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Doria nega 
ter convidado 
Eduardo 
Leite para ser 
coordenador

Chefe da ONU manifesta 
preocupação com 
isolamento do sul da 
África devido à ômicron

Trabalhadores com 
ensino médio e 
superior completo 
são maioria entre os 
subocupados no Brasil

Mundo

Política

Política

Economia

Depois de conquistar a 
Libertadores, Abel Ferreira dará 
descanso aos que atuaram P10

Maioria é contrária a uma 
possível busca pelo treinador, 

que já recusou Timão em 2021 P11

Clube tenta postergar a opção de 
compra e assegurar a permanência 

do meia por mais um ano  P10

Peixe se firma por vaga na 
Sul-Americana e pode sonhar 

mais alto  P11

Instituto Adolfo Lutz investiga caso de residente de Guarulhos, na 
Grande SP, que testou positivo para Covid e passou pela África do Sul P6

Prefeitura de SP pode adiar 
liberação de máscaras em 
ambientes abertos

Barroso diz que testes nas urnas confirmaram 
que não há riscos para as eleições
Ao todo, 29 ataques foram realizados  P3

Palmeiras Corinthians São Paulo Santos

Palmeiras poupa a 
maioria do elenco 

contra o Cuiabá

Renato Gaúcho no Corinthians? 
Torcida vai às redes após saída 

de técnico do Flamengo

São Paulo intensifica conversas 
com Independiente por novo 

empréstimo de Benítez

Mais tranquilo, Santos tem 
duas rodadas para “salvar” 
2021 até com Libertadores
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O governador de São Pau-
lo, João Doria, afirmou em 
coletiva de imprensa que o 
governador do Rio Grande 
do Sul, Eduardo Leite, terá 
protagonismo na campa-
nha do PSDB à Presidência 
da República.                     P2

O contingente de trabalha-
dores subocupados no Brasil 
está cada vez mais escolari-
zado. Hoje, mais da metade 
dos brasileiros pertencentes 
a esse grupo têm ensino 
médio completo ou concluí-
ram o curso superior.        P5

O secretário-geral da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU), António Guterres, 
disse que está preocupado 
com o isolamento dos paí-
ses do sul da África.          P6
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Doria nega ter convidado Eduardo 
Leite para ser coordenador
Entretanto o Governador de São Paulo diz que ele terá protagonismo na campanha do PSDB à Presidência

Da Redação

governador de 
São Paulo, João 
Doria, afirmou 
em coletiva de 
imprensa que 

o governador do Rio 
Grande do Sul, Eduardo 
Leite, terá protagonismo 
na campanha do PSDB à 
Presidência da República.
Em uma eleição interna 
marcada por proble-
mas, Doria venceu em 
primeiro turno neste 
sábado (27) as prévias 
do PSDB para a escolha 
do candidato ao Palácio 
do Planalto nas elei-
ções do ano que vem. 
O governador de São 
Paulo teve 53,99% dos 
votos, superando Leite 
(44,66%) e Arthur Virgí-
lio ( 1,35%).
Nesta segunda, Doria 
afirmou que convidou 
Eduardo Leite para o 
diálogo, mas negou que 
tenha feito convite para 
que o governador do Rio 
Grande do Sul seja seu 
coordenador de campa-
nha.
“Ontem eu li e vi depoi-

mentos, talvez por algum 
equívoco, de que eu teria 
convidado Eduardo Leite 
para ser o coordenador 
da nossa campanha. Eu 
não fiz esse convite. Eu 
convidei o Eduardo a 
dialogar e ele aceitou”, 
disse Doria.
Segundo o governador 
de São Paulo, o papel de 
Leite na campanha será 
acertado em conversa 
após volta de viagem aos 
Estados Unidos.
“Na volta dos EUA nós 
estaremos conversando 
para que ele nossa ter um 
papel de protagonismo 
na campanha do PSDB, 
na nossa campanha, mas 
não na coordenação. Ele 
é o coordenador do Rio 
Grande do Sul. Eu jamais 
faria esse convite, não 
porque faltem méritos ao 
Eduardo, mas ele vota a 
fazer o seu papel para que 
foi eleito, que é conduzir 
os destinos do Rio Grande 
do Sul e dos gaúchos. Nós 
precisamos ter um coor-
denador que fique próxi-
mo do candidato. Não é 
preciso ser paulista, mas é 
preciso que ele esteja em 
São Paulo.”

