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Bolsonaro sonda 
assessores por 
palanques em 2022 
e escala ministros 
candidatos

Coreia do Sul avalia 
proibir consumo de 
carne de cachorro

Bovespa tem 
forte queda 
acompanhando 
nervosismo dos 
mercados globais

Mundo

Política

Economia
Especialistas alertam para necessidade de ampliar controle. A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) recomendou ao governo federal que novas medidas sejam adotadas P2

Aeroportos de São Paulo 
não exigem comprovante 
de vacinação contra Covid

Quem é Patrícia 
Vanzolini, primeira 

mulher eleita 
presidente da OAB-SP

Ela é a primeira mulher, na 
história da instituição, criada 

em 1932, a ocupar o cargo  P2

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) conversou on-
tem com ministros e asses-
sores sobre a montagem de 
palanques de aliados para sua 
campanha à reeleição.        P3

O principal índice de ações da 
bolsa de valores de São Paulo, 
a B3, opera em forte queda 
nessa sexta-feira (26), acom-
panhando o nervosismo no 
mercado internacional com a 
descoberta de uma nova va-
riante do coronavírus possivel-
mente resistente a vacinas. P5

O governo da Coreia do 
Sul anunciou que planeja 
criar um comitê de acon-
selhamento para discutir 
uma possível proibição do 
consumo de carne de ca-
chorro no país.                      P6

Julgamento ocorre no Julgamento ocorre no 
plenário virtual até o plenário virtual até o 
dia 3 de dezembro dia 3 de dezembro P3P3

Supremo começa a julgar Supremo começa a julgar 
portaria do governo que portaria do governo que 
proíbe demissão proíbe demissão 
de não vacinadosde não vacinados

Libertadores

Verdão encerra preparação 
para decisão da Libertadores 

no Gran Parque Central P9

Felipe Melo está pronto 
para final, e quarteto 

“ideal” deve ser titular
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POLÍTICA

Quem é Patrícia Vanzolini, primeira 
mulher eleita presidente da OAB-SP
Criminalista de 49 anos foi escolhida nesta quinta (25) presidente da seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) para o mandato de três anos. Ela é a primeira mulher, na história da instituição, criada em 1932, a ocupar o cargo

Da Redação

criminalista Patri-
cia Vanzolini, de 
49 anos, foi eleita 
nesta quinta-feira 
(25) presidente da 

seccional São Paulo da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) 
para o mandato de três anos 
(2022-2024). (Entenda como 
funciona a eleição na OAB 
mais abaixo).

Ela é a primeira mulher, na 
história da instituição, criada 
em 1932, a ser eleita presiden-
te.

Em 2018, ela concorreu à vice-
-presidência da OAB-SP.

Patrícia possui graduação, 
mestrado e doutorado em 
Direito pela Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo 
– PUC-SP.

Foi vice-presidente da 
Associação dos Advogados 
Criminalistas de São Paulo – 
ABRACRIM-SP e é sócia do 

Escritório Brito e Vanzolini 
Advogados Associados.

É também professora da Uni-
versidade Presbiteriana Ma-
ckenzie e do Damásio Educa-
cional, cursinho preparatório 
para o exame da Ordem.

Autora de obras como “Manual 
de Direito Penal”, pela editora 
Saraiva, e de “Teoria da Pena: 
Sacrifício, Vingança e Direito 
Penal”, publicado pela editora 
Tirant Brasil, entre outros.

“Mais do que representar a 
primeira mulher no comando 
da maior seccional do país, 
reconheço o peso da respon-
sabilidade que é reconstruir a 
OAB com meu compromisso 
de atuar na defesa intransigen-
te das prerrogativas de todos 
os advogados e da valorização 
da profissão, do primeiro ao 
último dia de meu mandato. O 
momento é de união e respon-
sabilidade, com o compromis-
so de atuar para todos os ad-
vogados, independentemente 
da chapa que eles defenderam 
neste pleito”, disse ela, em 

nota, após vencer a disputa.

Voto a voto
Em disputa acirrada, Patrícia 
venceu o atual presidente da 
entidade, Caio Augusto Silva 
dos Santos, candidato a ree-
leição.

Ela obteve 64.207 votos 
(35,80%), Caio Augusto Silva 
dos Santos, 58.821 votos 
(32,79%); e Dora Cavalcanti, 
18.351 votos (10,23%).

Cinco chapas disputavam a 
presidência da seccional São 
Paulo.

No Brasil, a categoria possui 
mais de 1,3 milhão de filia-
dos. Só em São Paulo, a maior 
seccional do país, estavam 
aptos a votar 350 mil advoga-
dos e advogadas com inscrição 
profissional definitiva e válida 
para trabalhar no estado.

A OAB é uma entidade federal 
independente, não subordi-
nada a nenhum órgão estatal e 
possui previsão na Constitui-
ção Federal como indispen-

A

Especialistas alertam para necessidade de ampliar controle. A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) recomendou ao governo federal que novas medidas sejam adotadas

Aeroportos de SP não exigem 
comprovante de vacinação contra Covid

Da Redação

Os aeroportos de São Paulo 
não exigem atualmente 
comprovante de vacinação 
contra Covid-19 dos passa-
geiros que vêm de fora do 
país. As barreiras sanitárias 
foram desmontadas em 
outubro e um mês depois, o 
aeroporto de Cumbica, em 
Guarulhos, bateu recorde 
no número de passageiros: 
2,4 milhões só em novem-
bro.
Nesta sexta-feira (26), a 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) 
recomendou ao governo 
federal que novas medidas 
sejam adotadas.
Atualmente, quem vem de 
fora não precisa apresentar 

comprovante de vacinação, 
ao contrário dos países da 
Europa, que exigem o do-
cumento dos passageiros.
A recomendação acontece 
em meio ao risco de uma 
nova onda de Covid-19 
chegar ao Brasil, já que 
vários países europeus 
estão tendo um novo surto 
da doença. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) já 
considera que o mundo está 
entrando em uma quarta 
onda.
Nesta sexta (26), a Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) publicou 
nota técnica recomendando 
que o governo brasileiro 
adote medidas de restrições 
para voos e viajantes vindos 
de parte da África, em de-
corrência da identificação 

de nova variante do SARS-
-CoV-2, identificada como 
B.1.1.529.
A decisão depende de por-
taria interministerial, mas 
André torres, ministro da 
Justiça, disse ser contra.
O aeroporto de Congonhas 
recebe apenas voos domés-
ticos.
Para a infectologista Rosana 
Richtmann, a falta de regras 
no Brasil pode colocar o 
país em risco.
“Essa variante nova agre-
ga um número grande de 
mutações, nós não sabe-
mos, é muito cedo, mas é 
uma ameaça real. Porque 
ele agrega geneticamente, 
características de variantes 
com alto grau de transmis-
são e capacidade de escapar 
da nossa capacidade imu-
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nológica. Então as medidas 
de contenção nunca foram 
tão importantes”, afirma
Em nota, o Ministério da 
Saúde disse que por en-
quanto continua valendo 
a regra de apresentação de 

exame negativo PCR ou 
antígeno para Covid-19 e 
da declaração de saúde do 
viajante para entrar no país 
pelos aeroportos. Não é 
exigido o comprovante de 
vacinação.

sável para a democracia e à 
função jurisdicional do estado.

A entidade teve um papel de 
destaque durante o processo 
de redemocratização do país e 
o combate à tortura e aos abu-
sos durante o regime militar 
nas décadas de 60 e 70.

O presidente nacional da 
OAB pode impetrar processos 
no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) e em outros órgãos 
federais, como ação direta de 
inconstitucionalidade, em que 
é possível questionar a lega-
lidade e a validade de leis ou 
normas federais ou estaduais.
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Bolsonaro sonda assessores por palanques 
em 2022 e escala ministros candidatos

Da Redação

presidente Jair 
Bolsonaro (sem 
partido) con-
versou ontem 
com ministros e 

assessores sobre a mon-
tagem de palanques de 
aliados para sua campa-
nha à reeleição.
Segundo apurado, 
Bolsonaro tem sonda-
do ministros e aliados 
que possam disputar 
cargos eletivos, como o 
caso do general Augusto 
Heleno, hoje chefe do 
gabinete de segurança 
institucional. Heleno, 
afirmam assessores do 
governo, não se entu-
siasmou com a ideia de 
sair candidato a deputa-
do federal pelo Distrito 
Federal.
E, no caso do Senado, 
a ministra Flavia Ar-

ruda tem a preferência 
como parte do acordo 
do apoio do PL — partido 
dela — ao governo fede-
ral. Ainda não está de-
finido se ela sairá para o 
Senado ou para o gover-
no do Distrito Federal.
Em São Paulo, palanque 
prioritário, Bolsonaro 
ainda tenta conven-
cer o ministro Tarcisio 
Freitas (Infraestrutu-
ra) a sair candidato ao 
governo de São Paulo 
— e sugeriu, até, o nome 
do ex-ministro Ricar-
do Salles como vice. No 
entanto, ministros da ala 
política defendem que 
Salles saia a deputado 
federal.
Por ora, o ministro da 
Infraestrutura tem re-
sistido ao plano de Bol-
sonaro pois acredita ter 
mais chances na disputa 
pelo Senado pelo estado 
de Goiás.

Segundo o blog apurou, Bolsonaro tem sondado ministros e aliados que 
possam disputar cargos nos estados e no Distrito Federal

Julgamento ocorre no plenário virtual até o dia 3 de dezembro

Supremo começa a julgar portaria do governo 
que proíbe demissão de não vacinados

Da Redação

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) começou a julgar se 
mantém decisão do minis-
tro Luís Roberto Barroso 
contra a portaria do governo 
que impede empresas de 
exigirem dos funcionários 
comprovante de vacinação 
contra a Covid.
A análise ocorre em plená-
rio virtual, em que os mi-
nistros inserem seus votos 
em sistema, e está prevista 
para terminar no dia 3 de 
dezembro.
Até o momento, votaram 
apenas Barroso, que é o 
relator, e o ministro Edson 
Fachin, que o acompanhou.
Barroso suspendeu o trecho 
da portaria que considera-
va prática discriminatória 
a exigência de certificado 
de vacinação em processos 
seletivos e a demissão por 
justa causa em razão da não 
apresentação do documen-

to.
Com a decisão de Barroso, 
os empregadores podem 
voltar a exigir o compro-
vante dos empregados e 
poderá haver demissão de 
quem se recusar a fornecer 
o comprovante, desde que 
isso aconteça como última 
medida, dentro do critério 
da proporcionalidade.
Agora, os demais ministros 
devem dizer se referendam 
a decisão individual de 
Barroso.
A portaria foi editada pelo 
Ministério do Trabalho no 
último dia 1º. Partidos políti-
cos e sindicatos, então, acio-
naram o Supremo contra a 
medida do governo, sob o 
argumento de que a norma 
contraria a Constituição.
Pela decisão do relator, a 
exigência não deve ser apli-
cada a pessoas que tenham 
contraindicação médica ba-
seada no Plano Nacional de 
Vacinação ou em consenso 
científico.
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Salles, que é ex-minis-
tro do Meio Ambiente, é 
cotado também para dar 
palanque a Bolsonaro 
em uma candidatura ao 
Senado por São Pau-
lo — assim como deseja 

Bolsonaro com a depu-
tada estadual Janaina 
Paschoal (PSL-SP).
No Sul, Bolsonaro conta 
com o ministro Onyx 
Lorenzoni (DEM-RS) e, 
na Bahia, com o palan-

que de João Roma, atual 
ministro da Cidadania.
No Rio de Janeiro, foi 
discutida a candidatu-
ra de Hamilton Mourão 
(PRTB) para o governo 
ou para o Senado.
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Exploração ilegal de ouro atraiu dezenas de balsas e dragas para a região do rio Madeira
Da Redação

Garimpeiros que atracaram 
com balsas e dragas no Rio 
Madeira, no município de 
Autazes, a 113 quilômetros 
de Manaus, começaram a 
deixar a região. A infor-
mação é de moradores da 
comunidade de Rosário, lo-
calizada perto do local onde 
o grupo está instalado.
As embarcações começa-
ram a chegar ao local há 
cerca de 15 dias, quando 
surgiu a informação de que 
havia ouro no rio, na região 
da comunidade.
De acordo com Danicley 
Aguiar, ativista do Gre-
enpeace, mais de 300 balsas 
estavam no rio, sem licença 
ambiental para mineração.
Os garimpeiros estão 
descendo o Rio Madeira 
em busca de ouro há pelo 
menos quatro meses, como 
mostram imagens de julho, 
gravadas pelos próprios ga-
rimpeiros em Borba, a 300 
quilômetros de Manaus, 
e postadas em uma rede 
social.
Na internet, os garimpei-
ros também postam ví-
deos para mostrar como 
as dragas funcionam. Elas 
utilizam longas mangueiras, 

Um casal foi preso no bairro da Mooca, em São Paulo, e trazido para a 14ª DP (Leblon)

Quadrilha de SP assaltava casas na 
Zona Sul do Rio e ostentava nas redes

Dragas e barcos de garimpeiros 
começam a deixar Rio Madeira, no AM

Da Redação

Polícia Civil do RJ 
prendeu ao longo 
desta semana cinco 
suspeitos de inte-
grar uma quadrilha 

de São Paulo que assaltava 
prédios no Rio, quase sem-
pre na Zona Sul da cidade. 
Com o dinheiro rouba-
do, eles ostentavam uma 
vida de luxo na internet.
Carlos Alberto Nolasco 
Santos Filho, de 29 anos, 
e Brenda Santana Costa 
Chiapetta, de 27, estavam 
em casa, na Mooca, na 
capital paulista, quando os 
policiais chegaram.
A 14ª DP (Leblon) afirma 
que o bando do casal atacou, 
pelo menos, três aparta-
mentos nos bairros de Bo-

tafogo, Leblon e Gávea. Os 
criminosos vieram de São 
Paulo em 10 de agosto e no 
dia seguinte já estavam em 
ação, na Rua 19 de Feverei-
ro, em Botafogo.
Carlos Alberto e um com-
parsa entram no condo-
mínio e vão até um apar-
tamento, que acreditavam 
estar vazio. Quando viram 
os moradores, pegaram uma 
faca na cozinha, ameaçaram 
a família e levaram vários 
objetos, fugindo num táxi.
O segundo ataque foi na Rua 
General Urquiza, no Le-
blon, Matheus Andre Gomes 
de Morais, de 20 anos, e 
dois bandidos não tiveram 
dificuldades para entrar 
no condomínio. Minutos 
depois, eles saem com uma 
mochila e fogem em direção 
ao metrô.

