspendeu a cassa-
ção da chapa. E assumiu 
novamente a cadeira de 
prefeito em 2021.
Ney Santos também já foi 
condenado em 2021 a dois 
anos e quatro meses de 

Deputada do Republicanos-SP e mais 6 acusados chegaram a ser presos em 
operação conjunta da Polícia Civil e Ministério Público em 2016

Objetivo do projeto ‘Políticas de Saia’ é mapear a violência política contra mulheres no país

78% das mulheres candidatas a cargos públicos não tiveram 
apoio dos partidos para campanha, aponta pesquisa

Da Redação

Cerca de 78% das mulheres 
que se candidataram a al-
gum cargo público afirmam 
que os partidos políticos não 
cumpriram a promessa de 
apoio para suas campanhas. 
É o que aponta a pesquisa 
“Políticas de Saia”, do Insti-
tuto Justiça de Saia, da pro-
motora Gabriela Manssur. 
A informação consta nas 
respostas de 1.194 mulheres, 
colhidas entre os dias 8 de 
outubro e 22 de novembro. 
Participaram da pesquisa 
eleitoras, lideranças políti-
cas, candidatas e mulheres 
eleitas. O objetivo do projeto 
é mapear a violência política 
contra mulheres no país até 
outubro de 2022.
“Os dados são necessários 
para que nós possamos plei-

tear comprometimento das 
pessoas que têm a legitimi-
dade para agir nessas situa-
ções – os líderes dos parti-
dos, dos diretórios”, disse a 
promotora, acrescentando 
que o apoio também deve 
acontecer antes de uma 
candidatura, na orientação 
sobre como se candidatar. 
Entre as 155 mulheres 
que afirmam ter se can-
didatado a algum cargo 
público, 123 não foram 
eleitas (79,4%) e 121 (78%) 
informam que a promes-
sa de campanha para a 
candidatura a cargo não foi 
cumprida pelo partido. Elas 
concorreram a cargos de 
vereadora (90,8%), deputa-
da estadual (11,8%), pre-
feita (3,9%), vice-prefeita 
(3,3%), deputada federal 
(10,5%) e senadora (1,3%).
Das candidatas eleitas, 

apenas 42 (29,4%) exercem 
alguma liderança na casa 
legislativa local.
“Me incomoda muito os ho-
mens definindo os direitos 
das mulheres sem a partici-
pação de nenhuma de nós, 
como se soubessem o que é 
melhor para nós. Precisa-
mos mostrar para a socie-
dade qual é o impacto da 
presença de mulheres nos 
cargos de liderança, afirmou 
Manssur.
O levantamento também 
aponta que 89% das mu-
lheres não se sentem re-
presentadas pelos homens 
na política. Para 96,7% das 
entrevistadas, a existência 
de mais mulheres na polí-
tica impacta positivamen-
te o desenvolvimento de 
políticas públicas e ações 
em prol das mulheres.
Na Câmara Municipal de 
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prisão em regime aber-
to por disparo de arma 
de fogo em via pública. 
Ele recorreu da decisão. 
Em outubro deste ano, 
o Tribunal Superior Elei-

toral (TSE) o tornou ine-
legível em razão de ele ter 
recebido doações ilícitas 
na eleição de 2016, quan-
do se elegeu prefeito pela 
primeira vez.

São Paulo, por exemplo, 
embora a representati-
vidade feminina tenha 
aumentado em 2020 em 
relação a 2016, ela ainda 

é muito inferior à mascu-
lina. Das 55 vagas, apenas 
13 são ocupadas por mu-
lheres, o que corresponde 
a 24%.
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Caso foi registrado como feminicídio seguido de suicídio
Da Redação

Uma amiga da mulher de 
41 anos que foi assassinada 
com três tiros pelo namo-
rado na tarde de segunda-
-feira (22), em Botucatu 
(SP), contou ao g1 que 
recebeu mensagem da ví-
tima horas antes do crime 
afirmando que ia na dele-
gacia por estar se sentindo 
ameaçada pelo suspeito do 
crime.
Isabele Maria Vicentini foi 
achada morta por policiais 
com dois tiros na face e 
um no tórax dentro de 
casa, na Vila São Lúcio. Vi-
zinhos escutaram disparos 
e acionaram a corporação, 
informou a PM. 
O suspeito do crime, 
Florêncio Ferreira Nu-
nes Neto, de 45 anos, foi 

achado morto próximo ao 
corpo da vítima com um 
tiro na cabeça.
“Isabele namorava com 
Florêncio havia cerca de 
10 meses, mas eles come-
çaram a se desentender 
há mais ou menos um 
mês. Acho que ela estava 
decidida a ir à delegacia na 
segunda para contar o que 
estava passando, porque 
ela já vinha sendo ame-
açada. Ela me mandou 
mensagem e indicava estar 
com medo, se sentia ame-
açada, mas não deu tempo 
dela ir”, diz a amiga, que 
prefere não se identificar.
Ainda de acordo com a 
amiga, Isabele chegou a 
ficar sumida no início do 
mês, quando foi até uma 
cachoeira com o suspeito.
“A filha ligou no dia 11 de 
novembro, semana que 

antecedeu o crime, dizen-
do que a mãe tinha dor-
mido na casa de Florêncio, 
porém não havia voltado 
para casa. Ela me ligou 
chorando. Por volta das 
16h do dia 12, a filha fez 
boletim de ocorrência pelo 
desaparecimento da mãe”, 
diz.
Segundo ela, o filho do 
Florêncio foi quem en-
controu o carro do casal e 
apontou que os dois esta-
riam em uma cachoeira, 
localizada em meio a uma 
área de mata.
A amiga relembra que 
uma testemunha con-
tou que o homem estava 
armado. “Um rapaz me 
contou que viu os dois an-
dando na estrada de mata 
e que o Florêncio estava 
armado. Mas isso não foi 
comprovado”, diz.

O ambiente era mal ventilado e havia fios de energia expostos, além de extintores de 
incêndio também fora do prazo de validade; ocorrência aconteceu no município de Guarulhos

Polícia Civil descobre fábrica de chocolate 
subterrânea na Grande São Paulo que usava 
ovos de páscoa vencidos na produção

Amiga de mulher morta a tiros pelo namorado 
diz que vítima contou horas antes do crime 
que queria denunciá-lo: ‘Se sentia ameaçada’

Da Redação

Polícia Civil desco-
briu uma produção 
de ovos de páscoa 
que operava clan-
destinamente em 

uma fábrica de pipocas na ci-
dade de Guarulhos, na Grande 
São Paulo.
No local, havia uma escada 
falsa fixada a uma parede. 
Essa passagem secreta dava 
acesso a um espaço subterrâ-
neo, onde funcionários eram 
orientados a reembalar e eti-
quetar com novas datas produ-
tos fora do prazo de validade.
O ambiente era mal ventilado 
e havia fios de energia ex-
postos, além de extintores de 
incêndio também vencidos.
“É um crime altamente pe-
rigoso, que pode redundar 
em danos à saúde pública”, 
apontou João Blasi, delegado 
responsável pelo caso.
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É importante a conferência de todas as informações antes de concluir a transação
Da Redação

O PIX, sistema de pa-
gamentos instantâneos 
que completou um ano 
neste mês, deve ser bastan-
te usado na Black Friday, 
principalmente porque 
o varejo tem dado bons 
descontos nas compras para 
quem faz a transferência 
bancária instantânea, além 
da facilidade e rapidez na 
compra. 
Pesquisas mostram que o 
PIX será o terceiro meio de 
pagamento a ser utilizado 
na Black Friday, ficando 
atrás do cartão de crédito e 
boleto. 
Mesmo que os pagamen-
tos via PIX tenham menor 
chance de fraude, já que o 
cliente não fornece dados 
bancários para o pagamen-
to, ainda assim, é preciso 
alguns cuidados. 
Confira dicas para não cair 
em armadilhas ao utilizar o 
PIX na Black Friday:
Desconfie sempre
Os golpes através do PIX 
têm se tornado cada vez 
mais sofisticados – por isso, 
é importante a conferên-
cia de todas as informa-
ções. Cuidado com links 
que chegam de desconhe-

cidos por meio de redes 
sociais, WhatsApp, e-mail 
ou SMS pedindo cadastro 
ou oferecendo brindes e 
descontos. Desconfie das 
promoções que parecem 
boas demais para ser ver-
dade.
Outro ponto crucial é che-
car a reputação das lojas 
online, em sites como do 
Reclame Aqui ou no Con-
sumidor.gov.br, antes de 
fechar a compra. Por meio 
deles, é possível verificar a 
opinião de outros clientes e 
o nível de satisfação da loja.
Não pague fora da platafor-
ma de e-commerce
Caso esteja comprando em 
uma loja online ou marke-
tplace, é importante que a 
compra seja finalizada no 
mesmo lugar, seja no site ou 
aplicativo. Assim, há garan-
tia de ressarcimento caso a 
encomenda não chegue. Se 
o vendedor pedir para fina-
lizar a transação em outro 
ambiente ou para transferir 
o dinheiro, desconfie.
Coloque um limite para 
suas transações
Mesmo que haja a intenção 
de fazer alguma transação de 
alto valor, é preciso estabe-
lecer um limite para transfe-
rência por PIX.
Alberto André, CEO da fin-