O

Pedido da PF ao Supremo para investigar ‘orçamento 
secreto’ gera clima de desconfiança na base

Da Redação

Nos últimos dias, aumen-
tou o clima de descon-
fiança na base governista 
depois da formalização 
feita pela Polícia Fede-
ral ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) para in-
vestigar irregularidades 
nas chamadas emendas 
de relator, que ficaram 
conhecidas como “orça-
mento secreto”.
Na avaliação de gover-
nistas, o movimento do 
Congresso de só liberar a 
transparência das emen-
das de relator a partir 
do próximo Orçamen-
to – contrariando decisão 
do STF que determinou 

transparência total – 
também tem como obje-
tivo blindar os parlamen-
tares dessa investigação 
da CGU/PF.
A investigação começou 
a ser feita por iniciativa 
da Controladoria-Geral 
da União (CGU), depois 
de denúncias de superfa-
turamento de preços em 
convênios e licitações nas 
emendas dessa rubrica do 
orçamento, a RP-9.
Parlamentares reconhe-
cem que se essa inves-
tigação for aprofundada 
terá um potencial ex-
plosivo. Em maio, re-
portagem do jornal “O 
Estado de S. Paulo” que 
revelou o “orçamento 
secreto” também apon-

tava que parte das verbas 
das emendas de relator 
foram usados para com-
prar tratores com valores 
superfaturados.
“Desde que a investi-
gação foi revelada, um 
clima de desconfiança to-
mou conta da base aliada. 
Até porque essa investi-
gação está sendo tocada 
pelo governo. Ao deixar a 
base com a faca no pes-
coço, o governo Bolso-
naro limita a força de [o 
presidente da Câmara, 
deputado Arthur] Lira”, 
resumiu um experiente 
deputado do Centrão.
A investigação das emen-
das de relator foi revelada 
pelo próprio ministro 
Wagner Rosário, da CGU, 
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em audiência no início de 
outubro na Comissão de 
Fiscalização Financeira e 
Controle da Câmara dos 
Deputados. Mas o cli-

ma de apreensão tomou 
conta da base aliada 
depois da formalização da 
investigação feita pela PF 
ao STF.
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Barroso diz que testes nas 
urnas confirmaram que não 
há riscos para as eleições

Da Redação

presidente do 
Tribunal Supe-
rior Eleitoral, 
ministro Luís 
Roberto Barroso, 

afirmou nessa segun-
da-feira que os testes 
de segurança nas urnas 
eletrônicas não apresen-
taram riscos. Segundo 
Barroso, dos 29 planos 
de ataques ao sistema, 24 
não conseguiram obter 
‘’qualquer sucesso”.

“Nenhum dos ataques 
conseguiu ser bem su-
cedido relativamente 
ao software da urna [..] 
Ninguém conseguiu in-
vadir o sistema e oferecer 
risco para o resultado das 
eleições”, disse Barroso
O ministro informou 

ainda que as cinco falhas 
encontradas vão ser 
corrigidas até as eleições 
de 2022, no entanto, não 
apresentam riscos ao 
pleito do ano que vem. O 
ataque que mais preocu-
pou o TSE foi o desenvol-
vido pela Polícia Federal, 
ainda assim, não foi 
possível alterar nenhum 
voto.
“Eles conseguiram en-
trar dentro da rede do 
TSE, mas não conseguem 
chegar no sistema de 
votação. Ou seja, é um 
ataque importante que 
temos que encontrar me-
canismos de bloquear, 
mas não é grave porque 
só consideramos grave o 
que tem a potencialidade 
de alterar o voto do elei-
tor. E nenhum teve essa 
potencialidade”, ressal-
vou o ministro.

Ao todo, 29 ataques foram realizados

Senador é acusado de fazer ‘jogo sujo’ contra André Mendonça, evangélico 
escolhido pelo presidente para assumir vaga no STF

Malafaia diz que evangélicos darão 
resposta à Alcolumbre na próxima eleição

Da Redação

O pastor Silas Malafaia publi-
cou em sua conta no Twitter 
que as ações do senador  Davi 
Alcolumbre serão respondi-
das pelos evangélicos na pró-
xima eleição. Malafaia acusa 
Alcolumbre de fazer “jogo 
sujo” contra André Mendon-
ça, indicado pelo presidente 
Jair Bolsonaro para assumir 
vaga no Supremo Tribunal 
Federal (STF). O pastor é 
presidente da Assembleia de 
Deus Vitória em Cristo e já 
apontado por Flávio Bolsona-
ro (Republicanos) como um 
dos conselheiros do presi-
dente.