O terceiro assalto foi na 
Estrada da Gávea, em São 
Conrado. Em todos, os 
bandidos usavam luvas, 
para não deixar impressões 
digitais.
Mas a polícia descobriu, por 
imagens de segurança, onde 
estavam hospedados. Uma 
câmera gravou quatro crimi-
nosos andando por uma rua 
em Copacabana. Na sequ-
ência, Brenda chega em um 
carro de luxo de cor branca.
Os ladrões deixaram o 
Rio logo depois do último 
assalto, carregando várias 
mochilas e bolsas.
Os presos foram trazidos 
pelos policiais da Delegacia 
do Leblon. Na entrada, todos 
tentaram esconder o rosto. 
Outros dois integrantes es-
tão sendo procurados e são 
considerados foragidos.
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que são lançadas até o leito 
do rio. Geradores fazem 
com que elas suguem a 
terra e tudo o que encon-
tram no fundo. O material 
é levado até a balsa e passa 
por uma esteira, onde é fil-
trado para seleção do ouro e 
devolvido à água. 
O vice-presidente, Hamil-

ton Mourão, afirmou que 
Marinha e Polícia Federal 
fariam uma operação na 
região para investigar os 
garimpeiros no local. Ele 
tratou com naturalidade a 
invasão de balsas no Ma-
deira e disse que todos os 
anos os garimpeiros procu-
ram o lugar com mais ouro. 

Ele afirmou que medidas já 
estão sendo tomadas para 
verificar o arrastão de ouro 
no Rio Madeira.
“Polícia Federal e Mari-
nha já estão se preparando 
para agir, mas o principal 
ali é a Marinha. A Marinha 
tem que verificar qual é a 
questão, quem está ali na 

legalidade, qual é a embar-
cação legal, e o pessoal que 
está na ilegalidade vai ter a 
embarcação apreendida”, 
disse.
Em grupos de trocas de 
mensagens, os garimpeiros 
ameaçaram revidar a ação 
de autoridades que tentem 
removê-los do local.
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Índice FTSEurofirst 300 caiu 3,71%, a 1.796 pontos, enquanto o índice pan-europeu 
STOXX 600 perdeu 3,67%, a 464 pontos

Da Redação

O mercado acionário eu-
ropeu caiu com força em 
meio a vendas generaliza-
das nesta sexta-feira (26), 
depois que notícias de uma 
nova variante do corona-
vírus recém-identificada e 
possivelmente resistente a 
vacinas provocou temores 
de novo impacto à econo-
mia global e levou inves-
tidores a evitarem ativos 
arriscados.
O índice FTSEurofirst 300 
caiu 3,71%, a 1.796 pontos, 
enquanto o índice pan-eu-
ropeu STOXX 600 perdeu 
3,67%, a 464 pontos, em 
sua pior sessão desde junho 
de 2020. 
A medida de volatilidade 
para o principal mercado 
acionário chegou a uma 
máxima de 10 meses.
As perdas do dia levaram o 
STOXX 600 a registrar que-
da de 4,5% nesta semana.
Pouco se sabe sobre a va-
riante detectada na África 
do Sul, Botswana e Hong 
Kong, mas cientistas disse-
ram que ela tem uma com-
binação atípica de mutações 
e pode ser capaz de evitar 
respostas imunológicas e 
ser mais transmissível.
“Com a Europa e algumas 
partes do norte dos EUA em 
uma situação problemá-

Na quinta-feira, Ibovespa fechou em alta de 1,24%, aos 105.811 pontos
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Bovespa tem forte queda acompanhando 
nervosismo dos mercados globais

Ações europeias sofrem pior dia em 17 meses 
com temores sobre nova variante do coronavírus

Da Redação

 principal índice 
de ações da bolsa 
de valores de 
São Paulo, a B3, 
opera em forte 

queda nessa sexta-feira 
(26), acompanhando o 
nervosismo no merca-
do internacional com a 
descoberta de uma nova 
variante do coronavírus 
possivelmente resistente 
a vacinas.
Às 15h59, o Ibovespa caía 
3,42%, a 102.189 pontos. 
Mais cedo, chegou a recu-
ar mais de 4%. Veja mais 

cotações.
As ações das companhias 
aéreas Gol e Azul des-
pencavam cerca de 12%, 
junto com os papéis da 
operadora de turismo CVC 
e da fabricante de avi-
ões Embraer, em meio à 
multiplicação de casos da 
nova variante no exterior.
Já o dólar opera em alta, e 
chegou a R$ 5,66.
Na quinta-feira, a bolsa 
fechou em alta de 1,24%, 
aos 105.811 pontos. Com 
o resultado, o Iboves-
pa passou a acumular alta 
de 2,23% em novembro. 
Em 2021, no entanto, o 
tombo ainda é de 11,10%.
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ECONOMIA

tica devido a um número 
já alto de novos casos e 
hospitalizações, essa nova 
cepa do vírus surge no 
pior momento possível”, 
disse Peter Garnry, chefe de 
estratégia de ações do Saxo 
Bank.
“As ações estão reagindo 
negativamente porque não se 
sabe nesse momento quan-

to as vacinas serão efetivas 
contra a nova cepa, e portanto 
isso aumenta o risco de novos 
lockdowns.”
Entre os setores, o de viagem 
e lazer despencou 8,8%, em 
seu pior dia desde o começo 
do choque da Covid-19 em 
março de 2020.
O Reino Unido anunciou 
uma proibição temporária a 

voos da África do Sul e vários 
países vizinhos. A União 
Europeia também planeja 
movimento similar.
Em LONDRES, o índice Fi-
nancial Times recuou 3,64%, 
a 7.044 pontos.
Em FRANKFURT, o índice 
DAX caiu 4,15%, a 15.257 
pontos.
Em PARIS, o índice CAC-

40 perdeu 4,75%, a 6.739 
pontos.
Em MILÃO, o índice Ftse/
Mib teve desvalorização de 
4,60%, a 25.852 pontos.
Em MADRI, o índice 
Ibex-35 registrou baixa de 
4,96%, a 8.402 pontos.
Em LISBOA, o índice PSI20 
desvalorizou-se 2,44%, a 
5.425 pontos.
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Por outro lado, tradicionalistas defendem que prato é receita típica sul-coreana

Da Redação

O governo da Coreia do 
Sul anunciou que pla-
neja criar um comitê de 
aconselhamento para 
discutir uma possível 
proibição do consumo 
de carne de cachorro no 
país.
A comissão de 20 mem-
bros será composta por 
especialistas, membros 
de organizações pri-
vadas e autoridades do 
governo, informou o 
Ministério da Agricultura 

sul-coreano, e deverá 
chegar a um consenso 
sobre a questão até abril 
de 2022.
Por um lado, o projeto é 
exaltado por ativistas e 
donos de animais de es-
timação. Os tradiciona-
listas, por outro, alegam 
que a carne é uma receita 
típica sul-coreana e que 
as pessoas devem ser 
livres para consumi-la.
O tema entrou na agenda 
governamental depois 
que o presidente Moon 
Jae-in sugeriu, em se-
tembro, que seria hora 

de impor uma proibição 
à venda e ao consumo da 
carne de cachorro.
Moon, que é um ado-
rador de animais, disse 
que comer cães tem se 
tornado cada vez mais 
controverso na comu-
nidade internacional. E 
isso não é recente. Em 
1988, por exemplo, o 
governo fechou todos os 
restaurantes que serviam 
carne de cachorro em 
Seul durante os Jogos 
Olímpicos, a fim de evi-
tar uma imagem negati-
va da culinária local.

Roberto Cazzaniga teve que pegar dinheiro emprestado para fazer essas transferências, e 
ainda deve cerca de 60 mil euros

Amigos de jogador que caiu em golpe e 
pensou que namorava Alessandra Ambrosio 
abrem vaquinha para quitar dívidas

Coreia do Sul avalia proibir consumo de carne de cachorro

Da Redação

migos do joga-
dor italiano de 
vôlei Roberto 
Cazzaniga abriram 
uma vaquinha para 

compensá-lo pelos prejuízos 
que ele teve ao ser explorado 
durante anos por um grupo 
de estelionatários que faziam 
com que ele pensasse que ti-
nha um namoro virtual com 
a modelo brasileira Alessan-
dra Ambrosio.
A página foi aberta por 

Danilo Rinaldi, que diz ser 
amigo e ex-colega de time de 
Cazzaniga. “Eu comecei essa 
vaquinha com uma meta es-
pecífica: ajudar Roberto Ca-
zzaniga a começar uma nova 
vida, longe daqueles que o 
exploraram sem só duran-
te 15 anos. Da nossa forma, 
podemos ajudar Roberto a 
retomar sua vida e começar 
a escrever seu futuro”, diz o 
texto de apresentação. 
De acordo com o programa 
de TV Le Iene, o jogador fez 
depósitos que, somados, che-
gam a 700 mil euros (cerca 

de R$ 4,4 milhões na cotação 
atual). Ele teve que pegar di-
nheiro emprestado para fazer 
essas transferências, e ainda 
deve cerca de 60 mil euros 
(cerca de R$ 379 mil).
O propósito da vaquinha é 
tentar ajudar o atleta a quitar 
essa dívida.
Amigos, companheiros e ex-
-companheiros de Cazzaniga 
afirmaram que tentaram 
conversar com ele para dizer 
que estava sendo vítima de 
um golpe, mas que, quan-
do isso ocorria, o atleta se 
retraía.
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Presidente sul-coreano Moon Jae-in e primeira-dama Kim 
Jeong-sook brincam com cachorros em foto de 2018
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CÂMARA (São Paulo)
Ex-vereador e presidente da Mesa por 4 vezes, o ex-senador e 
ex-ministro (Transportes) Antônio Carlos Rodrigues será deci-
sivo na relação do PL com Bolsonaro    
.
PREFEITURA (São Paulo)
Prestes a completar 200 dias de governo, Ricardo Nunes (MDB) 
se prepara pra não deixar a variante Omicron da Covid 19 des-
filar na “Capital Mundial da Vacina”   
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Assim como na Câmara dos Deputados, no Parlamento paulista 
são muitos deputados e deputadas que podem transformar o 
PL num dos maiores partidos em 2022  
.
GOVERNO (São Paulo)
É querer demais que o João Doria, virtual vencedor das prévias 
tucanas feche já uma chapa com a senadora Tebet (MDB) de 
vice, só por ter dito que será mulher    
.
CONGRESSO (Brasil)
Deputada federal Renata Abreu (dona do Podemos) só não 
será candidata ao Senado por São Paulo se não quiser. O can-
didato Presidencial Sérgio Moro apoiará   
.
PRESIDÊNCIA (Brasil) 
Jair Bolsonaro tá dizendo que uma nova variante - África do Sul 
- do vírus Corona (Covid 19) deve ser combatida pelos ‘carna-
vais’ dos governadores e prefeitos   
.
PARTIDOS (Brasil)
PL : lançar de cara o ministro Tarcísio (Infraestrutura) ao gover-
no paulista, correndo o risco de perder pro Alckmin (num PSD 
do Kassab) é um “tudo ou nada” 
.
HISTÓRIAS 
Eleita a 1ª mulher pra presidência da OAB (SP). Ela é Patrícia 
Vanzolini, de 49 anos, que teve quase 65 mil votos, derrotando 
a chapa do atual presidente ...   
.
(São Paulo)
... Caio Augusto. Leonardo Sica foi eleito vice e Daniela Maga-
lhães secretária-geral. Para a CAASP, foi eleita Adriana Abílio, 
tendo como vice Domingos Stocco ...      
.
M Í D I A S 
Cesar Neto é jornalista desde 1992 e colunista de política na 
imprensa brasileira desde 1993. A coluna  www.cesarneto.com  
recebeu “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São Paulo 
e “Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia do Estado de São 
Paulo  
.
Email  cesar@cesarneto.com  -  Twitter  @cesarnetoreal
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Unidade do restaurante no Grajaú mudou para Cidade 
Dutra e governo paulista têm entregado apenas 
300 marmitas para atender uma demanda que, 
anteriormente, era de 1.500 pratos servidos por dia

GERAL

Bom Prato: moradores 
do Grajaú reclamam de 
marmitas insuficientes 
entregues no bairro

Da Redação

Moradores em situação de 
pobreza do Grajaú, na 
Zona Sul de São Paulo, 
estão penando para 
garantir ao menos uma 

única refeição no dia, após uma 
unidade do restaurante Bom 
Prato no bairro ter fechado as 
portas, após queda do teto em 
fevereiro.
A nova unidade abriu em outro 
local, a quase cinco quilômetros 
de distância do antigo endereço. 
Desde então, um carro do gover-
no de SP está levando marmitas 
para o pessoal que não tem como 
percorrer essa distância.
O problema é que a quantida-
de distribuída - 300 marmitas 
por dia - não tem dado conta da 
demanda com tanta gente preci-
sando de refeição.
Por causa de escassez de mar-
mitas, 10h da manhã a fila já está 
grande na Avenida Dona Belmira 
Marin, onde são distribuídas as 

marmitas. Faça sol ou faça chuva, 
há seis meses, o movimento é 
esse por lá.
“Tem momentos que a gente não 
tem outra opção. Se pensar em 
sol, chuva a gente não vai”, con-
tou a aposentada Lídia Paz.
O carro aguardado das marmi-
tas chega por volta das 10h30. 
R$ 1,00 na mão e as pessoas vão 
pegando os marmitex.
“Só pode pegar uma marmita. 
Aí tem que pegar várias vezes a 
fila para pegar três marmitas. To 
pegando pra mim e pras minhas 
filhas”, afirmou o morador em 
situação de rua José da Silva.
Trazer as refeições assim foi a op-
ção desde que o restaurante Bom 
Prato do Grajaú parou de funcio-
nar no endereço.
O prédio foi fechado em maio, 
porque estava com o forro e o 
telhado comprometidos. Preci-
sava de uma reforma. Segundo 
os moradores, lá eram servidas 
cerca de 1.500 refeições todos os 
dias. Mas agora, eles só trazem 
300 marmitas.
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O Brasil está fechando as frontei-
ras para vôos vindos da África do 
Sul e mais 6 países africanos. A 
Europa já tinha tomado tal medida, 
uma vez que já houve um caso de 
infecção pela nova cepa da variante 
chamada Omicron na Bélgica ... 

Vale lembrar que a cepa inicial 
surgiu na China e as variantes em 
países - agora 4 - que formam as 
economias emergentes (BRICS). 
São eles o Brasil, a Russia, a Índia, 
a China e a África do Sul. O vírus 
inicial espalhou-se da China para 
o mundo ; depois as variantes vie-
ram via Manaus (Amazonas) Brasil; 
depois via Índia (2º país mais popu-
loso do mundo) e agora via África 
do Sul e 6 países africanos ...

Para que seja um quase Armage-
don bíblico, com a destruição dos 
sistemas corruptos e dos falsos 
deuses que controlam o mundo 
que conhecemos, só falta uma 
nova - ainda mais infectante e 

sem vacinas desenvolvidas - cepa 
de uma nova variante que venha 
da Rússia, do agora quase eterno 
governante Putin. Em tempo : na 
China, aonde tudo começou, re-
centemente o partido único elevou 
o governante Xi-Jinping a quase 
eterno, tornando-se Presidente 
até sua morte no mais populoso 
país do planeta Terra ...