A informação é resultado de estudo divulgado pelo IBGE
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Aumento da expectativa de vida 
não considera efeitos da covid-19

Vai usar o PIX na Black Friday? Veja como evitar furadas

Da Redação

 aumento da 
expectativa de 
vida ao nascer no 
país em 2020 era 
de 76,8 anos, uma 

alta de 2 meses e 26 dias 
em relação ao ano anterior 
(76,6 anos). Segundo o Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), no 
entanto, a idade foi estima-
da caso o país não tivesse 
passado pela pandemia de 
covid-19. Portanto, o IBGE 
não considera a crise de 
mortalidade provocada pela 
doença naquele ano.
De acordo com o IBGE, sem 
considerar os efeitos da 
covid-19, a expectativa de 
vida para os homens era de 
73,3 anos em 2020. Já para 
as mulheres, a esperança 

de vida era de 80,3 anos, no 
ano.
O IBGE explicou que uma 
análise do aumento de 
óbitos acarretado pela pan-
demia para o Brasil e cada 
unidade da federação foi 
feita na publicação das Es-
tatísticas do Registro Civil, 
na semana passada.
A expectativa de vida é 
parte da pesquisa chama-
da Tábuas de Mortalidade, 
que são calculadas a partir 
de projeções populacionais, 
baseadas nos dados dos 
censos demográficos.
“Após a divulgação dos 
resultados de cada Cen-
so Demográfico, o IBGE 
elabora novas tábuas de 
mortalidade projetadas. 
As últimas tábuas foram 
construídas e projetadas a 
partir dos dados de 2010, 
ano de realização da última 
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operação censitária no Bra-
sil. Da mesma forma, um 
novo conjunto de tábuas 
de mortalidade será elabo-

rado após a publicação dos 
resultados do Censo 2022, 
quando o IBGE terá uma 
estimativa mais precisa da 

população exposta ao risco 
de falecer e dos óbitos ob-
servados na última déca-
da”, informa nota do IBGE.

tech Plusdin, recomenda não 
ter um limite alto de transfe-
rências por PIX. Se o valor a 
ser transferido for mais alto 
que o limite, a dica é negociar 
para fazer duas transferên-
cias.
Não faça transferências em 
redes públicas de wi-fi
Economizar o pacote de da-
dos móveis através de redes 
públicas é uma facilidade en-
contrada em diversos estabe-

lecimentos e locais públicos. 
No entanto, essa economia 
pode sair bem cara.
Conectar-se a um wi-fi 
de uso coletivo faz com 
que o usuário se exponha 
de forma perigosa, e fa-
zer determinadas transa-
ções aumenta ainda mais 
a exposição, como por 
exemplo, acessar a conta 
bancária.
Cuidado com QR codes 

falsos
O QR code é uma ferra-
menta que agiliza a compra: 
nele, já estão disponíveis 
o destino da transação e o 
valor do pagamento. Ape-
sar de reduzir em alguns 
segundos o processo de 
pagamento, é preciso certi-
ficar-se de que o valor está 
correto, bem como o desti-
no do pagamento, antes de 
concluir a operação.
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Chun Xiao Li teria salvado mais de 12 mil arquivos da empresa em uma conta pessoal
Da Redação

A farmacêutica americana 
Pfizer acusou uma ex-fun-
cionária de roubar docu-
mentos secretos, inclusive 
alguns relacionados à 
vacina contra a Covid-19, 
dos computadores da 
companhia.

Uma denúncia formal foi 
apresentada a um tri-
bunal de San Diego, na 
Califórnia, e afirma que 
Chun Xiao Li teria salvado 
mais de 12 mil arquivos 
da empresa em uma conta 
pessoal.
A farmacêutica alega que 
Chun teria guardado os 
documentos pouco antes 

de se demitir e enquanto 
se preparava para ir tra-
balhar em uma empresa 
concorrente.
A funcionária teria rom-
pido com o acordo de 
confidencialidade, previs-
to em contrato, ao subir 
os arquivos digitais para 
uma conta pessoal usando 
um notebook da própria 

companhia.
Segundo a acusação, Chun 
teria mentido e entregado 
um computador que não 
era o que usava regular-
mente para a equipe de 
tecnologia da empresa que 
investigava o vazamento.
Um juiz federal conce-
deu à farmacêutica uma 
ordem restritiva contra a 

ex-funcionária e ordenou 
que Chun não compartilhe 
nem destrua os arquivos 
roubados.
A ex-funcionária disse, 
em entrevista à emissora 
americana NBC, que fez 
o download dos arquivos 
“por engano” e que quan-
do percebeu o erro, dele-
tou todos eles.

A cardiologista Ludhmila Hajjar afirma que não podemos cometer mesmos erros do passado 
e defende uso de máscaras nesse período de proximidade de festas de fim de ano e férias

‘Não é momento de pensarmos em 
carnaval, dinheiro deveria ser utilizado 
de outra forma’, defende médica da USP

Pfizer acusa ex-funcionária de roubar 
documentos secretos da vacina contra a Covid-19

Da Redação

a avaliação da 
médica Ludhmila 
Hajjar, cardiologista 
da Universidade de 
São Paulo (USP) e 

intensivista da Rede D´OR, o 
Brasil não deveria investir di-
nheiro para realizar o carnaval 
no ano que vem, e sim “ven-
cer a pandemia em 2022, para 
aquecer a economia e fazer o 
maior carnaval em 2023”.
Ela afirma que a pandemia 
ainda está em curso, e o risco 
de o país perder o controle e 
vivenciar uma nova onda de 
contaminação após um even-
to do tipo é alto.
“Não é o momento de pensar-

mos em carnaval, é o mo-
mento de nós utilizarmos esse 
dinheiro de outra forma. Uma 
vez que a gente evite isso, 
nós estaremos, sim, tentando 
exterminar o vírus, tentando 
determinar o final da pande-
mia. Não vamos adotar uma 
estratégia de flexibilização 
imensa com enormes mul-
tidões, com pessoas de fora, 
com noites e noites sem o 
menor distanciamento, 15% a 
20% das pessoas não estarão 
vacinadas”, disse Hajjar em 
entrevista . 
E emendou: “Não é nem uma 
questão de inspirar confian-
ça, eu não faria o carnaval no 
Brasil no ano de 2022, e que 
isso servisse de exemplo de 
tudo o que a gente passou, dos 

erros que cometemos. Que a 
gente começasse essa história 
diferente e preparasse o país 
para vencer a pandemia em 
2022, para aquecer a econo-
mia e fazer o maior carnaval 
em 2023”.
Hajjar chegou a ser cotada 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) para substituir o 
ex-ministro Eduardo Pazuello 
no Ministério da Saúde em 
março deste ano, mas não 
aceitou a proposta à época 
porque não havia “conver-
gência técnica” entre ela e o 
governo.
Desde o início da pandemia, a 
médica defendeu medidas de 
isolamento social para reduzir 
a mortalidade e prioridade à 
negociação de vacinas.
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Cesarneto
cesarneto@spdiario.com.br