Mendonça é ex-ministro 

da Justiça, foi advogado-
-geral da União e é o nome 
“terrivelmente evangélico” 
escolhido por Bolsonaro para 
preencher vaga na Suprema 
Corte. Mendonça foi indicado 
pelo presidente da República 
em julho, mas ainda aguar-
da para ser sabatinado pelo 
Senado Federal.

Alcolumbre é presidente da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) do Senado e tem 
a função de pautar a saba-
tina para o STF. Na semana 
passada, o senador sinalizou 
que marcaria a sabatina do 
ex-ministro, mas não confir-
mou a data. No último sába-
do, entretanto,  Alcolumbre 
confirmou a sessão para o dia 
1º de dezembro.
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PM responde por homicídio doloso qualificado. Réu alega que disparou para se defender
Da Redação

A Justiça de São Paulo 
decidiu manter a pri-
são preventiva do sar-
gento da Polícia Militar 
(PM) que atirou em um 
artista plástico e o matou 
há mais de um ano, du-
rante discussão e briga na 
Vila Madalena, bairro 
boêmio da Zona Oeste da 
capital. O agente estava de 
de folga quando cometeu 
o crime em 28 de novem-
bro de 2020.
Além disso, a Justiça 
determinou que o policial 
Ernest Decco Granaro, de 
34 anos, vá a júri popu-
lar por homicídio doloso, 
aquele no qual há a in-
tenção de matar, contra 
Wellington Copido Ben-
fati, o Nego Vila. A vítima 
tinha 40 anos quando 
morreu baleada naque-
la madrugada. O agente, 
que é réu no processo, 
sempre negou ter atirado 
para matar; alegou que 
disparou para se defender.
A data do julgamento 
ainda será marcada pela 
juíza Michelle Porto de 
Medeiros Cunha Carrei-

ro, da 5ª Vara do Júri, do 
Fórum Criminal da Barra 
Funda, Zona Oeste. No en-
tendimento da magistrada, 
há indícios suficientes de 
que Ernest Granaro quis 
assassinar Nego Vila. E por 
esse motivo, ele deve ser 
julgado por sete jurados 
que poderão absolvê-lo ou 
condená-lo pelo crime.
“Seja submetido a julga-
mento pelo Tribunal do 
Júri”, decidiu a juíza Mi-
chelle Carreiro na última 
sexta-feira (26) sobre o 
sargento da PM. “Deixo de 
conceder a ele o direito de 
aguardar o julgamento em 
liberdade, pelos mesmos 
motivos que ensejaram a 
decretação e as manuten-
ções de sua custódia, ainda 
presentes e ora reforçados 
por essa decisão de admis-
sibilidade da acusação”.
A pena máxima para o 
homicídio qualificado é 
de 30 anos de prisão. O 
sargento responde a uma 
qualificadora: a de ter usa-
do recurso que dificultou 
a defesa da vítima, que foi 
o uso da arma de fogo. Ele 
também é acusado de ter 
cometido o crime com o 
agravante de o país estar 

Crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (29); equipe do SAMU chegou a 
ser acionada, mas constatou o óbito ainda no local

Mulher é morta a tiros pelo namorado 
em Guarulhos, na Grande São Paulo

Sargento da PM que matou 
artista na Vila Madalena vai a júri

Da Redação

m homem matou 
a tiros a compa-
nheira na cidade 
de Guarulhos, na 
Grande São Paulo, 

na madrugada de segunda-
-feira (29). O caso aconte-
ceu em Cumbica, na Zona 
Leste do município.
A Polícia Militar (PM) foi 
acionada por volta das 2h 
da manhã. Uma equipe do 
SAMU (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência) 
também foi chamada para 
prestar socorro à víti-
ma, mas constatou o óbito 
no local do crime.
Viaturas da PM fizeram 
buscas na região, mas não 