Enquanto isso, no Brasil só se fala 
em eleições Presidenciais 2022, 
com destaque para o ex-Presi-
dente Lula (PT), o atual Presidente 
Bolsonaro (ingressando no PL) e 
o ex-juiz federal (das operações 
Lava Jato) e ex-ministro Justiça 
Ségio Moro (agora filiado ao Po-
demos). Governadores e prefeitos 
já anunciaram festas da virada de 
ano e Carnaval, alegando as Se-
cretarias de Saúde que a pandemia 
está com os dias contados, pela 
vacinação em massa, com início da 
liberação do uso de máscaras em 
locais abertos ...

Atendendo a pedidos, 
vou falar de Ciro Gomes!
Começo este texto com um não 
e um sim. Não, Ciro Gomes não 
será presidente (pelo menos não 
em 2022). E sim, Ciro Gomes é 
um político muito interessante, 
como poucos da geração que 
está na faixa dos 60 anos. Acre-
dito tanto nisso que até já votei 
nele.

Agora, explico também que es-
crevo este texto porque, todas as 
semanas, algumas pessoas apa-
recem nas minhas redes sociais 
dizendo que não falo dele. 

Então, estou falando. Ciro Gomes 
não será eleito porque não con-
seguiu convencer ninguém com 
relevância política nacional a ser 
fiador do seu projeto. E, como 
todos sabemos, não há projeto 
que chegue ao Palácio do Planal-
to sozinho. Sempre tem que ter 
pelo menos uma parte do Cen-
trão, o mercado financeiro e/ou, 
em tempos passados, a mais po-
derosa rede de televisão. 

Neste momento, ele está argu-
mentando, conversando com 
uma parte do eleitorado, mas 
sem levar muita gente junto. 
Continua se repetindo, até quan-
do tenta mudar a forma de falar. 
As lives #CiroGames, por exem-
plo, pareciam interessantes no 
início, mas estão agora com o 
tom professoral de sempre. 

Além disso, ele continua de-
monstrando chateação. Com o 
PT, com Lula, com Dilma, com 
FHC, com o PSDB. É muita chate-

ação em cada entrevista, muito 
mais do que aparece sobre seus 
planos. 

É claro que tem gente que gosta 
dele. Inclusive, como já disse, eu. 
E o Datena também. Mas, até aí, 
a gente não consegue elegê-lo. 
Datena fala com bolsonaristas, 
lulistas e alguns moristas, mas 
pouca gente que entende o que 
Ciro Gomes diz. E eu falo com vo-
cês, que também não são tantos. 
Alguns que votariam nele (como 
votaram em 2018), mas que pre-
ferem evitar que Bolsonaro (a 
maioria) ou Lula (a menor parte) 
ganhem a eleição.

Parece ter pouca gente agora 
com capacidade e paciência para 
bancar o projeto cirista. Talvez 
seja pela complexidade das ar-
gumentações. Ou pela incons-
tância do personagem. 

Então, é isso! Falei dele. No fundo, 
espero que eu esteja enganado, 
que ele seja bem apresentado 
pelo publicitário João Santana e 
isso resulte em uma candidatura 
competitiva. 

Pensando bem, até que seria ba-
cana tê-lo como presidente, não? 
Os humoristas também adora-
riam.

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

diário de S.Paulo

Charge

Brasil Fechando Fronteiras para Nova Cepa Variante (Covid 19)

Kleber Carrilho



Verdão encerra preparação para decisão da Libertadores no Gran Parque Central

Felipe Melo está pronto para final, 
e quarteto “ideal” deve ser titular

esportes
diário de S.Paulo
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O Palmeiras encerrou no fim 
da tarde desta sexta-feira a 
preparação para a final da 
Libertadores da América, 
neste sábado, às 17h (de 
Brasília), contra o Flamengo, 
em Montevidéu, no Uruguai.

A última atividade do 
Verdão foi no estádio Gran 
Parque Central, na capital 
uruguaia, onde Abel Fer-
reira trabalhou com portões 
fechados, sem a presença de 
torcedores e jornalistas.

Mais cedo, porém, o portu-
guês ajudou a acabar com a 
principal dúvida da esca-
lação palmeirense: Felipe 
Melo, recuperado de dores 
no joelho, está nos planos da 
comissão técnica.

Em entrevista coletiva, Abel 
afirmou que o volante irá 
jogar, mas não deu detalhes 
sobre o time titular. A es-
tratégia da comissão técnica 
é informar aos atletas a 
formação somente no dia 
da partida. Mas a tendên-
cia é que ele use na frente 
o quarteto Veiga, Scarpa, 
Dudu e Rony.

Se decidir manter a base das 
atuações recentes, o Verdão 
pode enfrentar o Flamen-
go com: Weverton; Mayke, 
Gustavo Gómez, Luan e 
Piquerez; Felipe Melo, Zé 
Rafael e Raphael Veiga; Gus-
tavo Scarpa, Dudu e Rony.

O meio-campista Danilo, 
porém, é opção para dar 
mais poder de marcação ao 
time palmeirense e pode en-
trar na vaga de Felipe Melo 
ou de um dos atacantes.

Antes do treino no Gran 
Parque Central, os joga-
dores do Verdão fizeram o 
reconhecimento do estádio 
Centenário, palco do jogo 
deste sábado, às 17h, contra 
o Flamengo.

Infoesporte
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Aviso de leilão presencial e eletrônico. Contrato nº 079/2021 - Processo nº 8.888-6/2020. O Município 
de Ilhabela realizará o leilão nº 02/2021 para alienação de bens móveis inservíveis, como VEÍCULOS, CA-
MINHÕES E MOTOS - COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO E SUCATA VEICULAR PARA COMPACTAÇÃO, TRA-
TORES E MATERIAIS INSERVÍVEIS a quem oferecer maior lance, em 30/11/2021 às 10:00h, presencialmen-
te no Auditório do Leiloeiro à Rua Itacoarati, 75-A, Vila Nair, São Paulo/SP, e simultaneamente, de forma 
eletrônica, no site www.amaralleiloes.com.br. Chassis dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura de 
Ilhabela: 9BFLF47G0YD039901, 93ZC68B0198410350, 9BWN172SX7R716622, 9BWN172S47R716633, 
9BD15822AA6438879, 9BWAB05U0AT107159, 9BWMF07X7EP007325, 936ZCWMNCE2120803, 935ZBWMM-
BD2113015, 9C6KE1060D0013096, 9C6KE1060D0013050, 9BWMF07X7EP019278, 9BD119609D1107458. 
Chassis dos veículos removidos das vias públicas: 9B3BRM08ZLP000965, 9BGRG08F0CG103870, 9BUBR-
800SL1G03102, 9BWZZZ30ZLT103224, KLAJF19W1TB145394, 9BD17164G85129381, 9BG5TC11UGC135908, 
8AFCR10B7VJ043769,  9BMMF33E5XA004105, LA2ASD31503, 9BMMF33E4YA020216, 9BD146067S5583689, 
LA7APB44382, 9BWZZZ377TP578913, C032133H03, 9BD146000N3844770, 8AFDZZFHA7J066379, 9BWZZZ-
377TP547811, 9BFZZZ54ZRB640236, 9BFZC52P3DB926401, 9BFZZZ55ZLB022488, 8AFZZZEFF3J290297, 9BW-
ZZZ327SP054178, 9BWCA05X13P001062, 8AFZZZEHCYJ140654, 9BWZZZ377TP549775, LA7ERJ65044, 9BW-
ZZZ30ZFP029315, 8AD2A7LZ93W012275, 9BWCA05X81P004814, LA7AGU339863, 9BWZZZ377WP546650, 
9BGXF19X04C118063, 9BGJG69KPNB009368, 9BFZ55A2A8039735, 9BD146097S5659888, 9BG5JK-
11VEB012384. O Edital completo do Leilão e maiores informações em www.ilhabela.sp.gov.br / www.ama-
ralleiloes.com.br e na Prefeitura de Ilhabela à Rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86, Perequê, 
CEP 11630-000, Ilhabela/SP, (12) 3896-9200. Leiloeiro: Eder Amaral de Oliveira - JUCESP 966, telefones (11) 
5061-4038 / (11) 99222-5134, contato@amaralleiloes.com.br.
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N. 006/2021. Objeto: contratação de emrpesa especializada para execução 
de obras de fechamento da rodoviaria municipal. data: 15/12/2021 – 10h00m. TOMADA DE PREÇOS N. 007/2021. objeto: 
contratação de empresa especializada para reforma geral da praça sesquicentenario com implantação de espaços para 
feira noturna e feira de artesanato. data: 15/12/2021 – 14h00m. cadastro: Para participar, os interessados deverão ser 
cadastrados nesta Prefeitura ou providenciarem o cadastro até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas 
(Art. 22 §2o da Lei 8.666/93). 
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 002/2021. Objeto: contratação de empresa especializada para 
obras de pavimentação asfaltica no loteamento belvedere do lago e no,loteamento parque jardim das palmeiras. data: 
29/12/2021 – 10h00m. Edital completo deverá ser retirado gratuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura, 
sito à Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 08h00m às 17h00m, devendo o interessado trazer sua mídia 
específica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc.) pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.br ou ainda pelo site www.serrane-
gra.sp.gov.br. Informações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 26 de Novembro de 2021. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefeito. 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 084/2021; Objeto: prestação de serviços 
de STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Local e Longa Distância com fornecimento de hardware - 
Entrega das Propostas: a partir de 29/11/2021 às 08h00 - Data de Abertura das Propostas: 09/12/2021 
às 09h00 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

LEILÃO ONLINE

256ª Hasta Pública Unificada da Justiça Federal da 3a Região

São 233 lotes (Imóveis, Veículos, Máquinas, Equipamentos e Bens Diversos).
Consulte possibilidade de parcelamento em até 59 parcelas vide Edital

1º Leilão: 24/11/2021 e 2º Leilão: 01/12/2021 às 11h

LOCAL: AUDITÓRIO VIRTUAL: WWW.LANCENOLEILAO.COM.BR
Consulte informações com condições de pagamento

e edital no site www.lancenoleilao.com.br
Informações: atendimento@lancenoleilao.com.br ou 11 2359-7351

Leiloeiro Oficial: Carla Umino - Jucesp 826

GOVERNO

COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
A AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO - SP-REGULA, comunica aos interessados que acha-se aberta a licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/SP-REGULA/2021 - Processo 
nº 9310.2021/0000089-3 do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, promovido para a 
Contratação de empresa para prestação de serviços de administração e gerenciamento 
de créditos disponibilizados em cartão eletrônico com chip, de Vale Refeição e Vale 
Alimentação, para utilização dos empregados da Autarquia. A abertura está marcada 
para o dia 09/12/2021 às 10h30m, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico 
de compras no endereço https://www.gov.br/compras/pt-br. O Caderno de Licitações, 
composto de Edital e seus Anexos, poderá ser acessado por meio de consulta ao 
site http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br - UASG: 928728. Informações 
no telefone (11) 3113-8496.

PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
I - Acha-se aberta Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 13/SMPED/2021 -  
a Ofer ta de Compra 801008801002021OC00024, processo eletrônico  
Nº 6065.2021/0000476-8, que tem como objetivo: Contratação de empresa 
especializada para elaboração de projeto e confecção de superfície tátil (material e mão 
de obra) e correspondente suporte, assim como sua instalação em edificações 
históricas da cidade de São Paulo para Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência 
- SMPED da Prefeitura do Município de São Paulo, observadas as especificações e 
condições estabelecidas no presente Edital. A abertura será procedida pela COPEL, no 
dia 09/12/2021 (quinta-feira) às 09h00min - horário de Brasília. O edital e seus anexos 
poderão ser adquiridos pelas interessadas no horário das 09h30 às 15h30 até o último 
dia útil que anteceder a abertura, mediante o recolhimento aos cofres públicos da 
importância de R$ 0,15 (quinze centavos) por folha, por meio de DAMSP, que será 
fornecida na Coordenação de Administração e Finanças - CAF, Rua: Líbero Badaró,  
nº 425, 32º andar, Centro, São Paulo/SP ou através da internet pelos sites: 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou http://www.bec.sp.gov.br.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007207-04.2020.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara 
Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). FRANCISCO JOSE BLANCO MAGDALENA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a JOÃO BELIZÁRIO DE ANDRADE e a BRASILINA BELISÁRIO MOYSÉS, ambos brasileiros e demais qualificações ignoradas, 
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida Marlene Belisário e outros, visando a alienação 
judicial do imóvel sito à Av. Engenheiro Roberto Mange, nº 125, Vila Marieta, Campinas-SP. Encontrando-se os réus em lugar 
incerto e não sabido, nos termos do argo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 
20 (vinte) dias úteis, tomem conhecimento da avaliação do imóvel apresentada em fls. 113/120 dos autos (R$ 170.000,00, 
em25/03/2021) e do pedido de compensação formulado pelo Espólio de SEBASTIANA BELISÁRIO MARTINS DE MELLO em fls. 
124, visando o ressarcimento de despesas em R$ 21.642,54 – valor em março/2021. No prazo de 15 (quinze) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, poderão os réus apresentar eventual impugnação. Será o presente edital 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos15 de setembro de 2021. FRANCISCO 
JOSÉ BLANCO MAGDALENA Juiz de Direito.                                    P-27e29/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014595-11.2015.8.26.0309 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro de Jundiaí, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCO AURELIO STRADIOTTO DE MORAES RIBEIRO SAMPAIO, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANSELMO FERRACINI., Brasileiro, Casado, com endereço à Avenida São Paulo, 824, CEP 13200-000, 
Jundiaí - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Teresa Crisna Diniz Pereira, com pedido 
de anulação da venda e compra do veículo marca I/JEEP, modelo CHEROKEE SPORT, ano de fabricação 2.005, à GASOLINA, cor 
PRETA, placas DQE-6600. Estando o Co Requerido em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-lo pessoalmente, 
nestas condições foi deferida a citação e inmação com prazo de 20 (vinte) dias, para citação e inmação do Ilmo. Sr. ANSELMO 
FERRACINI, brasileiro, casado, do comércio, de qualificação ignorada, para todos os atos e termos da ação proposta. 
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 Jundiaí, aos 10 de abril de 2021.        P-27e29/11



             
   
  

               





 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

PROCESSO LICITATÓRIO 180/2020

PREGÃO ELETRÔNICO 75/2020
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de diversos mate-
riais de limpeza, higienização, copa e cozinha para atender as 
Unidades Básicas de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento, 
Centro de Atendimento ao COVID-19 (CAC) e demais setores 
da Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATANTE: PREFEITU-
RA DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA. CONTRATADO: NUTRICIO-
NALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Constitui objeto deste 
Termo Aditivo o realinhamento de preços, correspondente a 
revisão de preço unitário do item 08 (Copo Descartável 50ml), 
para R$ 1,75 (um real e setenta e cinco centavos), item 09 
(Copo Descartável 180ml), para R$ 3,09 (três reais e nove 
centavos). As demais cláusulas e condições do contrato per-
manecem inalteradas. DATA: 26 de novembro de 2021. 