CÂMARA (São Paulo)
Perguntas : o vereador Milton Leite (DEM virando União pela fusão 
com o PSL) já tá em campanha pela reeleição pra seguir presidindo 
a Mesa Diretora 2022 ?   
.
PREFEITURA (São Paulo)
Perguntas : completando 200 dias de governo (2 dezembro 2021), 
como Ricardo Nunes (MDB) impedirá um carnaval palmeirense nas 
ruas se vier a Libertadores ?   
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Perguntas : quando é que o maior e mais importante Parlamento 
estadual brasileiro vai voltar a priorizar uma CPI sobre a Prevent 
Senior (pandemia Covid 19) ?  
.
GOVERNO (São Paulo)
Perguntas : como o PL vai apoiar a candidatura do vice-governador 
Rodrigo Garcia, se o vice-governador não conseguir se viabilizar 
pelas suas histórias no DEM ?                  
.
CONGRESSO (Brasil)
Perguntas : qual o motivo da deputada federal Renata Abreu (Po-
demos) chamar de “melhor via” o Sérgio Moro, em vez de 3ª via ? 
Este ‘marketing’ funcionará ?          
.
PRESIDÊNCIA (Brasil) 
Perguntas : filiação de Jair Bolsonaro ao PL poderá levantar o PP 
(ex-ARENA) no Estado de São Paulo, uma vez que sem Paulo Maluf 
o partido perdeu força aqui ?           
.
PARTIDOS (Brasil)
Perguntas : o ministro (Infraestrutura) Tarcísio pedirá perdão públi-
co aos membros do PL, que acusou de corruptos etc., pra ser aceito 
candidato ao governo (SP) ?  
.
OAB - SP
Quem apoiou a campanha da advogada Patrícia Vanzolin pra 
presidência da OAB (SP) foi o advogado eleitoral Anderson Pomini, 
agora coordenador da campanha ...   
.
OAB - SP (2) 
... do Marcio França ao governo paulista 2022. Professora de Direito 
e criminalista, Patrícia encabeçou a chapa “Muda OAB-SP”, contra a 
reeleição do Caio Augusto  
.
HISTÓRIAS (São Paulo) 
Assim como “O Estado de S. Paulo” acabou com o “Jornal da Tar-
de”, a “Folha de S. Paulo” tá acabando com o “Agora S. Paulo”, que 
substituiu a “Folha da Tarde” ... 
.
M Í D I A S 
Cesar Neto é jornalista desde 1992 e colunista de política na im-
prensa (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 Estado de São Paulo  
.
Email  cesar@cesarneto.com  -  Twitter  @cesarnetoreal 
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Anderson Torres contrariou recomendação 
da Anvisa, sob argumento de que imunizante 
‘não impede transmissão’ da Covid-19

SAÚDE

Ministro diz ser 
contrário à exigência 
de vacinação para 
entrada no Brasil

Da Redação

Oministro da Justiça, 
Anderson Torres, 
afirmou nesta quinta-
-feira que é contrário 
à exigência de vacina-

ção contra a Covid-19 para 
entrada no Brasil. A posição 
contraria uma recomendação 
da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa).

Para embasar a sua decisão, 
Torres disse que o imunizante 
“não impede a transmissão 
da doença”. No entanto, as 
vacinas reduzem significante-
mente a transmissão e, prin-
cipalmente, os riscos de morte 
pela doença.

“Não precisa (da exigência). 
Não impede a transmissão 

da doença. Ela não impede a 
transmissão da doença”, disse 
o ministro, após uma cerimô-
nia no ministério.

Nesta quinta-feira, a Anvisa 
divulgou notas técnicas que 
enviou à Casa Civil recomen-
dando a exigência de vacina-
ção para a entrada no país. A 
decisão final será tomada pela 
Casa Civil e pelos ministé-
rios da Saúde, da Justiça e da 
Infraestrutura. A Anvisa tem 
um papel apenas de assesso-
ramento.

Torres ressaltou que sua po-
sição é pessoal e que não há 
decisão do governo sobre o 
assunto:

“É uma posição do ministro da 
Justiça. Não tem nada decidido 
isso.”
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A História da imprensa diária 
no Estado de São Paulo come-
çou em 1854, através do jornal 
“Correio Paulistano”. De lá até 
hoje, foram criados e extintos 
jornais pelos mais diversos 
motivos (culturais, religiosos, 
políticos e econômicos). Até o 
fim deste novembro de 2021 
o jornal “Agora (SP)” - que 
substituiu a “Folha da Tarde” - 
vai deixar de existir. O fato foi 
anunciado pelo jornal “Folha de 
S. Paulo”...  

Por ordem alfabética, são estes 
os jornais paulistas extintos : “A 
Gazeta”, “A Gazeta Esportiva”, 
“Brasil Econômico”, “DCI”, “Di-
ário da Noite”, “Diário Popular”, 
“Folha da Manhã” (hoje “Folha 

de S. Paulo”), “Gazeta Mercan-
til”, “Jornal da Tarde” (extinto 
pelo jornal “O Estado de S. 
Paulo”), “Notícias Populares”, 
“O Esporte”, “Popular da Tar-
de” (extinto pelo jornal “Diário 
Popular”) e “Última Hora” ,,,

O jornal “Diário de S. Paulo” foi 
publicado pela 1ª vez em 1865. 
Foi refundado em 1929, por As-
sis Chateaubriand. Deixou de cir-
cular nos anos 1980 e voltou no 
início dos anos 2000, continuan-
do a História do “Diário Popular”. 
Deixou de circular entre 2018 
a 2020. Retomou sua História 
centenária - com o empresário 
Cleber Moreira - em 25 de janei-
ro de 2020, aniversário da nossa 
cidade de São Paulo ...

Você não precisa amar 
o seu trabalho!
Talvez o título tenha chamado sua 
atenção. Sim, é polêmico. Sim, 
pensei duas vezes antes de pu-
blicar. Mas como a coluna é de-
mocrática, aqui podemos abrir 
espaço para reflexões e trocas. E 
um fato tem me chamado atenção 
nos últimos tempos. 

Ando observando como o traba-
lho e a busca do emprego perfeito 
têm levado as pessoas a angústia. 
Se antes os poucos homens que 
se encorajavam a buscar uma te-
rapia, chegavam com o objetivo de 
resolver problemas profissionais, 
hoje, o assunto não é exclusivo 
deles. Mulheres também sofrem 
com esta pressão. Em uma socie-
dade mais igualitária ou que busca 
a igualdade (um dia chegaremos lá 
assim espero) mulheres e homens 
querem ser felizes em todos os 
setores da vida. Querem se sen-
tir completos e realizados. Então, 
abra a mente quem ainda acha que 
em pleno ano de 2021, no divã, as 
mulheres só falam de amor. 

Voltando ao que importa, já ouviu 
dizer por aí que se trabalho fosse 
bom se chamaria férias? Brinca-
deiras à parte, com o advento das 
redes sociais, vemos e acompa-
nhamos a vida alheia sem nem 
querer. E é claro, que ninguém 
posta as reclamações, os pepinos, 
os problemas com chefes, forne-
cedores e clientes. Desta forma 
quem está do outro lado tem sem-
pre a sensação que o emprego do 
outro é perfeito. E assim quando 
você pensa na sua situação entra 
em pânico mesmo. Está de saco 
cheio, conta os dias pro fim de se-
mana, falta salário e sobra mês, às 
vezes tem vontade de jogar o des-
pertador longe quando toca e se 
sente cada dia mais cansado das 
injustiças da empresa, dos supe-
riores ou mesmo de todo o siste-
ma. Se você se encaixou em algum 
dessas situações, saiba que não é 
o único. Inclusive é por isso que os 
consultórios estão cada vez mais 
cheios. São profissionais à procura 
do tão falado “propósito”. Querem 
saber o porquê vieram ao mundo e 
para fazer o quê. 

Sinto em te dizer são pouquíssi-
mos os terráqueos como Neymar 
que descobrem o dom e ganham 
dinheiro, muito dinheiro com isso. 
Tem também uma minoria como 
Zeca Pagodinho que toca, canta, 
toma cerveja e ainda diz que isso é 

trabalho. E as digitais influencers, 
então. Ganham os tais “recebi-
dos” de graça ou ainda recebem 
fortunas para mostrar produtos e 
despertar o desejo em quem tra-
balha duro pra poder adquirir o tal, 
porém em mil parcelas. Vidas sur-
reais perto das que a gente tem 
aqui, não é mesmo? Uma vida que 
parece fácil, mas que por trás de 
tanto glamour pode nem ser as-
sim, mas aos nossos olhos são. 

E aí embriagados da vida alheia 
vemos problemas em tudo que 
acontece na nossa. Achamos que 
temos que ser felizes durante as 
24 horas do nosso dia, que te-
mos que estar sempre realizados 
com o nosso cargo, com a nossa 
função e salário. Viver se medin-
do pela balança do outro é injusto 
com você e com a sua vida profis-
sional. Da mesma forma que o tra-
balho não chama férias, emprego 
não é hobby. Ter um e se dedicar 
a ele é poder desfrutar de alegrias 
e de coisas que te fazem bem. E 
isso você pode fazer quando esti-
ver nas suas horas livres e na sua 
folga. Não coloque essa responsa 
na sua carteira de trabalho. Pense 
você “sozinho” o que você ganha 
ou perde por estar no seu empre-
go. Isso também vale para empre-
endedores e empresários.  