encontraram o autor dos 
disparos, que segue fora-
gido.
Apesar de a Lei do Feminí-
cidio, de 2015, prever que 
assassinatos cometidos por 
companheiros ou ex-com-
panheiros da vítima sejam 
registrados como tal, o 3º 
Distrito Policial de Gua-
rulhos diz não saber como 
registrar o caso porque diz 
não saber o que motivou o 
crime.
Quase 15% dos homicídios 
de mulheres cometidos em 
2020, em que os autores do 
crime eram parceiros ou 
ex-parceiros das vítimas, 
não foram registrados devi-
damente como feminicídio, 
segundo o 15º Anuário Brasi-
leiro de Segurança Pública.
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sob estado de calamidade 
pública, a pandemia do 
coronavírus.
Ernest Granaro alegou 
aos órgãos que disparou 
contra Nego Vila para 
se defender dele duran-
te confusão entre pes-
soas no cruzamento das 
ruas Deputado Lacerda 
Franco e Inácio Pereira 
da Rocha, na região de 
Pinheiros. Elas conver-
savam em frente a uma 
distribuidora de bebidas, 
que fica perto de um posto 
de combustíveis e de uma 
delegacia.
Mas, de acordo com a po-

lícia e a Promotoria, tes-
temunhas contaram que o 
policial à paisana sacou a 
arma e executou o artista 
quando ele estava caído no 
chão e rendido.
O assassinato de Nego Vila 
causou indignação à épo-
ca. Protestos e manifesta-
ções artísticas foram feitas 
na Vila Madalena. O Beco 
do Batman, tradicional 
reduto cultural repleto 
de grafites, chegou a ter 
seus muros pintados de 
preto e ficar assim por um 
tempo em sinal de luto. 
Depois ele foi repintado 
com desenhos.

A família de Nego Vila, 
constituiu advogados e 
entrou com uma ação na 
Justiça para pedir que o 
sargento que atirou nele 
e o governo do estado de 
São Paulo paguem apro-
ximadamente R$ 200 mil 
de indenização por danos 
materiais e morais à filha 
da vítima.
A criança fez 10 anos em 
março de 2021. Ela mora 
com a mãe, que já era 
separada do artista. Ele, no 
entanto, sempre mante-
ve contato com a garota e 
contribuía financeiramen-
te com a criança.
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É o menor nível desde abril deste ano

Recuo foi de 2,3 pontos para 93,8 pontos, menor nível desde junho

Da Redação

O Índice de Confiança do 
Comércio (Icom), medi-
do pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), teve queda 
de 6,2 pontos de outu-
bro para novembro deste 
ano. Com isso, o indica-
dor chegou a 88 pontos, 
em uma escala de zero a 
200, o menor nível desde 
abril deste ano (84,1 pon-

tos).
A confiança do empre-
sário do comércio bra-
sileiro caiu em relação 
tanto ao presente quanto 
ao futuro. O Índice da 
Situação Atual, que mede 
as avaliações sobre o 
momento atual, caiu 7 
pontos e chegou a 88,3 
pontos.
Já o Índice de Expectati-
vas, que mede a confian-
ça do empresariado no 

futuro, cedeu 5,1 pontos 
e atingiu 93,3 pontos.
“O cenário para os pró-
ximos meses não é muito 
animador, dado que a 
confiança dos consumi-
dores ainda se encontra 
muito baixa, a inflação 
segue em alta, os juros 
subindo e o mercado de 
trabalho ainda reagindo 
gradualmente”, disse o 
pesquisador da FGV Ro-
dolpho Tobler.

Da Redação

O Índice de Confiança de 
Serviços, calculado pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), recuou 2,3 pontos 
de outubro para novembro 
deste ano e chegou a 96,8 
pontos, em uma escala de 
zero a 200 pontos. Esse é 
menor nível desde junho 
deste ano (93,8 pontos). 
No mês anterior, o indi-
cador havia subido 1,8 
ponto.
A queda em novembro foi 
puxada principalmente 
pelo Índice de Expectati-

vas, que mede a confiança 
do empresário do comér-
cio brasileiro no futuro e 
que caiu 2,7 pontos, atin-
gindo 100,9 pontos.
O Índice da Situação Atu-
al, que mede a perspectiva 
do empresário sobre o 
presente, recuou 1,8 ponto 
e chegou a 92,8 pontos.
“Apesar do avanço do 
programa de vacinação, o 
ambiente macroeconômi-
co frágil é que pode adi-
cionar mais incerteza na 
continuidade da recupera-
ção na virada para 2022”, 
afirma o economista da 
FGV Rodolpho Tobler.