EDGAR DOURADOS MATOS
Secretário Municipal de Administração, Modernização, 

Defesa Social e Gestão de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Extrato de Aditamento Contratual

Processo 79/2021

Tomada de Preços 07/21
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI 
ADELINA PASSARELLI RELATIVO AO CONVÊNIO 773/2019 
CELEBRADO COM SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGI 
NAL. Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANDRA-
DINA. Contratado: MATOZO CONSTRUÇÕES E COMERCIO EI-
RELI. Constitui objeto deste Termo Aditivo a PRORROGAÇÃO 
do prazo de execução, constante na Cláusula Segunda, será 
prorrogado para até o dia 26/01/2022 e prazo da vigência do
contrato, constante na Cláusula Terceira, será prorrogado para 
até o dia 27/03/2022. As demais cláusulas e condições do 
contrato permanecem inalteradas. Data: 26 de novembro de 
2021. 

Edgar Dourados Matos
Secretário Municipal de Administração, 

Modernização,Defesa Social e Gestão de Pessoas

PUBLICIDADE LEGAL

PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO
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GEOSONDA S/A  - Em Recuperação Judicial
CNPJ: 60.681.749/0001-73/ NIRE: 35.3.0003696-4

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 16 de Dezembro de 2019
1. Data, Hora e Local: No dia 16 de dezembro de 2019, às 10h (dez horas), na sede da Geosonda S/A -  Em Recuperação 
Judicial, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 2.064, 14º. andar, Bela Vista, CEP 01310-928 
(“Companhia”). 2. Convocaçâo, Presença e Instalação: Reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas re-
presentantes da totalidade do capital social da Companhia, em primeira convocação, conforme assinaturas lançadas no livro 
de “Presença dos Acionistas” da Companhia, fi cando dispensadas e sanadas todas as demais formalidades de convocação, 
observância de prazos e publicação de anúncios e/ou documentos, conforme faculta o §4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76. 3. 
Composição da Mesa: Clovis Salioni Junior (“Presidente”); e Rafaela Karla dos Santos (“Secretária”). 4. Ordem do Dia: i) 
Deliberar sobre a alteração de endereço sede da companhia a partir da presente data; ii) Tendo em vista o item anterior con-
signar a possível alteração do Artigo 3º do Estatuto Social para fazer constar a mencionada alteração. 5. Deliberações: Após 
a leitura e discussão da ordem do dia, o Presidente deu seguimento aos trabalhos assemblares. Desta forma, os acionistas 
da Companhia deliberaram, à unanimidade e sem reservas, o quanto segue: 5.1. Fica aprovada a alteração de endereço da 
sede social da Companhia para na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, n°.347, sala 313 
no Condomínio Thera Faria Lima, no bairro de Pinheiros, CEP: 05425-011. 5.2. Em decorrência da alteração mencionada no 
item anterior, os acionistas por unanimidade decidem alterar o artigo 3º do Estatuto Social para fazê-lo constar com a seguinte 
redação: Artigo 3º: A sociedade terá sua sede, domicilio legal e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Amaro Cavalheiro, n°.347, sala 313 no Condomínio Thera Faria Lima, no bairro de Pinheiros, CEP: 05425-011, podendo criar 
e manter fi liais, sucursais e escritórios em qualquer parte do território nacional, observadas as formalidades legais. 5.3. Em 
função das deliberações acima, os acionistas decidem por unanimidade consolidar o Estatuto Social da Companhia, na forma 
do Anexo I desta ata, o qual fi cará arquivado na sede da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, 
foram encerrados os trabalhos desta Assembleia Geral Extraordinária, e a presente ata, após lida e achada conforme foi la-
vrada no livro próprio e assinada por todos os presentes. Mesa: Clovis Salioni Junior e Rafaela Karla dos Santos. Acionistas 
Presentes: Clovis Salioni, Clovis Salioni Junior e Veridiana de Magalhães Salioni. [AUTENTICAÇÃO: a presente ata é cópia 
autêntica da que foi lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia.] Mesa: Clovis Salioni Junior - Presi-
dente, Rafaela Karla dos Santos - Secretária. JUCESP nº 125.356/20-1 em 11/03/2021.
Anexo I - Consolidação do Estatuto Social da Geosonda S/A - Em Recuperação Judicial - Capítulo I - Da Sociedade e 
Seus Fins - Artigo 1º. A Geosonda S/A “Em Recuperação Judicial” é uma sociedade anônima, regendo-se pelo presente 
Estatuto Social e pela legislação em vigor. Parágrafo Único – Foi constituída sob a forma de sociedade anônima pela transfor-
mação de sociedade civil por quotas de responsabilidade limitada, denominada “Geosonda Serviços Geotécnicos Sonda-
gens e Fundações Ltda.” através da Ata de Assembleia Geral de Transformação realizada em 10 de agosto de 1963 e arqui-
vada na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, em sessão de 17 de outubro de 1963, sob o n o 238.996. Artigo 2º. 
Objeto da Sociedade será o de realizar todos os serviços compreendidos na área de engenharia, em especial a execução de: 
a) serviços técnicos de sondagens, fundações e obras de terra; b) serviços de engenharia consultiva, tais como gerenciamento, 
assessoria, fi scalização e supervisão de obras e projetos; c) consultoria técnica e econômica, e a locação de máquinas, equi-
pamentos para construção com ou sem operadores. Parágrafo Único — Poderá a Sociedade, por deliberação exclusiva da 
Diretoria, participar como sócia, acionista ou através de consórcio, de outros empreendimentos relacionados ou não com sua 
atividade, especialmente no ramo da construção civil. Artigo 3º. A sociedade terá sua sede, domicilio legal e foro na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Amaro Cavalheiro, n°. 347, sala 313 no Condomínio Thera Faria Lima, no bairro de 
Pinheiros, CEP: 05425-011, podendo criar e manter fi liais, sucursais e escritórios em qualquer parte do território nacional, ob-
servadas as formalidades legais. Artigo 4º. O prazo de duração da Sociedade será por tempo indeterminado. Capítulo II - Do 
Capital e das Ações - Artigo 5º. O capital social é de R$ 14.076.526,19 (quatorze milhões, setenta e seis mil, quinhentos e 
vinte e seis reais e dezenove centavos), divididos em 612.312 (seiscentas e doze mil, trezentas e doze) ações nominativas e 
sem valor nominal, sendo 407.561 (quatrocentas e sete mil e quinhentas e sessenta e uma) ações ordinárias e 204.751 ( du-
zentas e quatro mil e setecentas e cinquenta e uma) ações preferenciais. Parágrafo 10 - As ações serão individuais em relação 
à Sociedade que reconhecerá um só proprietário para cada ação. Parágrafo 20 - Cada ação ordinária nominativa dará direito a 
um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Parágrafo 30 - As ações preferenciais não darão direito a voto. Parágrafo 
40 - As ações preferenciais asseguram aos seus proprietários prioridade na distribuição de dividendos e no reembolso do capi-
tal. Artigo 6º. A alteração do capital social pela capitalização de lucros e reservas não implicará na emissão de novas ações. 
Artigo 7º. O direito de transferência de ações é limitado, em virtude do direito de preferência que os demais acionistas têm para 
sua aquisição, na proporção direta do número de ações que possuírem, dentro da mesma espécie. Capítulo III - Da Adminis-
tração - Artigo 8º. A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta por, no mínimo 2 (dois) e, no máximo, 4 (quatro) 
membros acionistas ou não, residentes no país e com as seguintes denominações específi cas: 1 (um) Diretor Presidente, 1 
(um) Diretor Superintendente e 2 (dois) Diretores sem designação específi ca, todos com mandato de 3 (três) anos, facultada a 
reeleição. Artigo 9º. Os Diretores perceberão os honorários que lhe forem fi xados anualmente em Assembleia Geral. Artigo 
10. À Diretoria compete: a) representar ativa e passivamente em juízo ou fora dele; b) executar o presente Estatuto Social e as 
deliberações das Assembleias Gerais; c) propor as modifi cações que julgar necessárias no Estatuto Social; d) organizar e 
apresentar anualmente à Assembleia Geral Ordinária o relatório da Diretoria e as demonstrações fi nanceiras devidamente as-
sinados pelos Diretores; e) aplicar e distribuir os lucros eventualmente apurados, de acordo com as deliberações da Assembleia 
Geral; f) adquirir e alienar bens móveis e imóveis. Artigo 11. Cada Diretor, dentro de sua esfera de ação, fi cará investido dos 
poderes necessários à prática dos atos e operações relativas aos fi ns da Sociedade, observando as normas e restrições esta-
belecidas na legislação vigente, nas reuniões da Diretoria e nas Assembleias Gerais. Aos Diretores compete a administração 
geral de todos os negócios sociais, bem como o desenvolvimento e controle dos serviços, objeto da Sociedade, cabendo ao 
Diretor Presidente a presidência das Assembleias Gerais e das Reuniões da Diretoria. Parágrafo 10 - A Sociedade será repre-
sentada (i) pela assinatura isolada do Diretor Presidente ou do Diretor Superintendente ou (ii) pela assinatura conjunta de 
quaisquer 2 (dois) diretores, para a prática dos atos enunciados: assinar documentos que envolvem a responsabilidade eco-
nômica da Sociedade, tais como, a movimentação e o encerramento de contas bancárias, assinar cheques, ordens de paga-
mento, emitir notas promissórias, aceitar letras de câmbio e avalizar títulos de crédito de interesse social, termos de respon-
sabilidade, contratos civis, comerciais e de crédito. Parágrafo 20 - A Sociedade será representada por qualquer diretor, isola-
damente, para a prática dos atos enunciados: assinar quaisquer documentos para a participação da Companhia em licitações 
públicas, assinar propostas comerciais, atender à eventuais exigências que possam surgir no processo licitatório e/ou comer-
cial, bem como assinar quaisquer outros documentos que sejam necessários. Parágrafo 30 - Bastará a assinatura isolada de 
um procurador com poderes específi cos para assinar duplicatas da Sociedade e endossá-las para fi ns de desconto, cobrança 
e caução, efetuar recebimentos dando as respectivas quitações, endossar para depósito cheques recebidos pela Sociedade, 
assinar correspondências bancárias e comerciais que não envolvam responsabilidades fi nanceiras, borderôs bancários e 
outros documentos de rotineiras atividades comerciais. Parágrafo 40 - As procurações outorgadas em nome da Sociedade 
serão sempre assinadas pelo Diretor Presidente ou pelo Diretor Superintendente, isoladamente, e conterão poderes e prazos 
de validade especifi cados nos respectivos instrumentos de mandato. Artigo 12. Os membros da Diretoria não obstante a 
competência atribuída a cada um deles, poderão dividir entre si os encargos normais da administração, pelo modo e forma 
julgados convenientes, em reunião de Diretoria. Artigo 13. No caso de vaga ou impedimento defi nitivo de qualquer Diretor as 
substituições se farão por nova eleição em Assembleia Geral, completando o eleito o mandato do Diretor substituído. Pará-
grafo Único - No impedimento ou ausência temporária de qualquer Diretor a Sociedade continuará a ser administrada pelos 
outros membros da Diretoria. Artigo 14. Para alienar, onerar ou gravar bens móveis, necessário se faz o consentimento ex-
presso do Diretor Presidente ou do Diretor Superintendente. Artigo 15. Para participar de outros empreendimentos e para 
compra e venda de imóveis, necessário se faz o consentimento expresso do Diretor Presidente ou do Diretor Superintenden-
te em conjunto com outro Diretor. Artigo 16. A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, mas pelo menos 1 (uma) vez a 
cada 6 (seis) meses. As reuniões serão presididas pelo Diretor Presidente, ou na sua ausência pelo Diretor que na ocasião 
for escolhido. As reuniões serão sempre convocadas pelo Diretor Presidente, ou por quaisquer dos Diretores. Para que as 
reuniões possam se instalar e validamente deliberar, é necessário a presença da maioria dos Diretores que na ocasião esti-
verem no exercício de seus cargos, ou de 2 (dois), se houver 2 (dois) Diretores em exercício. As deliberações de Diretoria 
constarão de Atas lavradas no livro próprio e serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao Presidente da reunião em caso 
de empate, o voto de desempate. Capítulo IV - Da Assembleia Geral - Artigo 17. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinaria-
mente nos 4 (quatro) primeiros meses após o término do exercício social e extraordinariamente, sempre que os interesses da 
Sociedade exigirem o pronunciamento dos acionistas. Artigo 18. A Assembleia Geral será presidida pelo Diretor Presidente 
e na sua ausência por um acionista especialmente aclamado. Para completar a composição da mesa o Presidente convidará 
um elemento para secretariar os trabalhos que poderá ser acionista ou não. Artigo 19. As votações realizar-se-ão na propor-
ção de 1 (um) voto para cada ação. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas exceções legais, serão tomadas por 
maioria absoluta de votos, sendo obedecidas em relação ao quórum para funcionamento da Assembleia, as determinações 
da Lei no  6.404/76 e do presente Estatuto Social. Capítulo V - Do Conselho Fiscal - Artigo 20 - O Conselho Fiscal, compos-
to de 3 (três) membros efetivos e outros suplentes, não terá funcionamento permanente e só será instalado nos exercícios 
sociais em que houver pedido de acionistas que representem 5% (cinco por cento), no mínimo, do capital votante. Artigo 21 
- O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, terá as atribuições legais, além do dever de emitir opinião sobre os negócios 
sociais sempre que a Diretoria o solicitar. Artigo 22. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal só será devida quando 
estiver em funcionamento e será paga apenas aos em efetivo exercício, calculando-se pelo limite mínimo fi xado em lei. Capí-
tulo VI - Do Exercício Social, Lucros e Dividendos - Artigo 23. O exercício social iniciar-se-á em 01 de janeiro e encerrar-
se-á em 31 de dezembro de cada ano, data em que se procederá o levantamento das demonstrações fi nanceiras dentro de 4 
(quatro) meses. Dos lucros líquidos apurados no fi nal do exercício, far-se-á antes de qualquer outra, a dedução para reserva 
legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social subscrito, 6% (seis por cento) serão obrigatoriamente destina-
dos aos acionistas como dividendos, na proporção das ações que os mesmos possuírem, podendo este montante ser ajusta-
do para mais na importância estritamente necessária a divisão cômoda pelo número de ações. Embora contabilizados como 
“Dividendos a Pagar” a importância que trata este artigo poderá ser paga aos acionistas em 3 (três) parcelas mensais, iguais 
e sucessivas, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias contados da data de Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas 
do exercício encerrado. A nenhuma espécie de ação será atribuído, creditado ou pago dividendo, quando não houver lucro 
apurado no exercício fi ndo. Parágrafo 10 -- A Sociedade poderá levantar balanços patrimoniais semestrais, observando as 
disposições legais aplicáveis. Parágrafo 20 - A Diretoria está autorizada a (i) declarar dividendos intermediários à conta dos 
lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, bem como (ii) determinar o le-
vantamento de balanços mensais, trimestrais ou semestrais e declarar dividendos intercalares com base nos lucros neles 
apurados, observadas as limitações legais, os que serão considerados antecipação do dividendo mínimo obrigatório a que se 
refere o Parágrafo Sexto abaixo. Parágrafo 30 - A Diretoria poderá pagar ou creditar juros sobre o capital próprio, ad referen-
dum da Assembleia Geral que apreciar as demonstrações fi nanceiras. relativas ao exercício social em que tais juros forem 
pagos ou creditados, sempre como antecipação do dividendo mínimo obrigatório. Parágrafo 40 - O lucro apurado em cada 
exercício, após as deduções legais, terá a destinação que for determinada pela Assembleia Geral, de acordo com a proposta 
apresentada pela Diretoria. Parágrafo 50 - O lucro líquido apurado no exercício, após a destinação à reserva legal, na forma 
da lei, poderá ser destinado à reserva para contingências, à retenção de lucros previstos em orçamento de capital aprovado 
pela Assembleia Geral de acionistas ou à reserva de lucros a realizar, observado o artigo 198 da Lei n o 6.404/76. Parágrafo 
60 - A Sociedade distribuirá, no mínimo, um dividendo obrigatório de 6% (seis por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado 
nos termos do artigo 202 da Lei no 6.404/76. Parágrafo 70 - Os lucros remanescentes terão a destinação que for aprovada pela 
Assembleia Geral, de acordo com a proposta submetida pela Diretoria. Capítulo VII - Disposições Gerais - Artigo 24. Em 
caso de liquidação, cabe a Assembleia Geral estabelecer o modo da liquidação da mesma, nomear seus liquidantes e o 
Conselho Fiscal que deverá funcionar durante o período de liquidação. Os casos omissos deste Estatuto Social serão regula-
dos pelas disposições da Lei n o 6.404/76 e demais normas relativas às sociedades anônimas.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0046279-27.2018.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
3ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Natália Schier Hinckel, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) RAIMUNDO JOSÉ DE MOURA NETO, CPF 462.964.843-72, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento 
de sentença por parte de STRUTURA DESIGN LOCADORA DE BENS MÓVEIS LTDA, INTIMAÇÃO da penhora no valor 
de R$ 548,12 referente à Titulo de Capitalização CAPPTB30 Bradesco CNPJ 462964843/0000-72, Fls 
100/101.Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, 
no prazo de 15 dias, apresente impugnação, 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 Guarulhos, 
aos 22 de novembro de 2021. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 25ª VARA CÍVEL DO FORO 
CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 1023531-31.2019.8.26.0100. Executados: executado(s) EMANUEL 
DE MELO SAMPAIO, PRUDENTE DE MELO SAMPAIO JUNIOR LOTE 001 - DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO 
COMPRADOR - Edificação assobradada c/área construída de 468,83m2 em Diadema. Rua Poaca, nº 156, Diadema/SP - 
Contribuinte nº 3502700300. Descrição completa na Matrícula nº 7.421 do 1ª CRI de Diadema/SP. Lance mínimo na 1ª 
praça: R$ 1.778.392,25 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 889.196,12 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). 
LOTE 002 - DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - Edificação assobradada, com área construída de 350,67 
m2 em Diadema. Rua Poaca, nºs/n, Diadema/SP - Contribuinte nº 3502700300. Descrição completa na Matrícula nº 
12.368 do 1ª CRI de Diadema/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.710.230,88 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
855.115,44 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
31/01/2022 às 15h30min, e termina em 03/02/2022 às 15h30min; 2ª Praça começa em 03/02/2022 às 15h31min, e 
termina em 24/02/2022 às 15h30min.   Ficam os executado(s) EMANUEL DE MELO SAMPAIO, PRUDENTE DE MELO 
SAMPAIO JUNIOR, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores JOSE EDUARDO 
CASTILHO, compromissário(a) vendedor(a) PRUDENTE DE MELO SAMPAIO e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das Penhoras realizadas em 
14/02/2020, 14/02/2020 respectivamente. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
JABAQUARA/SP. Processo: nº 1002661-04.2015.8.26.0003. Executados: RICARDO CAVIGLIA CUELLO - ME, CARLOS DANIEL
CAVIGLIA CUELLO. Terreno e benfeitorias (02 Casas), com a área total construída de 350,00 m², situadas na Rua Orozimbo
Rodrigues Paiva (antiga Passagem Particular A), nº 12, Jardim Ângela, São Paulo/SP. Contribuinte nº 165.047.0020.5. Descrição
completa na Matrícula nº 22.340 do 11º CRI da Capital/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 767.755,00 - Lance mínimo na 2ª praça:
R$ 460.653,00 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 28/01/2022 às
14h00min, e termina em 02/02/2022 às 14h00min; 2ª Praça começa em 02/02/2022 às 14h01min, e termina em 23/02/
2022 às 14h00min. Ficam os executados RICARDO CAVIGLIA CUELLO - ME, na pessoa de seu representante legal; CARLOS
DANIEL CAVIGLIA CUELLO, seu cônjuge, se casado for, bem como os credores CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER PENHA,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado
(a) (s) para a intimação pessoal, bem como do Arresto realizado em 15/12/2020.