É claro que em situações onde 
o profissional vive infeliz, em um 
ambiente de assédio e de desres-
peito, esta reflexão deve vir abai-
xo.  Ai sim, como qualquer outra 
relação é necessário ir atrás do 
seu valor e sair fora. Mas como foi 
dito, meça pela sua balança e não 
por um mundo que não é seu. Se 
você não ganha dinheiro jogando 
bola, não se sinta menos. Assim 
como você também não recebe 
para estar sempre lindo e sorrindo 
nas fotos. Cada um na sua função 
tem sua importância seja lá qual a 
atividade for.  

Como a maioria dos trabalhado-
res tenho dias bons e outros ruins. 
Por isso, posso não viver uma lua 
de mel com o meu trabalho, mas 
quando acabo o trampo, saio de 
cabeça erguida. Posso não ter 
feito o melhor, mas garanto que o 
meu melhor dentro das circuns-
tâncias possíveis, eu fiz. Pen-
se nisso. Seja feliz diante do seu 
mundo real e não se cobre. Você 
não precisa amar o seu trabalho, 
mas faça com amor!

diário de S.Paulo

Charge

Histórias da Imprensa de São Paulo (Brasil)

Fernanda Trigueiro



Santos vence o Fortaleza na Vila e dá enorme passo para seguir na Série A   P11

QUEM DÁ A BOLA É O SANTOS!
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Primeiro treino 
do Verdão no 
Uruguai tem 
Felipe Melo
em campo

Corinthians perde 
mais uma fora 

de casa, mas 
consegue se 

manter no G-4
Abel Ferreira abre a preparação 
palmeirense para a final em dia 
de chuva em Montevidéu    P10

Timão marca com Róger 
Guedes, mas Ceará 

vence P12



esportes
DIÁRIO DE S. PAULO - SEXTA-FEIRA/26 DE NOVEMBRO DE 202110

CLUBES DE SÃO PAULO

Abel Ferreira abre a preparação palmeirense para a final em dia de chuva em Montevidéu

Defensor tem nova oferta em mãos para assinar novo compromisso com o Tricolor

Primeiro treino do Verdão no 
Uruguai tem Felipe Melo em campo

Nem mesmo a chuva 
atrapalhou o treinamen-
to do Palmeiras na tarde 
desta quinta-feira, em 
Montevidéu. No estádio 
Gran Parque Central, casa 
do Nacional, o técnico 
Abel Ferreira comandou 
a primeira atividade do 
elenco alviverde no Uru-
guai.

Felipe Melo foi mais uma 
vez a principal novidade 
do dia. Recuperado de 
dores no joelho, o capitão 
do Verdão participou de 
todo o treinamento e não 
deve ser problema para o 
jogo contra o Flamengo, 
neste sábado – a final da 
Libertadores terá início 
às 17h e será disputada no 
estádio Centenário.
Alguns palmeirenses 

foram até a região do 
Gran Parque Central para 
tentar uma aproximação 
com os atletas. A ativi-
dade, porém, foi fechada 
para torcedores e jorna-
listas.

Abel Ferreira trabalhou 
com o grupo por cerca 
de 1h20 e promoveu um 
treino tático antes de uma 
atividade de bola parada 
e cobrança de pênaltis. O 
elenco volta a campo no 
Uruguai na tarde desta 
sexta-feira.

Com quase todo elenco 
à disposição - Marcos 
Rocha está suspenso -, o 
Verdão pode ser escalado 
com Weverton; Mayke, 
Gustavo Gómez, Luan e 
Piquerez; Felipe Melo, 
Danilo (Gustavo Scarpa), 
Zé Rafael e Raphael Vei-
ga; Dudu e Rony.

O São Paulo enviou nesta 
quinta-feira uma nova 
proposta para renovar 
o contrato do zagueiro 
Arboleda, que possui 
compromisso com o Tri-
color até o meio do ano 
que vem.

Na nova oferta, o São 
Paulo apresenta um 
contrato de três anos, 
com aumento salarial e 
luvas altas. A proposta foi 
considerada boa e pode 
encaminhar o acerto nos 
próximos dias.

Arboleda vem sendo um 
dos principais jogadores 
do São Paulo nos últimos 
anos. O zagueiro cresceu 
ainda mais de desempe-
nho nas últimas sema-
nas, o que pressionou a 
diretoria por um acerto.
O zagueiro havia rejei-

tado as primeiras ofertas 
de renovação por con-
siderá-las baixas. Arbo-
leda poderia, já no fim 
deste ano, acertar um 
pré-contrato com outro 
clube, caso não renove.

Porém, o cenário agora é 
outro. Há confiança pelo 
acerto e pelo “fico” de 
Arboleda por mais três 
anos.

O próprio Rogério Ceni, 
em entrevista recente, 
defendeu a permanência 
do defensor pelas próxi-
mas temporadas.

– É um jogador essencial, 
de muito boa bola aérea. 
Precisávamos disso, não 
tínhamos um time alto 
hoje (quarta), e é impor-
tante, sim, que ele fique 
para o ano que vem. A 
diretoria está tentan-
do da melhor maneira 
– afirmou o treinador 

Infoesporte

Infoesporte
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São Paulo envia proposta para renovar 
contrato de Arboleda por mais três anos

são-paulino.

– Acho que o contrato 
vence no meio do ano. 

E a diretoria, dentro da 
melhor maneira possível, 
financeiramente, está 
tentando fazer o máximo 

para que ele fique com 
a gente. A gente é muito 
favorável à permanência 
dele – sentenciou Ceni.
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Marcos Leonardo foi o destaque da partida com dois gols; Leão perde chance de entrar no G-4

Santos vence o Fortaleza na Vila e dá 
enorme passo para seguir na Série A

Empurrado pela torcida 
e com dois gols de Mar-
cos Leonardo, o Santos 
venceu o Fortaleza por 2 
a 0 na noite desta quin-
ta-feira, na Vila Belmiro, 
pela 35ª rodada, e deu 
um enorme passo para 
seguir na Série A do 
Campeonato Brasileiro 
em 2022. O resultado 
afasta cada vez mais o 
Peixe da zona de rebai-
xamento e dá fôlego para 
a reta final da competi-
ção (faltam três rodadas 
para o time santista). O 
Leão, por sua vez, per-
deu a chance de recupe-
rar o posto no G-4, mas 
segue firme na luta por 
uma vaga na próxima 
edição da Libertadores 

da América, algo iné-
dito para o clube. No 
primeiro tempo, até que 
o duelo foi mais equi-
librado, mas na etapa 
final o Peixe dominou e, 
no ritmo dos torcedores, 
caminhou para o triunfo.

Como fica?
Ao vencer nesta quinta-
-feira, o Santos chegou 
aos mágicos 45 pontos 
(que, na média, mantêm 
os times na Série A), na 
11ª colocação. O Forta-
leza, com 52, aparece na 
quinta colocação.

Primeiro tempo
Na etapa inicial do jogo 
na Vila Belmiro, o San-
tos tomou a iniciativa e 
nos primeiros segundos 
de bola rolando chegou 
com perigo em chute de 

Diego Tardelli de fora 
da área. Animado e no 
ritmo da torcida, o Peixe 
criou novamente uma 
boa chance aos cinco, 
quando Ângelo cruzou, 
e Marcos Guilherme 
desviou. Aos 17, Dani-
lo Boza cabeceou com 
perigo, mas Titi salvou. 
Depois disso, porém, 
o Fortaleza cresceu na 
partida. E só não abriu 
o placar porque João 
Paulo, goleiro do adver-
sário, salvou. Primeiro 
em cabeçada de Robson, 
aos 28. Depois em chute 
de fora da área de David. 
O Santos sentiu a pres-
são do Leão e cometeu 
muitos erros na saída de 
bola, mas os visitantes 
também não souberam 
aproveitar e falharam 
na pontaria. Nos acrés-

cimos, aos 49, Marcos 
Guilherme teve uma 
oportunidade incrível 
na pequena área. Mas 
Marcelo Boeck fez uma 
defesa incrível para sal-
var o Fortaleza.