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 / 2021

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 4009351-15.2013.8.26.0602. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Espécies
de Contratos. Exequente: Iresolve Companhia Secutirizadora de Créditos Financeiros. Executado: Posto Haro Ltda. e outro. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4009351-15.2013.8.26.0602. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do
Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcos José Corrêa, na forma da Lei, etc.: FAZ SABER a POSTO HARO LTDA.,
CNPJ 09.209.212/0001-58, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Iresolve Companhia
Secutirizadora de Créditos Financeiros, alegando este(a,s), em síntese, que essa executada e outra inadimpliram o “Cédula de
Crédito Bancário “Confissão de Dívida – Devedor Solidário Girocomp Recebíveis de Cartão – Pré – Parcelas Iguais/Flex” nº 30989-
0631699808" que havia sido celebrado entre as partes em 25/06/2012, pagando somente a primeira parcela mensal e consecutiva
das 36 previstas. Encontrando-se o(a,s) executado(a,s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por edital,
para que, no prazo de 03 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague(m) a dívida de R$ 293.142,94
(calculada em 16/08/2013), a qual deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios
da parte exequente, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial, sob pena de
penhora de tantos bens quantos bastem para satisfação da execução. Caso o(a,s) executado(a,s) efetue(m) o pagamento integral
no prazo retro, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). PRAZO PARA
EMBARGOS: 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo embargada a ação, o(a,s)
executado(a,s) será(ão) considerado(a,s) revel(véis), caso em que lhe(s) será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Sorocaba, aos 08 de novembro de 2021.

                       BOM DIA SOROCABAEDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0021753-88.2021.8.26.0224.O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 8ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a).Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma
da Lei, etc.FAZ SABER a(o) TRANSPORTES M.G.F. LTDA - ME, CNPJ 05.080.238/0001-98 e POLLIANE DOMIENSE
DA MATA CPF:031.873.415-00 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por
BANCO DO BRASIL 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$474.352,31, 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 presen-
te edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1005808-52.2016.8.26.0278 DIGITAL - SEQ M. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Contratos Bancários. Requerente: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO. Requerido: Rubens Quinteiro Neto. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005808-52.2016.8.26.0278. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do
Foro de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, Dr(a). Antenor da Silva Cápua, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RUBENS
QUINTEIRO NETO, Brasileiro, EMPRESARIO(A), CPF 350.499.408-85, com endereço à Rua Sao Miguel, 155, Vila Geni, CEP 08599-
180, Itaquaquecetuba - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de HSBC BANK BRASIL SA
BANCO MULTIPLO, objetivando em síntese: a quantia de R$ 14.606,20 (julho de 2016), decorrente do Contrato de Abertura de
Limite Rotativo de Crédito - Cheque Especial - Implementado na conta corrente de titularidade do requerido. 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 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 Itaquaquecetuba, aos 22 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1006814-44.2017.8.26.0348. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exequente: BANCO BRADESCO S/A. Executado: Carlos Alberto de Abreu e outro. EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1006814-44.2017.8.26.0348. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Mauá,
Estado de São Paulo, Dr(a). ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CARLOS ALBERTO DE
ABREU, Brasileiro, Casado, Empresário, CPF 050.681.388-60, e CARLOS ALBERTO DE ABREU, CNPJ 20.271.801/0001-07, que
lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO BRADESCO S/A, alegando em síntese: “A
cobrança da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 010.690.452 no valor de R$ 48.400,00 financiado nas
contraprestações da operação creditícia o IOF em 60 parcelas mensais no valor de R$ 1.285,67 cada, corrigidas somente com juros
remuneratórios prefixados e efetivos à razão de 1,52% ao mês, igual a 19,82% ao ano e periodicidade de capitalização diária.
Ocorre que os executados não pagaram nenhuma das 60 parcelas mensais, restando o requerente interpor a presente ação para
a cobrança do respectivo valor corrigido.” Encontrando-se os réus 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 3 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias,
embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas e acrescidas de juros de
1% ao mês, no caso de pagamento dentro do tributo a verba honorária será reduzida pela metade, prazo este que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, sob pena de não o fazendo, ser convertido em penhora. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. INTIMADOS ainda do bloqueio no valor R$ 603,21 pelo
sistema SISBAJUD, bem como do prazo do prazo de 05 dias úteis para impugnação, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Maua, aos 17
de novembro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0003290-40.2021.8.26.0405. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Inadimplemento. Exequente: Fundação São Paulo, Mantenedora do Centro Universitário Assunção
- Unifai. Executado: FERNANDA LUIZA DA SILVA FEITOSO. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº
0003290-40.2021.8.26.0405. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a).
CLAUDIA GUIMARAES DOS SANTOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Fernanda Luiza da Silva Feitoso (CPF. 301.561.838-
54), que o mandado monitório, expedido nos autos da ação Monitória, ajuizada por Fundação São Paulo, entidade mantenedora
do Centro Universitário Assunção - UNIFAI, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia
de R$ 19.322,24 (setembro de 2021). Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em
15 dias, a fluir dos 30 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 22 de novembro de 2021.
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTA ISABEL/
SP. Processo: nº 1004400-31.2021.8.26.0543. Executado: WAGNER BARBIERI. Terreno e Benfeitorias (composto de 01 Casa
Sede com 200,00 m²; 01 Casa com 100,00 m²; 01 Salão de festas com alojamento contendo 02 dormitórios e 01 banheiro; 01 edícula
com 24 m², 01 pequeno Chalé de alvenaria, 01 Campo de Futebol Society; 01 Piscina com 90.000 litros; Jardinagem horta e pomar),
do loteamento denominado Chácaras Boa Vista, situado na Rua Francisco de Almeida Santos, nº 247, Santa Isabel/SP - Contribuinte
nº 54153.12.57.0902.00.000 (Conforme R. 17). Descrição completa na Matrícula nº 15.737 do CRI de Santa Isabel/SP. Lance
mínimo na 1ª praça: R$ 771.053,50 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 462.632,10 (60,00% do valor de avaliação) (sujeitos à
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 21/01/2022 às 15h20min, e termina em 26/01/2022 às 15h20min;
2ª Praça começa em 26/01/2022 às 15h21min, e termina em 15/02/2022 às 15h20min. Fica o executado WAGNER BARBIERI,
seu cônjuge e coproprietária MARLI FAUSTINA DOS SANTOS, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso
não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 31/10/2017.