Segundo tempo
O lance de perigo nos 
acréscimos do primeiro 
tempo animou o San-
tos, apesar da perda de 
Marinho e Diego Tar-
delli, que não voltaram 
por problemas físicos. 
Acelerado, o Peixe 
teve chance com Lucas 
Braga, Pirani, Ângelo... 
Mas foi de pênalti, aos 
25, que os donos da casa 
saíram na frente. Ronald 
colocou a mão na bola 
dentro da área e, depois 
de revisão do VAR, a pe-
nalidade foi confirmada. 

Na cobrança, Marcos 
Leonardo bateu no meio 
do gol, a bola ainda ba-
teu na perna do goleiro 
Marcelo Boeck, mas 
entrou: 1 a 0. Em vanta-
gem, o Santos se soltou 
ainda mais e confirmou 
a vitória com mais um 
gol de Marcos Leonar-
do, aos 44. Dessa vez, 
após tabela com Pirani, 
ele bateu colocado de 
dentro de área e fez um 
golaço. Boa atuação do 
Peixe na Vila Belmiro!

Próximos jogos
O Santos volta a campo 
no sábado, às 19h, con-
tra o Inter, no Beira-Rio, 
em Porto Alegre. Já o 
Fortaleza joga só no dia 
3, contra o Juventude, 
às 19h, no Castelão, na 
capital cearense.
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Timão marca com Róger Guedes, mas Ceará vence

Corinthians perde mais uma fora de 
casa, mas consegue se manter no G-4

Em franca recuperação 
no Campeonato Brasi-
leiro, o Ceará venceu o 
Corinthians por 2 a 1 na 
noite desta quinta-fei-
ra, na Arena Castelão, e 
começa a sonhar com a 
possibilidade de entrar 
no G-6 – o jogo foi váli-
do pela 35ª rodada. Yony 
González, de passagem 
apagadíssima pelo Timão 
em 2020, foi o herói da 
vitória do Vozão com um 
gol nos minutos finais, 
fazendo explodir de ale-
gria o estádio. Antes, Vina 
havia aberto o placar no 
primeiro tempo, e Róger 
Guedes empatado com 
um golaço no segundo. A 
equipe de Tiago Nunes, 
também ex-Corinthians, 
sobe na tabela e vê no-
vos rivais de perto. Já o 
Timão, apesar da derro-
ta, continua no G-4 pelo 
menos por enquanto – o 
Fortaleza, que também 

jogou nesta quinta, per-
deu para o Santos e não 
ultrapassa o time de Syl-
vinho mesmo após mais 
um tropeço fora de casa.

Como fica?
A vitória leva o Ceará aos 
49 pontos, na oitava posi-
ção e já com Fluminense, 
Bragantino e Fortaleza ao 
alcance. O Corinthians 
permanece com 53, em 
quarto lugar, mas desper-
diça uma ótima chance 
de abrir distância.

Artilharia e lei do ex
Com seis gols nos úl-
timos sete jogos pelo 
Brasileirão, Vina é peça 
fundamental na recu-
peração do Ceará. Nesta 
quinta, fez um golaço 
ao aproveitar erro de 
Cássio na saída de bola, 
deu trabalho ao sistema 
defensivo do Corinthians 
e irritou os adversários. Já 
Yony González entrou no 
segundo tempo e marcou 
contra o ex-clube, onde 

mal jogou e foi devolvido 
ao Benfica em 2020 sem 
marcar um gol sequer.

Segue o jejum
O Corinthians chegou a 
oito jogos como visitante 
no returno do Brasileirão, 
sem uma vitória sequer. 
Com a derrota desta quin-
ta, o Timão chega a cinco, 
além de três empates fora 
de casa na segunda parte 
do campeonato.

Primeiro tempo
Com cerca de 40 mil 
torcedores presentes no 
Castelão, o Ceará come-
çou botando pressão no 
Corinthians e conseguiu 
abrir o placar antes dos 
cinco minutos. Cássio 
saiu jogando errado, 
Lima interceptou, e Vina 
marcou um belo gol de 
fora da área. O gol fez 
o Timão sair de trás, e 
a equipe aos poucos foi 
criando oportunidades. 
As melhores foram des-
perdiçadas por Gabriel 

Pereira, que parou em 
grande defesa de João Ri-
cardo, e de Gil, que chu-
tou bola que tirou tinta 
da trave. Com vantagem 
no placar, os jogadores 
do Ceará valorizaram as 
faltas e gastaram tempo. 
Houve um momento de 
tensão após Gabriel fazer 
uma falta em Vina, levar 
cartão amarelo e depois 
ir cobrar o jogador do 
Ceará. Os jogadores dos 
dois times fizeram aquele 
bolinho, e as reclamações 
seguiram até depois do 
apito do árbitro para a 
parada do intervalo.

Segundo tempo
O Ceará recuou, e Sylvi-
nho percebeu o momento 
para levar o Corinthians 
ao ataque, lançando 
Willian e Renato Augusto 
nas vagas de Du Queiroz 
e Luan. O Timão real-
mente melhorou e pas-
sou a empurrar o Vozão 
para o campo de defesa, 
criando chances pelos 

lados e exigindo boas 
defesas de João Ricardo. 
Com a bola cruzando 
tantas vezes a área ad-
versária, o gol de empate 
parecia natural: saiu só 
aos 38, com Róger Gue-
des, após bom passe de 
Willian, drible em cima 
do zagueiro e belo chute 
no ângulo. Pouco depois, 
Sylvinho promoveu a 
estreia do lateral-direito 
João Pedro, e ele acabou 
sendo vencido por Yony 
González no cruzamento 
de Igor. O colombiano 
mandou para as redes e 
deu a vitória ao Ceará.

Próximos jogos
O Corinthians recebe o 
Athletico-PR no domin-
go, às 16h (de Brasília), 
na Neo Química Arena. Já 
o Ceará só volta a campo 
na próxima terça para 
enfrentar o Flamengo, 
às 20h, no Maracanã. Os 
dois jogos são válidos 
pela 36ª rodada do Brasi-
leirão.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

16ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP
ERRATA DO EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO DOS BENS IMÓVEIS expedida nos autos 
Ação de Execução de Título Extrajudicial que BANCO DO BRASIL S/A, move em 
face de SAVANA FOOD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros - Processo 
nº 1021738-28.2017.8.26.0100 - controle nº 497/2017, o Leiloeiro Oficial Fer-
nando José Cerello Gonçalves Pereira, vem por meio desta, retificar o edital de leilão 
publicado no Jornal Diário de São Paulo em 09/11/2021, para constar: Consta Agravo de 
Instrumento nº 2259619-08.2021.8.26.0100, em que foi concedido efeito suspensivo 
para obstar a expedição de eventual auto de arrematação ou de adjudicação do bem 
penhorado, até o pronunciamento definitivo do recurso.

2 COL X 3 CM

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

24ª 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 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, 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 19/11/2021, para constar: LOTE 01: MATRÍCULA Nº 46.216 
DO 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP. 
Avaliação deste lote: R$ 1.708.000,00 (um milhão, setecentos e oito mil reais) 
para maio de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabe-
la de atualização monetária do TJ/SP.  DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM 
– No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 85% (oitenta 
e cinco por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da 
alienação judicial. DA PREFERÊNCIA – Nos termos do artigo 843, §§ 1º e 2º, do CPC, 
a quota parte da coproprietária/cônjuge alheia a execução recairá sobre o produto da 
alienação do bem, sendo que a mesma terá a preferência na arrematação, devendo 
concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência.