PUBLICIDADE LEGAL

PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO



dia a dia
DIÁRIO DE S. PAULO - SÁBADO/27 DE NOVEMBRO DE 202112

PUBLICIDADE LEGAL

RELAÇÃO DE LOTES: 1)BIZ-EFN5961, 2)CELTA-OYO9210, 4)CG-BXR1637, 6)RIVA-EXJ1272, 9)CG-DFC8404, 10)GOL-DDC3730, 11)BIZ-EQS3275, 14)CG-DPY5305, 16)SPEED-BXP6016, 17)CG-FFY6895, 19)CG-CZY0763, 20)GOL-DEX5347, 21)BIZ-ECR0121, 24)CG-D-
TK1687, 28)FIESTA-DSS6468, 30)GOL-DDN0209, 31)BIZ-EHG7317, 32)C3-EFZ5329, 34)CG-DPW7532, 35)CELTA-MCL0798, 37)CG-EHS3714, 38)KA-EGM5047, 40)GOL-GPM7941, 41)C100-DLN2013, 45)CELTA-DKW0362, 48)KA-DBI4602, 53)SUZUKI-DOP1240, 
56)FACTOR-EHT1385, 57)CG-DLO7542, 59)CG-DCI9670, 60)GOL-BSV2110, 61)C100-DLH7253, 63)SUZUKI-BXP4214, 66)FACTOR-EMZ4853, 70)GOL-DJA5G21, 71)C100-DLH7058, 74)CG-ECZ3A26, 79)CG-DLH7073, 83)SUZUKI-BXP4525, 84)CG-DNG7071, 
86)FACTOR-EHS2042, 87)CG-DVU8169, 88)RENAULT-FDK1H94, 90)GOLF-KZE0240, 96)FACTOR-HKI1348, 97)CG-DNX8440, 101)C100-DCI7551, 110)VOYAGE-AYO4376, 111)C100-DAB0405, 112)PALIO-PUS1786, 113)SUZUKI-EHT4089, 115)CORSA-CZZ9556, 
116)FACTOR-EJR7634, 118)CLIO-MBP5877, 123)SUZUKI-BYU7909, 124)CG-EHS2126, 125)CORSA-CSB7755, 127)CG-EHV4547, 128)CLIO-DEX6498, 130)CG150-EWW9125, 133)SUZUKI-DVP6800, 134)CG-OKV0486, 137)CG-DVZ1639, 146)FAZER-HCP1883, 
147)CG-BXP6080, 148)CLIO-DEX7841, 151)CBX-BYZ0502, 155)CORSA-LCB0607, 159)CG-DMW3650, 161)CBX-DBD8159, 163)SUZUKI-DYO5809, 164)CG-DYS9855, 165)CORSA-GVU8187, 167)CG-DPU1678, 169)CG-FPM5659, 172)PALIO-DSO5736, 173)SUZUKI-
-DPY5483, 174)CG-EWW8737, 175)CORSA-CDW4140, 179)CG-EIO0600, 185)CORSA-DCH3779, 197)CG-BYU6264, 202)SIENA-DGV5998, 205)VECTRA-CHW4003, 206)T115-EWW9037, 210)LEAD-ESC8622, 216)XT-CKS6677, 217)CG-DTG1869, 220)NXR125-
-DLX0197, 227)CG-DPU2086, 231)CBX-DJU7302, 232)UNO-EPN4859, 233)SUZUKI-DXN4003, 234)CG-EHS3219, 236)YBR-DHE1886, 238)FOX-DXC0418, 240)POP-9C2JB0100MR016985, 242)UNO-DIE9711, 244)CG-CJN2421, 248)FOX-DGU5149, 249)CG-
-FXU1469, 251)CBX-DGF2241, 253)SUZUKI-BXP5325, 254)CG-GXV8125, 255)CIVIC-MIL4738, 256)YBR-DEQ6892, 259)CG-BMN0369, 260)YBR-DPY5975, 262)ECOSPORT-KKM6433, 264)CG-CSO6783, 267)CG-DFC2101, 269)CG-COR3600, 273)SUZUKI-
-EHS2526, 274)CG-BXV9643, 275)FIAT-EGL5609, 276)YBR-BPR2179, 279)CG-DVC2C59, 283)SUZUKI-BXP5278, 284)CG-CTF2148, 285)FORD-LOL2424, 286)YBR-DLX0862, 293)GSR150I-EWW9687, 294)CG-DCL8834, 297)CG-BXP5243, 301)CG-DFC1820, 
304)CG-CQS1914, 307)CG-EFG7695, 311)CG-BXP5286, 319)CG-CUH0020, 320)YBR125-GFG0617, 321)CG-DXJ6492, 322)UNO-EVQ5956, 329)CG-9C2KC2500MR006441, 331)CG-BXP4321, 332)FIESTA-EPB6877, 335)LIFAN-ERF2749, 336)YBR-GXD1866, 
340)YBR150-9C6RG3120H0021768, 341)CG-DTJ0852, 343)MAX-EFM3734, 344)CG-DCI9957, 348)GOL-DDL0223, 351)CG-DZR8266, 353)WEB-BZX2564, 355)PEUGEOT-DAX5592, 359)CG150-GAN7690, 361)DOBLO-BWQ5678, 362)CG-DSV9E17, 364)SAVEI-
RO-EKQ6634, 365)CG-GEW2519, 368)XTZ150-EET5570, 369)NOVO-DUA0890, 371)NXR125-FHV1752, 372)FORD-DMH4453, 379)MMC-DBI6823, 380)CB-EWI3321, 382)GM-EPB6C87, 383)XRE-FCD7349, 385)JAC-GBZ5654, 386)YAMAHA-LQE8285, 390)SAVEI-
RO-BTE3249, 391)APOLO-DVJ5736, 392)ASTRA-CXI5948, 393)CLASSIC-EYU7518, 395)CIVIC-DBQ8211, 397)KADETT-CGF1586, 398)UNO-BON7922, 399)KA-FDG0784, 400)PARATI-CLF7183, 401)GOL-BIW8445, 402)ASTRA-DCB7995, 406)GOL-DNI3887, 
407)KADETT-GPM0567, 409)KA-CYY5185, 410)PARATI-CRI2813, 411)GOL-BHN6175, 416)GOL-DDK4998, 417)KADETT-CHM8328, 420)PARATI-CPO1746, 423)FIAT-BZO1294, 429)KA-DCW3524, 430)PARATI-CPO9519, 435)GM-DZZ9149, 438)UNO-BNR5387, 
440)PARATI-ADN5838, 448)UNO-BZQ0537, 449)LOGAN-OWM8662, 452)CELTA-DWD8264, 453)PALIO-CYG4626, 454)ESCORT-CCO4563, 456)GOL-BUR7212, 457)KADETT-BNF6866, 460)PARATI-CFO5725, 461)GOL-DDU5303, 464)ESCORT-BQJ0477, 
466)GOL-BGW2988, 471)GOL-KNY0190, 472)CELTA-AKL6202, 473)PALIO-AHI3619, 474)ESCORT-BOW7043, 482)CELTA-ALH7511, 484)ESCORT-BLV8500, 485)PEUGEOT-DOG5948, 486)GOL-CZA2707, 488)UNO-CDD8031, 493)PALIO-CJD2862, 494)ESCORT-
-BIL0404, 495)RENAULT-FBL4312, 505)SUZUKI-GEO1818, 507)KADETT-BRO1517, 509)GOL-CNO1823, 511)GOL-EPD8791, 513)PALIO-CFS9473, 514)ESCORT-KFE3939, 521)GOL-CIC1812, 524)ESCORT-CME6439, 525)DAEWOO-CME0779, 527)MERIVA-DKD8970, 
531)GOL-BXS7288, 534)ESCORT-BGF6086, 541)GOL-BZQ6966, 543)PALIO-CSD5853, 551)GOL-BVQ1370, 552)CORSA-JOA1279, 557)MONZA-DIH9512, 559)GOL-BFJ5976, 560)UP-FXL3150, 561)GOL-BZV7157, 564)ESCORT-BNS3271, 566)GOL-JET2907, 
573)PALIO-COV5364, 577)OMEGA-BLU0908, 581)GOL-CGU0F45, 582)CORSA-CCX4743, 583)PALIO-CMH1452, 586)GOL-CJU2367, 594)FIESTA-AIR2365, 602)CORSA-AHB9652, 609)GOL-CRN5696, 614)FIESTA-JNO0840, 615)FORD-DAR3337, 619)GOL-
-KMY5852, 620)VW-BIW5D02, 622)CORSA-CDD4954, 624)FIESTA-CXJ1711, 625)RENAULT-CQA0101, 629)GOL-DFM3839, 641)GOL-CQC8184, 643)PALIO-APT3067, 644)FIESTA-CNO0948, 645)VW-CON3218, 649)LOGUS-BZP8066, 650)STRADA-DFY7099, 
652)CORSA-CCW8333, 653)PALIO-EAE0757, 661)GOL-CVC9699, 670)ECOSPORT-HPT6748, 673)PALIO-DAY7615, 675)206-HDD8729, 676)GOL-CKI9587, 677)UNO-BUL2450, 678)KA-CPP0517, 680)CHEVY-BFK7680, 682)CORSA-BUW7428, 684)FIESTA-
-DIL1183, 687)UNO-BOU7925, 689)PARATI-DBQ5456, 692)KADETT-BUV0637, 694)FOX-DST8616, 695)UNO-EGH2784, 696)GOL-QQL9135, 697)CIVIC-DTV7765, 705)C100-DFC8602, 708)CG-BSO0127, 711)HONDA-BSJ8222, 712)SUZUKI-DZM9719, 
713)CG-DAC0872, 717)CG-EED9315, 718)CG-BSL1924, 720)CG-ARI8733, 722)SUZUKI-DNV5915, 723)CG-DCI9140, 725)C100-DLQ1706, 728)CG-BSJ4107, 729)CG-DCJ6149, 730)CG-HAC5708, 731)HONDA-BSO4224, 736)CG-DOY7828, 737)CG-ESC7482, 
740)CG150-FZL3774, 742)SUZUKI-DOY7858, 743)CG-DXL0620, 745)C100-DLH7212, 746)CG-DJY2239, 749)CG-MCW1079, 750)CG150-FTI8439, 751)HONDA-CJF5390, 752)SUZUKI-DYS9778, 756)CG-EQE5846, 757)CG-HHU3239, 758)CG-BSP4740, 759)CG-
-DJT5083, 760)CG150-EHS2439, 762)SUZUKI-DVE6018, 765)C100-DHM8360, 766)CG-HGE0668, 773)CG-DVF8854, 775)C100-CBX0814, 778)CG-CZT6976, 781)HONDA-CHL3713, 782)SUZUKI-DPW7230, 786)CG-DCJ6543, 787)CG-EIE0731, 788)CG-CTF2037, 
790)CG150-ESG3395, 793)CG-BXP5839, 796)CG-DLQ5253, 798)CG-DHN8577, 800)NX-BRX2167, 802)MAX-DYO1304, 807)CG-BVL7837, 808)CG-DFC8619, 810)XLR-DCI9248, 811)BIZ-DZL8762, 815)CBX-DOY7912, 817)CG-BSJ4931, 819)CG-DLV3507, 820)XLX-
-CWT0755, 821)C100-HAC5037, 822)WEB-DVP7121, 823)CG-BXP6233, 825)CG-DOP1713, 830)CG-QPX4490, 831)FAZER-PXD4B23, 832)APROX. 54.400 KG DE SUCATA VEICULAR PARA COMPACTAÇÃO, 835)ELBA-CEO8154, 836)FIAT-BOI3462, 837)PALIO-
-JNR1853, 838)PALIO-FXZ7490, 839)PALIO-CMB2543, 840)UNO-9BD15822764848426, 841)UNO-GWH7001, 842)UNO-CPN2034, 843)CORCEL-CPU5264, 844)DEL-BGH5136, 847)ESCORT-BQR3949, 848)ESCORT-BZV7720, 849)ESCORT-CZN2786, 
850)ESCORT-KCI1083, 851)ESCORT-DIT4054, 852)FIESTA-CGP2085, 853)CHEVETTE-CPS8093, 855)KADETT-9BGKZ08KSSB410615, 856)KADETT-BOT2855, 857)KADETT-BVM4585, 858)KADETT-BQL2821, 859)KADETT-BTG5470, 863)FIAT-CBW3100, 864)FORD-
-LBX0558, 866)MEGANE-8A1B53PZZSS007618, 867)BRASILIA-BZQ0962, 868)BRASILIA-CQI9230, 869)BRASILIA-CQI7764, 870)BRASILIA-CCW1099, 874)FUSCA-DIU0566, 875)FUSCA-BMD8635, 877)GOL-ETD8626, 878)GOL-CCL9821, 879)GOL-DFX1572, 
880)GOL-BFA8166, 881)GOL-CGO3455, 882)GOL-CFH5598, 883)LOGUS-HRF9114, 884)PARATI-CFM3620, 885)PARATI-JLQ2321, 886)PASSAT-CAI4431, 888)SANTANA-CCF0566, 889)VOYAGE-CLY3365, 890)VW-BPU8085, 891)VW-GOM4740, 897)HONDA-
-BHV2243, 898)HONDA-GNZ1511, 899)HONDA-GXB8151, 900)HONDA-CTF1882, 901)HONDA-GTL6544, 916)CG-BXP5786, 917)CG-DAT9888, 918)CG-CVG0478, 919)CG-DAC6037, 920)CG-DHC1746, 924)CG-HII4850, 926)DT-58W006874, 927)FAZER-
-EHS3618, 928)T115-FIW2648

LEILÃO DE VEÍCULOS E MOTOS
Data do Leilão: 02 e 03/12/2021 às 10h

VISITAÇÃO: Dia 01 de Dezembro das 8h às 16h30 e dia 02 de Dezembro das 8h às 10h.
COMITENTE: 

Detran.SP - Bragança Paulista

LUIS FERNANDO BATTAGLIA
Leiloeiro Oficial - Jucesp 815

Plataforma:

www.sumareleiloes.com.br | 19 3803.9000

Leilão realizado somente online pela plataforma digital:
www.sumareleiloes.com.br

Débitos e Gravames que porventura constarem nos lotes, serão desvinculados conforme Lei nº 13.160/2015 e RESOLUÇÃO CONTRAN 
331/2009. Por se tratar de veículos apreendidos, o seu estado de conservação pode variar devido ao tempo de depósito.

Condições de pgto vista + 5% da comissão de leiloeiro + taxas de preparação e laudo 
de vistoria conforme previsto em condições de venda. Relação completa e fotos, no 
site. Leiloeiro Oficial: LUIS FERNANDO BATTAGLIA - JUCESP 815.

ENDEREÇO DE VISITAÇÃO: AUTO SOCORRO SANTA MONICA - Avenida Antonio Pires Pimentel, 958 - Centro em Bragança Paulista/SP
AUTO SOCORRO ZECA - Avenida dos Imigrantes, 5.100 - São Lourenço em Bragança Paulista/SP
PINHAL - Avenida da Saudade, 480 - Centro em Pinhalzinho/SP
PÁTIO DELGADO - Estrada Rural Curitibano, 25 em Bragança Paulista/SP
PANE GUINCHOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - Rua do Bom Retiro dos Dell Orti, 23 B - Chácara Portal das Estâncias em Bragança Paulista/SP
AUTO SOCORRO MARCELINHO - Rua Cezarino Raimundi, 650 - Distrito Vargem em Vargem Paulista/SP
AUTO SOCORRO RAMOS - Avenida Luiz Scorbaioli, 550 - Centro em Vargem Paulista/SP

PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO



dia a dia
DIÁRIO DE S. PAULO - SÁBADO/27 DE NOVEMBRO DE 2021 13

PUBLICIDADE LEGAL

RELAÇÃO DE LOTES: 3)FYM-EHS3342, 5)ASTRA-DAR0956, 7)CG-ECG1687, 8)FIESTA-DRQ3413, 12)CLASSIC-EPG8108, 13)LONCIN-FDB5769, 15)CELTA-IOW9519, 18)FIESTA-EMI1507, 22)C3-FRE8934, 23)LUOJIA-LBFPCKXJ781131862, 25)CELTA-EIY9068, 26)SPEED-E-
JM8154, 27)CG-FBH3808, 29)CG-DJV9935, 33)MOVING125-EXH6657, 36)TVS-ESW4470, 39)CG-DEQ1581, 42)C3-DUR9J49, 43)SUZUKI-DXJ9554, 44)CG-DPV8675, 46)ZIG-EHS3657, 47)CG-HHQ5659, 49)CG-DLH7178, 50)GOL-CTK8371, 51)C100-DLV5217, 
52)C3-MVB9748, 54)CG-HBI8226, 55)CELTA-DML2912, 58)KA-DRF1815, 62)PALIO-DPL0073, 64)CG-BYU6404, 65)CELTA-DKQ5337, 67)CG-AMO0479, 68)PEUGEOT-JQH6564, 69)CG-DHL0775, 72)PALIO-DSO4904, 73)SUZUKI-DUY0713, 75)CELTA-ALK3975, 
76)FACTOR-BXP6845, 77)CG-DPI3335, 78)RENAULT-DPG7934, 80)GOLF-AUR0033, 81)C100-DLQ1880, 82)PALIO-DCV4098, 85)CLASSIC-NHL9553, 89)CG-DEQ2024, 91)C100-DJZ6819, 92)PALIO-CRM1426, 93)SUZUKI-DTK2123, 94)CG-EHS3A18, 95)CORSA-
-IML7382, 98)CLIO-DYF1C48, 99)CG-CTE7919, 100)UP-BKU0216, 102)PALIO-DCV6351, 103)SUZUKI-BYU6824, 104)CG-EED9341, 105)CORSA-DQG9925, 106)FACTOR-ESQ9402, 107)CG-DLQ1166, 108)CLIO-DQL7788, 109)CG-DJV9824, 114)CG-EMZ6021, 
117)CG-KXB1539, 119)CG-GFF7280, 120)VOYAGE-GBH0938, 121)CB-FHV1713, 122)PALIO-DFZ8793, 126)FACTOR-DXN4781, 129)CG-GHF7880, 131)CB-EMZ4802, 132)PALIO-HKO5755, 135)CORSA-DBO5728, 136)FACTOR-EHS9779, 138)CLIO-DIP1521, 139)CG-FWC7859, 
140)CG150-ESY8584, 141)CBX-DFB0864, 142)PALIO-EJH2678, 143)SUZUKI-DVP0206, 144)CG-ESQ8425, 145)CORSA-CJB3750, 149)CG-GJS6119, 150)CG150-GKF6950, 152)PALIO-ENK1618, 153)SUZUKI-EFH1752, 154)CG-EOH7664, 156)FAZER250-GHT2849, 
157)CG-BYU8C24, 158)CLIO-DGJ8609, 160)CG150-FZJ3370, 162)PALIO-DRI6217, 166)NEO-DNG7611, 168)LOGAN-ARE4826, 170)CG150-EFH8604, 171)CBX-CKS3274, 176)NEO-HGE1694, 177)CG-BYV0431, 178)LOGAN-FHW9714, 180)CG150-EFH2506, 181)CBX-DGS6438, 
182)PALIO-HDF0310, 183)SUZUKI-DOP1237, 184)CG-LQY9575, 186)NEO-DWV5014, 187)CG-BYU7521, 188)SANDERO-JHA6312, 189)CG-GJW2730, 190)CG150-EFE3179, 191)CBX-DOY8601, 192)PALIO-DFT7356, 193)SUZUKI-DPZ9318, 194)CG-EMZ4314, 195)MERIVA-D-
DX5905, 196)NEO-DPU1818, 198)SCENIC-DTQ4340, 199)CG-GIU9030, 200)LEAD-ESY7727, 201)CBX-DHA9253, 203)SUZUKI-DWZ3273, 204)CG-CGT3962, 207)CG-EFM1833, 208)SCENIC-CVC9982, 209)CG-GFJ5759, 211)CBX-MRG1441, 212)STILO-DKA0549, 
213)SUZUKI-DOY7913, 214)CG-ESG3519, 215)ZAFIRA-FUN0024, 218)SCENIC-JPD9364, 219)CG-EOO0360, 221)CBX-DOB7299, 222)UNO-ENB6262, 223)SUZUKI-BYU6715, 224)CG-EEC4867, 225)ZAFIRA-FBD8758, 226)XTZ-EFE2430, 228)FOX-DOS5831, 229)CG-B-
ZG6550, 230)NXR150-EFE4030, 235)CIVIC-DJA8737, 237)CG-HGE0981, 239)CG-CUH7350, 241)CBX-DYO0939, 243)SUZUKI-BYV0497, 245)CIVIC-CMC1048, 246)YBR-ANV9434, 247)CG-DYO5717, 250)XRE-FBE7576, 252)UNO-DIW0897, 257)CG-DXK2561, 
258)GOL-DFE5030, 261)CBX-DOP0111, 263)SUZUKI-DOP1328, 265)CHEVROLET-FSF1449, 266)YBR-DGH6316, 268)GOL-DKW0747, 270)YBR-DOZ9375, 271)CBX-DGS2813, 272)BLAZER-CFR0177, 277)CG-DYO1240, 278)GOL-EYN7050, 280)YBR125-FHO2G18, 281)CBX-
-DLV6579, 282)RENAULT-DBZ5232, 287)CG-DXL4149, 288)GOL-DSL2537, 289)CG-EKI8030, 290)YBR125-FKJ0D28, 291)CBX-DLH7616, 292)KOMBI-DJG3371, 295)FORD-EUH1152, 296)YBR-DFD9398, 298)GOL-DNK3550, 299)CG-FZT2269, 300)YBR125-FWP9170, 
302)UNO-DWM7506, 303)MIRAGE-EWH6095, 305)GM-CTJ1J15, 306)YBR-DLE3855, 308)GOL-DHW0051, 309)CG-BYZ9539, 310)YBR125-EEZ2F49, 312)UNO-EBX0936, 313)MIRAGE-EMZ3948, 314)CG-CMI2B52, 315)HONDA-DVI3093, 316)YBR-CZT9867, 
317)CG-BYL7038, 318)GOL-CDW3183, 323)NINJA-EWH8164, 324)CG-DBD1519, 325)HYUNDAI-DAQ9140, 326)YBR-DTM2223, 327)CG-DLQ1564, 328)GOL-CVM9755, 330)YBR125-FKS4490, 333)MAX-EFH1772, 334)CG-DEG1379, 337)CG-DLW8801, 338)GOL-
-CZN3156, 339)CG-EDO5069, 342)FIESTA-EVI6283, 345)NISSAN-EFX4402, 346)YBR-DHD2156, 347)CG-BXQ2579, 349)CG-GGY5789, 350)YS150-FUQ5936, 352)FIESTA-DAU7297, 354)CG-DHL1411, 356)YBR-DYS1648, 357)CG-FMR6309, 358)GOL-DMF2165, 
360)HONDA-JYS4637, 363)NOVO-AYB7346, 366)VW-EAI4511, 367)SAVEIRO-FEG2095, 370)TUCSON-EKO9553, 373)MONTANA-EEY9170, 374)NXR160-FOH3799, 375)VOYAGE-ELB3080, 376)SAVEIRO-EZF0941, 377)CB-GGF0639, 378)FOX-EBZ1168, 381)LIVINA-
-EMQ6455, 384)CITROEN-DXS7223, 387)M.BENZ-ERI5455, 388)HYUNDAI-OCZ6I67, 389)KOMBI-BQL1343, 394)BELINA-CZP0114, 396)GOL-DEX9633, 403)FIAT-BZD2903, 404)DEL-CYC8441, 405)CITROEN-OPE6840, 408)UNO-CAK7698, 412)ASTRA-DCK6918, 
413)FIAT-CID6650, 414)DEL-CCY5224, 415)CITROEN-DIM9568, 418)UNO-BPU8697, 419)KA-DGD2820, 421)GOL-JQZ4792, 422)ASTRA-DDE7075, 424)ESCORT-BXG3366, 425)FORD-DBX1412, 426)GOL-CNB1048, 427)KADETT-DOC2312, 428)UNO-BPI7945, 431)GOL-
-EAN7527, 432)ASTRA-DMD2244, 433)FIAT-KCE1593, 434)ESCORT-BTG7798, 436)GOL-BOP5528, 437)KADETT-BOD8653, 439)CLIO-DAY7400, 441)GOL-HAG8729, 442)CELTA-DSK3115, 443)PALIO-CEK3085, 444)ESCORT-BPA8111, 445)HYUNDAI-CNZ4080, 
446)GOL-COB1014, 447)KADETT-KDT0088, 450)PARATI-BZS1685, 451)GOL-HEM0069, 455)NISSAN-EBJ5186, 458)UNO-LXF7093, 459)SCENIC-CVC1015, 462)CELTA-ANL1659, 463)PALIO-CIN3313, 465)PEUGEOT-KNH2542, 467)KADETT-BOH6488, 468)UNO-
-BLC4873, 469)SCENIC-CZP6622, 470)PARATI-CBK5120, 475)PEUGEOT-DAS9328, 476)GOL-BQD1167, 477)KADETT-BNR1055, 478)UNO-CMU6190, 479)GOL-CLW5450, 480)PASSAT-BID1607, 481)GOL-EVS2027, 483)PALIO-CGC1511, 487)KADETT-AEF7262, 
489)GOL-CKE6353, 490)PASSAT-BHL9728, 491)GOL-GLE5080, 492)CELTA-GWH7301, 496)GOL-BIL1128, 497)KADETT-BKB7803, 498)UNO-BUV1093, 499)GOL-CIN2652, 500)PASSAT-BTM2976, 501)GOL-CZK5639, 502)CELTA-EJC1428, 503)PALIO-CHN2212, 
504)ESCORT-BIR4166, 506)GOL-BIM6744, 508)UNO-CFF0646, 510)POINTER-GRR1116, 512)CHEVETTE-CWD9563, 515)VW-CFW6728, 516)GOL-CMY2010, 517)KADETT-BIN8713, 518)UNO-CFF2836, 519)GOL-CKP8264, 520)QUANTUM-CGU8654, 522)CORSA-
-CER2381, 523)PALIO-CGA7948, 526)GOL-CKC0456, 528)UNO-BUR7436, 529)GOL-CGX9392, 530)SANTANA-CHF2286, 532)CORSA-CLF1352, 533)PALIO-CIE6139, 535)FIAT-CAZ1098, 536)GOL-GPG5597, 537)MONZA-BOB5701, 538)UNO-CPM8380, 539)GOL-
-CHS3538, 540)SANTANA-CIR7363, 542)CORSA-DGE6844, 544)ESCORT-BPG1002, 545)FIAT-BZP5104, 546)GOL-BOK1647, 547)MONZA-DCD5295, 548)UNO-CXT1314, 549)GOL-GNG1603, 550)SANTANA-BGW3652, 553)PALIO-CZL2699, 554)ESCORT-CBW2094, 
555)FIAT-CCO9882, 556)GOL-CCR4019, 558)UNO-CXH0176, 562)CORSA-CJZ6914, 563)PALIO-DOC4808, 565)FIAT-CCG5124, 567)MONZA-CCR2601, 568)UNO-DJQ0856, 569)GOL-HPH0909, 570)VOYAGE-GLX8596, 571)GOL-BFY4899, 572)CORSA-CSX9647, 
574)ESCORT-BMM8685, 575)FIAT-BTH3558, 576)GOL-BRZ5450, 578)UNO-ALJ5613, 579)GOL-DDH8104, 580)VOYAGE-CNC1759, 584)ESCORT-CBF7514, 585)FIAT-BHN0871, 587)VECTRA-CNZ9798, 588)UNO-DMS5053, 589)GOL-DEI5516, 590)VOYAGE-B-
MK8866, 591)GOL-CAT2166, 592)CORSA-AVI2080, 593)PALIO-CRM7960, 595)FORD-CKD3898, 596)GOL-LBK4279, 597)SIENA-DUQ8580, 598)UNO-EBK5871, 599)GOL-DEJ8123, 600)VOYAGE-CDU3604, 601)GOL-CCY3169, 603)PALIO-CSZ6746, 604)FIESTA-
-CYC0181, 605)FORD-KJP4210, 606)GOL-CGV6610, 607)TEMPRA-CFB3998, 608)UNO-BSD4156, 610)VW-CSZ4991, 611)GOL-BPL3777, 612)CORSA-CAL1576, 613)PALIO-GZW9158, 616)GOL-CEX8023, 617)TEMPRA-FFC8444, 618)UNO-CFB4217, 621)GOL-BZW4274, 
623)PALIO-DLP4811, 626)GOL-CHE4934, 627)TIPO-CEF2508, 628)UNO-CDK1989, 630)FIORINO-CAS2184, 631)GOL-CFX9935, 632)CORSA-CCW3138, 633)PALIO-HCV7105, 634)FIESTA-GXF1795, 635)VW-CWD3064, 636)GOL-CGU3770, 637)UNO-GPQ4256, 
638)UNO-CIP3854, 639)GOL-DDU6133, 640)FIORINO-DNI9314, 642)CORSA-CBC2604, 646)GOL-GVU8G92, 647)UNO-GMX7258, 648)UNO-CHD5797, 651)GOL-CVX7719, 654)FIESTA-CSZ6718, 655)VW-CIC6120, 656)GOL-COK7562, 657)UNO-CYC8696, 
658)KA-CII8690, 659)LOGUS-BZP7671, 660)UNO-CXH1539, 662)CORSA-CCP7195, 663)PALIO-CQI5933, 664)FIESTA-CIO2140, 665)A-CSD5600, 666)GOL-GWC1865, 667)UNO-CEQ7974, 668)KA-CMH9181, 669)LOGUS-ELF1954, 671)GOL-CZJ6279, 672)CORSA-
-CCH6405, 674)FIESTA-DSO4701, 679)PARATI-PGC3881, 681)GOL-CXN9307, 683)PALIO-AJP8456, 685)CLIO-DTT3095, 686)GOL-CHM6141, 688)KA-FHN8F57, 690)CHEVY-HRI1493, 691)GOL-CXR6477, 693)SIENA-DLU5081, 698)CHEVROLET-ADE7271, 
699)M.BENZ311CDI-AKT8J69, 700)ASX-GAP9101, 701)RODOVIARIA-BVZ9038, 702)RODOVIARIA-BVZ9048, 703)NL-AEE2686, 704)CRYPTON-DCI6128, 706)CG-ESV2193, 707)CG-DYT0926, 709)CG-DCJ0641, 710)CG-DLV6803, 714)FACTOR-EFH2175, 715)C100-
-CZR0401, 716)CG-OLU4833, 719)CG-HBE3338, 721)HONDA-9C2JC1801JR142299, 724)YBR-DHI8524, 726)CG-ESF3860, 727)CG-ESQ9569, 732)SUZUKI-DVP0232, 733)CG-DJI4462, 734)YBR-DTN6960, 735)C100-CWT6841, 738)CG-CWT6667, 739)CG-DCJ9978, 
741)HONDA-CTG6760, 744)YBR-DEQ2117, 747)CG-EWH4602, 748)CG-CTG7932, 753)CG-DNP7183, 754)YBR-DTK2738, 755)C100-DJU0109, 761)HONDA-BVK7237, 763)CG-DOY8337, 764)YBR-DOQ9739, 767)CG-EHP2464, 768)CG-DBD1923, 769)CG-DCI8J52, 
770)CG150-EFE3350, 771)HONDA-BVF5677, 772)SUZUKI-BXP5798, 774)YBR-DUY4852, 776)CG-DXM2305, 777)CG-MHS4461, 779)CG-DFB6491, 780)CG150-EHS2063, 783)CG-DWY8015, 784)AGRALE-CMV3550, 785)CBX-CQP8801, 789)CG-DHL1151, 791)HONDA-
-BTX7388, 792)COMET-JJU4096, 794)SPEED-DYU3698, 795)CBX-DCP1155, 797)CG-BVL9719, 799)CG-DGH4941, 801)BIZ-DVX0885, 803)CG-EFE2093, 804)SPEED-EGY8216, 805)CBX-CJG1969, 806)CG-DLO9422, 809)CG-DNP7354, 812)WEB-DZP1072, 813)CG-E-
EC6157, 814)SPEED-EJO2269, 816)CG-DVQ2400, 818)CG-DHD2951, 824)SUPER-BXP5883, 826)CG-BYU6277, 827)CG-BRW0820, 828)CG-DBD0788, 829)CB-HNH7548, 833)APROX. XXX KG DE SUCATA VEICULAR PARA COMPACTAÇÃO, 834)APROX. XXX KG DE 
SUCATA VEICULAR PARA COMPACTAÇÃO, 941)CG-DKL7302, 954)CORSA-DGG0667, 955)KOMBI-BH590912, 956)PALIO-DAX1417, 957)UNO-CGU6608, 958)DEL-CKE7924, 959)CHEVETTE-BIA6839, 960)CHEVETTE-CJD8007, 961)MONZA-BRJ1030, 962)VW-
-CEZ8999, 963)206-DXS0985, 964)GOL-BMA8881, 965)SANTANA-BHL6356, 966)ZIG-EFG3754, 967)BIZ-DLV7879, 971)CG-ECR0514, 972)CG-DEQ1757, 973)CG-EEC5633, 974)YINGANG-LY4YAGAC0D0003294, 975)SUZUKI-DPV7287, 976)SUZUKI-DLV5002, 
977)STX-DZT4860

LEILÃO DE VEÍCULOS E MOTOS
Data do Leilão: 02 e 03/12/2021 às 10h

VISITAÇÃO: 01/12/2021 das 8h às 16h30 e 02/12/2021 das 8h às 10h
COMITENTE: 

Detran.SP Atibaia e
Campo Limpo Paulista

GIOVANNI LUCA TISSIANO MARTINS
Leiloeiro Oficial - Jucesp 1162

Plataforma:

www.sumareleiloes.com.br | 19 3803.9000

Leilão realizado somente online pela plataforma digital:
www.sumareleiloes.com.br

Débitos e Gravames que porventura constarem nos lotes, serão desvinculados conforme Lei nº 13.160/2015 e RESOLUÇÃO CONTRAN 
331/2009. Por se tratar de veículos apreendidos, o seu estado de conservação pode variar devido ao tempo de depósito.