2 COL X 5 CM

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0044470-81.2012.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Jurandir de Abreu Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
NORMA SOUZA DA SILVA, Brasileira, Casada, RG 13102841, CPF 014.322.268-60, com endereço à Avenida Orozimbo Maia, 75, 
Cambui, CEP 13024-045, Campinas - SP com endereço à Rua Piquete, 611 FDOS., Jardim Itamarati, CEP 01309-249, Campinas - SP, 
que lhe foi proposta uma ação de Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação por parte de Transcontinental Empreen-
dimentos Imobiliarios Ltda., para recebimento de R$ 130.005,78 (13.01.21) representada pelo contrato firmado em 04.03.97, tendo 
por objeto o imóvel objeto da matrícula nº 28.428 do 7º CRI/SP, ocorrendo o inadimplemento desde maio/12. 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 * dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de julho de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002666-47.2016.8.26.0405 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro 
de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). MARINA DUBOIS FAVA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) REGIANE DE VIVEIROS VIEIRA, CPF 
142.697.468-07, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Zurich Minas Brasil Seguros, alegando em síntese: No 
dia 12/04/2014, o veículo segurado pela autora sofreu colisão traseira, provocada pelo veículo Peugeot/Escapade de placa EPM8771 de propriedade 
da requerida. Dessa forma, cumprindo o contrato de seguro, a autora pagou a importância de R$ 19.204,99 para efetuar os reparos no veículo 
segurado. Requer que seja a requerida condenada ao pagamento do valor de R$ 19.204,99, corrigido monetariamente desde a data do desembolso, 
acrescidos de juros desde a data do evento consoante a súmula 54 do STJ, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, além de 
outras cominações legais a que deu causa. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 08 de setembro de 2021.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos 
autos do PROC. Nº 1013259-27.2016.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, do Foro 
Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA MICHELETTO COMETTI, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) Companhia Paulista de Trens Metropolitanos move uma 
Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 contra BANCO BRADESCO S/A e Claudeli Cordeiro dos Santos, 
objetivando o Prédio situado na Estrada da Varginha, 1077, e seu terreno parte da gleba 8, Barro Branco, 32° Subdistrito 
Capela do Socorro, com área de 125m2, contribuinte n° 178-102-0001-0, declarado de utilidade pública. Para o levantam-
ento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação 
no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de outubro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0006237-50.2010.8.26.0115 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Campo 
Limpo Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Gabriela da Conceição Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELI ALARCON MANCINI e ELI 
ALARCON MANCINI JUNIOR, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Pool Shop Comercio de Equipamentos 
para Piscinas Ltda, alegando em síntese: que a exequente é credora dos executados representado pelo �tulo de crédito do �po cheque Banco Itaú 
nº 000004, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), apesar de instados os executados não efe�varam o pagamento da quan�a, nos presentes autos 
foi determinada a adjudicação, bem como, a inclusão de ordem de restrição de circulação que recaiu sobre os veículos Audi A3 Placa CLB 5225 e 
Yamaha Factor PlacaEFG-3004 no valor total de adjudicação em R$ 17.323,00 (sendo R$ 13.567, quanto ao veículo Audi A3, e R$3.756,00, quando 
ao veículo Yamaha Factor). Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente impugnação. 
Não sendo impugnada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campo Limpo Paulista, aos 04 de outubro de 2021.     P-25e26/11

4ª Vara Cível4ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1012314-
36.2018.8.26.0161 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 Francisco Fernandes Acosta, Maria Lucia Gomes Acosta, Jose Carlos de Deus, Gladir Millon e Luci Ana Buonae Millon, 
Ademar Caslho Lopes, Jose Ramos de Lucena, Marina de Andrade de Lucena, Jose Ramos de Lucena, Wanda Garcia Caslho, Mariano Gonçalves, 
Maria Gonçalves e Robson Monteiro de Oliveira, que Lucilaila Silva Mendes ajuizou Ação de ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA tendo como objeto a 
outorga definiva da escritura, sendo a autora já legíma possuidora do imóvel registrado no 1º CRI de Santo André, consistente no Lote de terreno 
nº 46, da quadra D, do loteamento denominado “Jardim Maria Helena”, à Rua Vênus, anga Rua Um, com a área de 264,00m², em Diadema, que se 
diz havido pela transcrição nº 15.653, da 6ª Circunscrição Imobiliária de São Paulo – Capital. Estando os réus em lugar ignorado, expede-se edital 
para que contestem e requeiram provas cabíveis no prazo de 15 dias úteis decorrido o prazo do presente edital, ausente a manifestação do réu 
presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor, conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando adverdos que será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Diadema, aos 17 de novembro de 2021.                P-25e26/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1024938-62.2020.8.26.0577 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª 
Vara Cível, do Foro de São José dos Campos, Estado de São Paulo, Dr(a). ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Centro de Prevenção e Reabilitação da Deficiência da Visão – Provisão, CNPJ 
51.619.906/0001-20 e Carlos Alberto Moreno de Macedo, CPF: 333.985.427-00, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de Rizzo e Voto Imagens Medicas Ltda, objevando a cobrança da quana de R$ 370.200,24, 
referente ao Termo de Acordo e Quitação Geral firmado entre as partes em 26/07/2018. 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, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente embargos nos 
termos do art. 701 do CPC. Não sendo embargada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São José dos Campos, aos 16 de novembro de 2021.   P-25e26/11

São Paulo, 24 de novembro de 2021. Aos associados da ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 
ESPORTIVA NIBRA. CNPJ 43.492.453/0001-95. Sede: Av. Maria Cursi, 621. São Mateus, São 
Paulo/SP;  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Prezados associados, Na qualidade de presidente da ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA 
NIBRA, em cumprimento ao art. 13º do estatuto social, vem pelo presente convocá-los para 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 27 de dezembro de 2021, com início às 
13h em primeira convocação com a presença de condôminos que representem pelo 
menos 2/3 (dois terços) da Associação (parágrafo único do art. 13º do estatuto) ou às 14h em 
segunda convocação, com qualquer número de presentes. A referida assembleia será realizada 
na Avenida Mateo Bei, 2787, São Mateus/SP, para deliberação sobre a seguinte ordem do dia: I. 
APROVAÇÃO DAS CONTAS CORRESPONDENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020; 
II. ELEIÇÃO DE (I) DIRETORIA, (II) PRESIDÊNCIA, (III) VICEPRESIDÊNCIA, (IV) SECRETÁRIO 
GERAL, (VI) SECRETÁRIO, (VII) TESOUREIRO GERAL, (VIII) TESOUREIRO, (IX) DIRETOR 
ESPORTIVO, (X) DIRETOR SOCIAL e, (XI) CONSELHO FISCAL; III. OUTROS ASSUNTOS DE 
INTERESSE GERAL. Atenciosamente, 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA NIBRA. Presidente – Hideaki Fujisawa.

DIARIO DE SÃO PAULO – 26.11.11.2021 

14º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO - SP

          EDITAL DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO

REQUERENTE : FERNANDA FERRAZ DAL LAGO

RICARDO NAHAT, Décimo Quarto Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, FAZ SABER, a todos quantos virem este
EDITAL ou dele tomarem conhecimento, que, de acordo a atribuição conferida pela Lei Fed. 6.766/79, foi apresentado o requerimento de 28 de outubro
de 2021, prenotado sob o nº 840.878, em 03 de novembro de 2021, de FERNANDA FERRAZ DAL LAGO, RG Nº 9.414.069-8-SSP/SP, CPF Nº 126.992.108-
89, residente e domiciliada nesta Capital, com endereço comercial na Rua Quintino Bocaiúva, nº 231, 12º andar, acompanhado de Memorial Descritivo
e demais documentos, relativos ao pedido de registro de DESMEMBRAMENTO do imóvel situado na Avenida do Cursino, Loteamento Jardim Imperador, Saúde
– 21º Subdistrito, matriculado sob o nº 228.287, deste Serviço Registral, os quais se encontram depositados neste Serviço Registral, nos termos do que dispõe
o artº 18 da Lei 6.766/79, passando referido imóvel, após o desmembramento a ser constituído de 4 (QUATRO) NOVOS LOTES, designados “LOTE 1” com
7.365,93m2, “LOTE 2” com 9.030,79m2, “LOTE 3” com 5.227,03m2, “LOTE 4” com 4.219,62m2; ÁREA VERDE 1 + ÁREA VERDE 2 com 3.517,69m2; e
ÁREA INSTITUCIONAL com 3.517,85m2, tudo em conformidade com o ALVARÁ DE DESMEMBRAMENTO nº 2021/05414-00, publicado em 14 de setembro
de 2021, pela Prefeitura desta Capital, e Plantas 01/20 a 20/10 e croqui de Localização abaixo. Ficam avisados os interessados de que, se alguém se julgar
prejudicado, deverá, dentro de 15 (quinze) dias contados da publicação, RECLAMAR contra o DESMEMBRAMENTO, por escrito perante o Décimo Quarto
Oficial de Registro de Imóveis, situado na Rua Jundiaí, nº 50, 7º Andar, Jardim Paulista, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, e sem
impugnação por parte de terceiros, uma vez satisfeitas todas as exigências legais, será feito o registro na forma do parágrafo 1º do artº 19, da mencionada
Lei. São Paulo, 25 de novembro de 2021.

25 + 26 + 27 + 29 / 11 / 2021EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0012818-35.2020.8.26.0114. Classe: Assunto: Incidente de
Desconsideração de Personalidade Jurídica - Duplicata. Requerente: Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A. Requerido:
Sairam Comercial Ltda - Me e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0012818-
35.2020.8.26.0114. 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 a(o) LETÍCIA ESTEFANE PERERIA DOS SANTOS, CPF
406.910.948-02, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por
parte de Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A, alegando em síntese: que houve encerramento irregular da pessoa
jurídica devedora da qual é sócia. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 22 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005263-52.2013.8.26.0127. A Dra. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro de Carapicuíba, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Marques Wendling, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) ERICA APARECIDA DE ALMEIDA ARRUDA MINI MERCADO ME, CNPJ 10.434.172/0001-27, que
BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S/A, ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando receber a quantia
de R$ 14.407,59 (junho de 2013), referente a cédula de crédito bancário operação nº 0328000007330860168.
Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a citação e penhora por edital, para que em 3 dias, a fluir após
os 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em
15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. Carapicuiba 12 de novembro de 2021.

PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO
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Produtora usou o Instagram para homenagear o apresentador

A cantora sertaneja fez vídeos em aeronave e 
depois de chegar a São Paulo

Fo
to

: R
ep

ro
du

çã
o/

In
st

ag
ra

m
Fo

to
: R

ep
ro

du
çã

o/
In

st
ag

ra
m

Fo
to

: R
eg

in
al

do
 T

ei
xe

ir
a

Luciana Cardoso celebra 19 anos de 
casamento com Faustão: “Sorte a nossa”

Maraisa faz ‘primeiro voo’ 
após morte de Marília 
Mendonça: “Estava com medo”

Gracyanne Barbosa arrasa 
com vestido 
recortado em evento

Gracyanne Barbosa roubou a 
cena ao participar do lança-
mento de um camarote para 
o Carnaval 2022, que acon-
teceu no Hotel Pestana Rio 
Atlântica, em Copacabana, na 
noite desta terça-feira (23).

Com um vestido preto recor-
tado, ela deixou à mostra a 
silhueta sarada e bronzeada, 
com marquinha à mostra e 
tudo, e aparentemente sem 
lingerie. A musa fitness ainda 
estava muitíssimo bem-a-
companhada do maridão, o 
cantor Belo.

Animadíssima, Gracy ainda 
caiu no samba com a bateria 
da escola de samba carioca 
Mocidade Independente de 
Padre Miguel! “Que alegria, 
sentir o carnaval próximo 
mais uma vez, saber que a 
festa mais bonita do planeta 
rs, está de volta. Eu estava 
ansiosa por esse momento, 

por esse dia e ele chegou”, 
comemorou Gracy ao ir ao 
evento.

Dedicadíssima em seus trei-
nos, Gracy contou recen-
temente que nem sempre 
tem disposição para ma-
lhar. “Vocês acham que eu 
acordo todo dia morrendo de 
treinar e não, gente. Tam-
bém tenho preguiça. Eu não 
estou sempre motivada, mas 
estou sempre disciplinada. 
Na verdade, não só hoje, 
sempre, vocês estão sempre 
me perguntando como faço 
pra estar ‘sempre motiva-
da’, ‘sempre com aquela 
vontade de treinar’. Gente, 
não. Eu não estou sempre 
motivada e muito menos 
com vontade de treinar. 
Muitas vezes eu não estava 
com vontade nenhuma, 
como foi hoje: eu estava 
cansada, sem saco”, contou 
em trecho do desabafo.

A musa fitness esteve com Belo em 
festa de lançamento de camarote no 
Rio de Janeiro, nesta terça-feira (23)

A cantora sertaneja Marai-
sa, da dupla com a irmã 
gêmea, Maiara, fez seu 
primeiro voo desde a 
morte da amiga Marília 
Mendonça, que morreu no 
último dia 5 após sofrer 
um acidente aéreo fatal.

Maraisa postou vídeos 
dentro do avião e depois, 
em um carro, depois 
de voar de Goiânia a 
São Paulo. “Chegamos! 
Chegamos em São Paulo, 
cidade que a gente ama! 
Eu moro aqui também, 
daqui uns dias. A gente 
fica mais aqui do que 
em Goiânia”, começou 
Maraisa. 

Na sequência, a cantora, 
que tinha uma parce-
ria musical com a irmã 

e Marília, chamada As 
Patroas, falou sobre o 
receio de pegar um voo 
após a morte da amiga. 
“Fiz o primeiro voo da 

vida hoje, que considerei 
o primeiro voo. Estava 
com um medo de voar, 
mas deu tudo certo, gra-
ças a Deus”, finalizou.

Luciana Cardoso usou o 
Instagram, na manhã des-
ta quinta-feira (25), para 
celebrar seu aniversário de 
casamento com Fausto Silva. 
Na publicação, ela postou 
uma foto em que os dois apa-
recem coladinhos.

“19 anos de casados. Que 
história!!! Te amo! E vamos 
juntos pra celebrar e viver 
muitas coisas nessa incrível 
estrada da vida. Que sorte a 
nossa!”.

Recentemente Luciana e 
Faustão apareceram com a 
família completa. O apresen-
tador posou para um clique 
divulgado por sua mulher 
com os 3 filhos e o genro. Na 
imagem, Fausto surge com 
os filhos mais novos que têm 
com Luciana - João Guilher-
me, de 17 anos, e Rodrigo, de 
13 - e Lara Silva, de seu pri-
meiro casamento com Magda 
Colares, que também estava 
com o namorado, o apresen-
tador Julinho Casares.
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Engloba 9
estados 
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(Geog.)

Cervídeo
parecido

com o
veado

Celebra-
ção tradi-
cional de
noivas

Imposto
sobre

operações
de crédito

Doença 
(?): conjun-

tivite ou
glaucoma

Fazer (?)
com: apro-
var uma
sugestão

Fator
marcante
no jasmim

Modelo de
escada em

espiral

Área (?),
recinto

de aero-
portos

Império
(?): foi

rival dos
bizantinos

(?)-mestre,
autoridade
maçônica

(?) de
semana: 

períodos de
descanso

Árvores da
paisagem

urbana
europeia

Objeto de
estudo da
Ontologia
(Filos.)

Volt-
ampère

(símbolo)

Tel (?): a
2ª maior
cidade de

Israel
(?) de
frango,
item do 

churrasco

"Norte",
em Otan

Composto
obtido da lã, usado em

cremes de pentear

Espaço para exposição das obras
de Tunga, em Inhotim

Tempero
da pipoca
(?) Moraes,

cantor 

Casa rústica de
regiões serranas

Esporte popular na
Roma Antiga

Termina-
ção da 2ª 
conjugação
Saudável

Corte e (?),
atividade
artística

Malforma-
ção congê-
nita asso-
ciada ao
zika vírus

Despidos

É oportuno,
adequado

Gemido
Brinquedo

feito de
papel fino

Antigo
(abrev.)

A 6ª nota
musical

Figura na
bandeira

do Uruguai
Peito; seio

Material
de pesca
Realce

em textos

Condição daquele que
tem "o nariz em pé"
Molusco tido como

afrodisíaco

Tipo de 
tratamento
baseado
no uso de
plantas 

medicinais

Multiplica-
da por dois

Boletim de 
ocorrência

(abrev.)

"Evite o
primeiro

(?)", frase
de alerta

para
alcoólicos 

Violeta (?),
cantora
chilena
Broches

3/vip. 4/pipa. 5/olmos. 7/otomano. 12/microcefalia. 17/galeria psicoativa.

ARIES - 21/03 a 20/04
Sextou, meu cristalzinho, e você vai ter que apelar para o seu charme se quiser melhorar o con-
vívio com os colegas de trabalho. Há sinal de alguns desafios pela frente e pode pintar briga mais 
séria, seja com amigos ou com outras pessoas mais próximas, principalmente no romance. A dica é 
confiar na sua força, mas sem exagerar e acabar passando por cima dos outros; mas, se por acaso 
acontecer, recorra ao seu charme rapidinho na hora de se desculpar. Talvez as coisas não saiam 
como gostaria na conquista, mas não precisa ficar trancado/a em casa nesta sexta. No romance, 
pode rolar desentendimentos, mas não desanime, Áries. Para manter o equilíbrio no relacionamen-
to, os Sais de Banho Terapêutico Amor são capazes de ajudar.