Condições de pgto vista + 5% da comissão de leiloeiro + taxas de preparação e laudo 
de vistoria conforme previsto em condições de venda. Relação completa e fotos, no 
site. Leiloeiro Oficial: GIOVANNI LUCA TISSIANO MARTINS - JUCESP 1162.

ENDEREÇO DA VISITAÇÃO: AUTO SOCORRO GUINCHO CIDO - Avenida Marginal, 1.100 - Distrito Industrial em Várzea Paulista / SP
PATIO GUEDES - Rua Caminho Treze, 500 - Estância São Paulo em Campo Limpo Paulista / SP
PVD - GESTÃO, GUARDA E TRANSPORTE DE VEÍCULOS - Avenida São João, 749 - Parque das Nações em Atibaia / SP

PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO
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Cantor contou curiosidade no Instagram Stories nesta sexta-feira (26)

Cantora se emocionou ao interpretar ‘Labirinto’ com Maraisa em 
apresentação em Curitiba e fãs compartilham momento no Instagram
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Luan Santana revela mania 
“diferente” ao treinar na academia

Maiara é consolada por 
Fernando em show ao cantar 
música de Marília Mendonça

Luísa Sonza se encontra 
com Anitta: “Essa mexe 
comigo”

Luísa Sonza e Anitta, que já 
fizeram Combatchy, com 
MC Rebecca e Lexa, e Modo 
Turbo, com Pabllo Vitar 
se encontraram na tarde 
desta quinta-feira (25). O 
momento foi devidamente 
registrado no Instagram pela 
loira, que se derreteu pela 
amiga - as duas participam 
do show Black das Blacks, 
hoje à noite, com transmis-
são do Multishow.

“Essa bebê mexe comi-

go”, avisou Luísa. De looks 
pretos - Anitta de vestido 
transparente e com re-
cortes, e a ex-mulher de 
Whindersson Nunes com 
um modelo mix de maiô e 
macacão, as duas fizeram 
um álbum de fotos no local, 
um estúdio.

O Black das Blacks terá 
apresentação de Luciano 
Huck e Anitta - Angélica 
também estará lá. A trans-
missão é a partir das 22h.

Cantoras mostram looks para show 
na noite desta quinta-feira (25)

Maiara precisou ser conso-
lada por Fernando Zor ao se 
emocionar ao cantar uma 
música de Marília Men-
donça, que morreu em um 
acidente de avião no começo 
do mês, durante um show 
em Curitiba na noite de 
quinta-feira (25). A sertane-
ja interpretava com a irmã, 
Maraisa, um dos grandes hits 

da amiga, Labirinto, quando, 
comovida, precisou parar a 
apresentação.

Vídeos do momento foram 
compartilhados por fãs nas 
redes sociais. Nas imagens é 
possível ver Fernando, que 
estava na lateral do palco, 
indo até Maiara. Ele abraçou 
a cantora e deu um beijo 

nela, consolando a sertaneja.

Internautas apontaram o 
momento como uma pro-
va que Maiara e Fernanda 
teriam retomado o namoro. 
Entre idas e vindas, os dois 
estão juntos desde 2019 e o 
romance entre eles é cari-
nhosamente chamado de 
“namoro ioiô”.

Luan Santana contou aos se-
guidores no Instagram, nesta 
sexta-feira (26), que tem o 
costume de morder a boca 
durante seus treinos na aca-
demia. “Rapaz, ontem voltei 
a treinar e olha o que eu faço 
quando estou fazendo força: 
‘acabo com a boca’”, afirmou 
o cantor, ao dar bom dia.

Semana passada, Luan curtiu 
dias de descanso em Angra 
dos Reis, no Rio de Janeiro, 
com a nova namorada, a 
modelo Izabela Cunha. Em 
suas redes sociais, o casal 
divulgou registros da viagem. 
“Mais um dia pra conta”, 
postou Izabela em um barco, 
momentos antes de mergu-
lhar com o sertanejo. “Mi-
nha sereia mergulhadora”, 

elogiou Luan. “Agora sou um 
mergulhador de nível avan-
çado. Foram dias inesquecí-
veis”, escreveu o cantor, no 
Instagram.

Luan oficializou o namoro 
com Izabela no início deste 
mês. Os dois foram vistos 
pela primeira vez em feve-
reiro deste ano.
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RELUZIRO
OSAIAP
APORALA

LEONINOT
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Natureza
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em inglês
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do Brasil
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(?) Rodrigues,
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Ela É"

(?) dance, atividade
que une exercício e

sensualidade
A pessoa insignificante
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Gases (?): 
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atmosfera

Que foi 
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O político 

que atende
os critérios
de candi-

datura

(?) Possi,
cantora
de "Per
Amore"

Fazer as
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Liga dos
Campeões

Espécime
de animal
como as

aranhas e 
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4/deer — pole — uefa. 5/gávea. 6/reavir. 8/alopatia.

ARIES - 21/03 a 20/04
O final de semana começa tenso, Áries, e é a saúde que vai precisar de maior atenção da sua parte. 
Se precisa terminar um projeto ou botar as mãos na massa no serviço, redobre a atenção para 
não se distrair no meio do caminho. Cumpra as suas obrigações, mas nem por isso é pra exagerar 
— respeite seus limites. Aliás, exageros de qualquer tipo podem trazer problemas, e isso também 
vale para o trabalho. Claro que o astral melhora ao longo do dia, mas ainda não é o suficiente pra 
sair fazendo tudo o que der na telha, meu bem. Pode ser que a conquista enfrente problemas, 
principalmente por causa da distância. No romance, a dica é dar um chega pra lá na rotina para que 
isso não se torne um problema.

TOURO - 21/04 a 20/05
A Lua segue em seu paraíso astral neste sábado, mas nem por isso a vida vai ser um mar de rosas, 
Touro! Há sinal de briga feia com alguém mais novo, filhos ou até com o mozão logo cedo. A boa 
notícia é que o astral vai melhorar ao longo do dia e ainda vai sobrar disposição para se divertir, 
passear e paquerar muito por aí até o final da noite. Enquanto isso, procure descansar e fique longe 
de confusão, ok? À noite, aproveite qualquer oportunidade de dedicar um pouco mais de carinho 
a quem ama, porque o mozão vai retribuir na mesma moeda. Já a paquera tem tudo para ser um 
sucesso mais tarde, especialmente se tomar a iniciativa! Eu ouvi um amém?.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
Sabadou, Gêmeos, e a maior parte da sua atenção deve se voltar para assuntos familiares hoje. 
Pena que nem tudo vai correr às mil maravilhas — com o céu tenso logo cedo, pode sobrar pra você, 
meu cristalzinho, portanto, evite discussão ou disputa por causa de assuntos antigos. Quem tra-
balha em home office ou com algo ligado a produtos e serviços para o lar e precisa botar as mãos 
na massa hoje, precisa agir com cautela extra: se alguém oferecer ajuda, aceite, mas não baixe a 
guarda. Um segredo antigo pode vir à tona à noite, mas tudo indica que saberá lidar de boa com 
isso. Um ex pode reaparecer quando menos espera, o que atrapalha as coisas na paquera ou des-
perta crise de ciúme no romance. A dica é esclarecer as coisas, e caso o ex continue persistindo, aí 
é muito Incenso Indiano Sálvia Branca para se livrar das bad vibes, bebê.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Graças à Lua, você estará mais falante e pode até sair da sua zona de conforto, ampliar seus 
contatos profissionais e se arriscar um pouco mais no trabalho. Mas como o céu segue tenso pela 
manhã, preste mais atenção em um diálogo com colegas e na troca de informações com gente de 
fora, porque podem te enrolar e há risco de você revelar mais do que deveria. Além disso, se preci-
sar trabalhar hoje, saiba que manter o foco será um desafio gigante. Por isso, aproveite o Banho de 
Atitude de nossa loja para ter um gás a mais, além de muita determinação e foco. O astral melhora 
ao longo do dia e, à noite, pode pintar o desejo de dar um rolê por aí com a galera. Vá em frente e, de 
quebra, aproveite para turbinar a conquista! E se está comprometida e andou se desentendendo 
com o mozão, podem voltar às boas agora. Amém!

LEÃO - 22/07 a 22/08
Hoje, sua atenção estará mais voltada para as finanças do que para a diversão. É melhor ter cautela 
com o apego aos bens materiais, principalmente se pintar o desejo de sair comprando tudo o que 
vê pela frente. Resumindo: vai ter chuva de boleto lá na frente se não souber lidar com dinheiro, 
meu cristalzinho. Vale até dar uma renovada no guarda-roupa e investir na sua imagem, mas só 
se tiver condições de bancar esse luxo todo, tá? Se não for o caso, sossegue o facho e espere um 
momento mais favorável pra brilhar, Leão. Nos relacionamentos, a paquera pode andar mais deva-
gar do que deseja se não controlar o ciúme. E na vida a dois, tente controlar melhor a possessivi-
dade para evitar briga com o mozão.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
A Lua segue em seu signo neste sabadão e você estará mais firme na hora de defender seus 
interesses e opiniões. Pela manhã, pode ser difícil ter que ficar trancado/a dentro de casa ou lidar 
com obrigações domésticas, parentes chatos e outros problemas do tipo, meu cristalzinho. Ainda 
assim, nada de perder a calma e arrumar briga, tá? O jeito é mostrar jogo de cintura e se adaptar 
da melhor maneira, por mais que isso seja complicado para o seu signo. Renove as boas vibes com 
o Kit Incenso Nag, e relaaaxa, bebê. À noite, porém, seu lado aventureiro vai bater no teto e pode 
viver altas aventuras ao lado de quem ama. E se anda sonhando com um amor novinho em folha, 
aposte no bom humor e na descontração pra se dar bem.

LIBRA - 23/09 a 22/10
O final de semana começa um pouco tenso e fofocas podem atrapalhar seus planos. Com a Lua 
infernizando seu astral e brigando com outros astros, vai ser difícil manter o ânimo. Se puder, tire 
um tempo para descansar e recarregar as baterias, além de fazer um detox nas redes sociais. Mas 
a Lua também destaca sua intuição, por isso, não se surpreenda se descobrir um segredo, ainda 
que não seja bem o que gostaria. Um lance proibido ou uma pessoa comprometida podem atiçar 
seu interesse se está só. Conheceu alguém novo? Investigue um pouco antes de mergulhar de 
cabeça no romance e não dê mole para os fofoqueiros de plantão. se tem compromisso, pegue 
mais leve na desconfiança.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
As finanças vão precisar de cuidados extras neste sabadão, meu cristalzinho. Se tiver que se 
concentrar no serviço, vá em frente, mas não desconte a frustração nas compras, tá? Ao longo do 
dia o astral vai melhorar e, à noite, você pode compartilhar alguns sonhos e projetos com a galera, 
e se o desejo de sair de casa e ir a um lugar diferente se tornar irresistível, prefira um rolê ao ar livre 
com o pessoal, fugindo de aglomeração. Tá sonhando com um amor pra chamar de seu? Espalhe 
a notícia entre os amigos e avalie com atenção qualquer um que conhecer através da turma nesta 
noite. Embora as finanças do casal precisem de cuidados, a sintonia ficará mais afiada no romance.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Neste sabadão, uma boa pedida é definir uma meta e se concentrar em uma coisa de cada vez, 
porque nem tudo será perfeito, Sagita. Pode ser uma boa pegar mais leve com os outros, porque 
se exagerar nas críticas, vai receber o mesmo em troca. Aproveite para gastar energia acumulada 
praticando exercícios físicos. Além de se cuidar melhor, o investimento na saúde vai se refletir no 
visual e você pode receber elogios. Ui, que delícia! Com tanta coisa acontecendo, o mozão pode 
cobrar mais dedicação da sua parte ao relacionamento. A paquera também pode ficar em segundo 
plano, mas vale dar uma conferida nos contatinhos.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
Sabadou, Caprica, mas os planos para uma viagem podem enfrentar problemas logo cedo. Se não 
der pra botar os pés na estrada, o jeito é matar a saudade de todo mundo do jeito que for possível. 
Talvez o final de semana não comece tão animado quanto estava sonhando, mas cada um faz o 
que pode... A boa notícia é que o astral melhora à noite e planos adiados poderão finalmente se 
tornar realidade! Até que enfim! Apostar no seu charme será a melhor maneira de flertar por aí e se 
dar bem, mas deixe pra fazer isso no final da noite, quando suas chances serão melhores. No que 
depender das estrelas, pode pintar novidade e uma dose extra de romantismo para fechar a noite 
se sentindo nas nuvens.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Logo cedo, o astral fica tenso e pode pintar briga com um amigo. O jeito é ouvir seu sexto sentido 
pra lidar com os imprevistos pelo caminho. Falando nisso, assuntos misteriosos ou ligados à reli-
gião podem despertar seu interesse e provocar reflexão mais tarde. Aproveite para aprender mais 
sobre Astrologia, com a Bíblia Astrologia! Mudanças em casa contam com ótimas energias: jogue 
fora o que não usa mais! Aproveite para fazer transformações no lar, nem que seja apenas tentan-
do uma nova decoração com a mudança de lugar de alguns móveis. Alguém misterioso e atraente 
pode cruzar seu caminho, mas tudo indica que vai ter uma recaída com um ex-amor. A atração 
física aumenta e taca fogo no parquinho, só tenha cautela com brigas pra não azedar seu humor.

PEIXES - 20/02 a 20/03
Sabadou, meu bem, e você vai fazer o que puder para deixar o isolamento bem longe! Pena que 
nem tudo é do jeito que a gente deseja, né? Logo cedo, ficar por perto das pessoas queridas 
pode acabar em briga, principalmente se ficar pegando no pé de todo mundo — relaxe e aposte 
na diplomacia se quiser evitar dor de cabeça por causa de bobagem. O astral melhora ao longo 
do sábado, ainda mais se contar com a presença de quem é importante na sua vida. A sintonia 
com o mozão também cresce, assim como o diálogo e a sinceridade. Um lance recente pode se 
firmar nesta noite, então, dica de ouro: não esconda seus sentimentos.
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