TOURO - 21/04 a 20/05
Sextou, Touro, mas vai ser preciso adiar a diversão e redobrar o esforço se quiser cuidar das 
tarefas de rotina no serviço. Se puder trabalhar em casa, seja em home office ou de outra maneira, 
vá em frente, mas não baixe muito a guarda. Para diminuir as cobranças, o jeito é se enfiar em um 
lugar quieto, bem longe da algazarra da família. Mais tarde, curtir seu canto ou deixar tudo do seu 
jeito pode ser a melhor pedida, então acenda um Incenso Indiano de Massala para relaxar e curtir 
os momentos de concentração. Respire fundo e use a teimosia do seu signo para agarrar firme o 
serviço. A conquista anda meio devagar, mas vai pegar fogo no final da noite com a entrada da Lua 
em seu paraíso astral. As energias também são as melhores para quem já tem compromisso.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
A comunicação continua inspirando cuidados nesta sexta, Gêmeos, e embora possa contar com 
seu raciocínio rápido em alguns momentos, é melhor não marcar bobeira. Só tenha cuidado na hora 
de se expressar, escolha as palavras com cuidado e confira duas vezes antes de enviar um e-mail 
pra não esquecer nada importante nem pagar mico. Se tiver que partir pro sacrifício pra terminar 
uma tarefa, não adianta ficar enrolando — vai ser chato pra caramba do mesmo jeito, agora ou mais 
tarde. Na paquera, cuidado na hora de se aproximar do crush pra não falar mais do que deve ou dar 
aquela travada. O diálogo com o mozão continua precisando de muito tato.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Assuntos envolvendo dinheiro seguem em alta, mas você pode ter alguns imprevistos e até pre-
juízo nessa área se não tiver cuidado. Como não adianta ficar reclamando sem fazer nada, o jeito é 
mostrar empenho e ralar dobrado pra dar conta do serviço, de um jeito ou de outro. Se tem planos 
para fazer compras, concentre-se na qualidade e na durabilidade para fazer um bom negócio. 
Também não é pra sair por aí comprando adoidado, tá? O risco de ter chuva de boleto mais pra 
frente é real oficial. Nos assuntos do coração, a possessividade será seu maior desafio, e se não 
conseguir se controlar, os astros anunciam que pode rolar briga. Mas a paquera pode surpreender 
no finalzinho da noite — não desista!

LEÃO - 22/07 a 22/08
Sextou, Leão, e apesar da Lua brilhando toda feliz em seu signo, há sinal de muitos desafios pela 
frente antes de encerrar a semana! Como você adora dar ordens, vale a pena vigiar suas atitudes 
para não exagerar e bater de frente com os colegas no trabalho. E pode se preparar para alguns 
problemas em casa também, principalmente se não controlar seu gênio. Inspire, respire e não pire! 
Para afastar energias negativas e evitar desentendimentos, experimente o Incenso Indiano Sálvia 
Branca de nossa loja. Mesmo com tanta coisa exigindo atenção, você ainda pode se destacar 
na paquera se agir com calma. Confie no seu charme e mostre interesse, mas sem exagerar na 
pressão nem falar sobre um futuro a dois por enquanto. Tem compromisso? Então, é melhor ir com 
calma.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Sextou, Virgem, mas a Lua ainda pede cautela, tanto na vida profissional quanto em outras áreas 
mais pessoais. Seu jeito mais fechado pode dificultar um pouco na hora de lidar com os colegas no 
trabalho, mas tente ceder em alguns pontos e busque o equilíbrio. Pra fugir de roubada, o jeito é 
ouvir seu sexto sentido, tá? Além disso, o Patuá de Proteção te resguarde do mal olhado. A saúde 
pede mais cuidados, então respeite seu corpo e diminua o ritmo se sentir que está se sobrecarre-
gando nas tarefas tanto profissionais, quanto pessoais. Mal-entendido e gente fofoqueira são um 
problema, inclusive no romance. Aposte no bom-senso pra fugir de bate-boca e fique longe das 
redes sociais, especialmente se já tem um mozão pra chamar de seu. E um caso escondido ou com 
alguém comprometido pode vir à tona.

LIBRA - 23/09 a 22/10
Sextou, meu bem, e o desejo de reunir os amigos e matar a saudade de todo mundo vai dar as 
cartas. Mas, primeiro, vai ser preciso redobrar os esforços no serviço para não se distrair no meio 
do caminho. Misturar amizade e dinheiro não é a melhor ideia pra hoje, por isso, se alguém pedir um 
empréstimo, saia de fininho e finja que não é com você, tá? Mas se fizer a sua parte e não esperar 
demais dos outros, as coisas vão acabar se acertando. A sintonia no romance melhora à noite, mas 
a Lua vai entrar em seu inferno astral mais tarde e pode jogar areia nos seus planos. Antes de se 
envolver com alguém, é melhor pesquisar mais pra não entrar em uma roubada, e se ficar balança-
da de incerteza, vale consultar o nosso Tarot do Amor.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Você vai fechar a semana com muitos sonhos e projetos ambiciosos, mas é melhor pisar no freio 
em alguns momentos. Não vai ser tão fácil deixar as coisas em ordem, botar o serviço em dia, 
rever alguns planos, pensar no que deseja para o futuro e até fazer alguns ajustes mais concre-
tos para melhorar o seu canto. Isso porque há sinal de tensão no serviço, especialmente se rolar 
cobranças. Cuidado com torta de climão à tarde, tá? E como não dá pra escapar sempre dessas 
coisas, o melhor a fazer é limpar as energias com um bom Incenso Indiano Sálvia Branca. Pode 
sobrar pouco tempo para os amigos e familiares, o que desgasta algumas relações. A convivência 
com o mozão pode ficar meio sem graça também, mas melhora no final da noite. Se está na pista, 
você estará mais exigente, e isso deixa a conquista complicada. Maneira aí, meu cristalzinho!

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
O seu lado aventureiro segue a todo vapor nesta sexta, e você vai sonhar com altas aventuras. 
Errado não tá, mas sua atenção pode ficar um pouco dispersa, então é melhor gastar o excesso 
de energia sem colocar a saúde em risco. Pode ser divertido fazer um passeio ao ar livre e praticar 
esportes, desde que respeite os seus limites, ok? Apesar de alguns perrengues, pode ter boas no-
tícias na paquera. Você tem tudo para encarar o romance com leveza e bom humor, mas é melhor 
não exagerar. Se está em busca de um novo relacionamento, aposte nas redes sociais e não deixe 
a distância se transformar em um problema.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
Sextou, Caprica, e seu sexto sentido estará afiado, ainda mais se anda buscando novos rumos 
para o futuro. Para consultar as energias do universo e saber se está no caminho certo, o Mapa 
Numerológico Anual pode dar as respostas que você procura. Analise os fatos e o comportamen-
to das pessoas ao seu redor porque pode pintar uma briga feia com alguém do seu círculo mais 
íntimo, principalmente um amigo. Além disso, assuntos ligados a herança, dinheiro, impostos ou 
papelada podem exigir atenção redobrada para você não sair no prejuízo no final das contas. À 
noite, com a Lua de mudança para Virgem, vai ser divertido quebrar a rotina e ousar um pouco mais 
com o mozão. Um certo ar de mistério anima a conquista, e você pode se encantar com alguém 
que mora longe.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Seu lado sociável segue em alta, mas os relacionamentos também reservam desafios, inclusive 
no trabalho. Pode fazer alguns contatos interessantes, mas há sinal de concorrência pela frente e 
alguém pode tentar te passar para trás. Depois do trabalho, um passeio rápido ao ar livre pode ser 
uma boa ideia para se acalmar, principalmente se andou se desentendendo com alguém próximo. 
Só não vale deixar os cuidados de lado, ok? A vida a dois estará no centro das suas atenções, 
mas nem tudo será perfeito sem defeitos — se precisar, os Sais de Banho Terapêutico Amor de 
nossa loja podem dar uma forcinha na harmonia entre você e o mozão. Tá na pista? Então, você vai 
sonhar com compromisso, mas é a sensualidade que deve movimentar as coisas no final da noite: 
mostre seu lado irresistível!

PEIXES - 20/02 a 20/03
Talvez tenha que encarar alguns sacrifícios e muito trabalho duro nesta sexta, Peixes, mas a 
semana tá acabando e vale a pena fazer um esforço final para conseguir o que deseja! ão vai 
ser fácil manter o foco no trabalho, mas sua dedicação tem tudo para impressionar, e se tiver 
que encarar horas extras, saiba que a saúde também vai pedir mais cuidado. Talvez seja preciso 
repensar alguns hábitos e adotar uma rotina mais saudável daqui em diante, por mais chato 
que isso seja. Pode sobrar pouco tempo para se dedicar ao romance, mas as coisas melhoram 
no final da noite. Às vezes, é preciso fazer sacrifícios até na paquera, mas avalie bem se o crush 
vale todo esse esforço — vale contar com a ajuda de nosso Tarot do Amor.
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