Levantamento realizado pela consultoria IDados mostra que 38% dos brasileiros que têm algum trabalho, 
mas desejam atuar mais horas na semana, se formaram no ensino médio; 14% concluíram o ensino superior
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Trabalhadores com ensino médio 
e superior completo são maioria 
entre os subocupados no Brasil

Confiança do comércio recua 6,2 pontos em novembro

Confiança de Serviços volta a cair em novembro, diz FGV

Da Redação

contingente de 
trabalhadores 
subocupados no 
Brasil está cada 
vez mais esco-

larizado. Hoje, mais da 
metade dos brasileiros 
pertencentes a esse grupo 
têm ensino médio com-
pleto ou concluíram o 
curso superior.
Um levantamento realiza-
do pela consultoria IDados 

mostra que 38% dos su-
bocupados no país se for-
maram no ensino médio 
e 14% no superior. Quem 
se encontra na condição 
de subocupado tem algum 
tipo de trabalho, mas 
gostaria de trabalhar mais 
horas na semana.
Os números apurados 
pelo IDados foram obtidos 
com base na Pesquisa Na-
cional por Amostra de Do-
micílio (Pnad) do segundo 
trimestre. 
Historicamente, a lideran-

ça entre os subocupados 
pertencia aos trabalhado-
res menos qualificados, 
com ensino fundamen-
tal incompleto, mas os 
brasileiros com mais anos 
de escolaridade passaram 
a ocupar esse espaço ao 
longo dos anos.
No segundo trimestre 
de 2016, por exemplo, 
a soma da população 
subocupada entre os 
trabalhadores que com-
pletaram o ensino médio 
e superior era de 42%.
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A África do Sul, onde foi a variante ômicron foi detectada pela primeira vez, vai superar 10 mil 
novos casos diários de coronavírus ao final desta semana, de acordo com os epidemiologistas

Agência Brasil

O secretário-geral da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU), Antó-
nio Guterres, disse que 
está preocupado com o 
isolamento dos países 
do sul da África depois 
que novas restrições de 
viagem em combate à 
Covid-19 foram impostas 
por vários países devido à 
nova variante ômicron do 
coronavírus.
“Peço a todos os gover-
nos para que considerem 
testagens repetitivas para 
viajantes, juntamen-
te com outras medidas 
apropriadas e verdadei-
ramente eficazes, com o 
objetivo de evitar o risco 

de transmissão assim 
como permitir viagens e 
engajamento econômi-
co”, disse Guterres em 
comunicado.
África do Sul deve bater 
10 mil casos por dia
A África do Sul, onde foi a 
variante ômicron foi de-
tectada pela primeira vez, 
vai superar 10 mil novos 
casos diários de coronaví-
rus ao final desta semana, 
prevê o epidemiologista 
Salim Abdool Karim.
O especialista sul-afri-
cano deu uma entrevista 
coletiva do ministério da 
Saúde. Ele previu que “em 
duas ou três semanas” o 
país começará a observar 
uma situação preocupan-
te nos hospitais.
Os cientistas anunciaram 

na quinta-feira a detec-
ção da variante ômicron 
no país. Esta nova forma 
de Covid-19 apresenta 
um risco muito elevado 
para o mundo, alertou a 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS).
Ainda há muitas incógni-
tas sobre a nova variante, 
especialmente sobre sua 
virulência e transmissibi-
lidade.
De acordo com as primei-
ras observações, cien-
tistas acreditam que as 
vacinas anticovid atuais 
continuarão sendo efi-
cazes contra as formas 
graves da doença, disse 
Abdool Karim.
“Não devemos entrar 
em pânico. Já vivemos 
isto”, insistiu o ministro 

Instituto Adolfo Lutz investiga caso de residente de Guarulhos, na Grande SP, que 
testou positivo para Covid e passou pela África do Sul

Prefeitura de SP pode adiar liberação 
de máscaras em ambientes abertos

Chefe da ONU manifesta preocupação com 
isolamento do sul da África devido à ômicron

Da Redação

surgimen-
to da variante 
ômicron pode 
fazer com que 
a Prefeitura de 

São Paulo adie a libera-
ção do uso de máscaras 
em ambientes externos, 
prevista para ocorrer a 
partir do dia 11 de de-
zembro, conforme ca-
lendário divulgado pela 
gestão estadual.
Nessa segunda-feira 
(29), o secretário mu-
nicipal da Saúde, Edson 
Aparecido, considerou 
ser temerário manter 
a previsão de libera-
ção para as próximas 
semanas.
A variante foi registra-
da pela primeira vez 
na África do Sul e já 
é considerada aquela 
com o maior número de 
mutações. Especialistas 
tentam descobrir o quão 
transmissível ou perigo-
sa ela é.

A gestão municipal ain-
da aguarda resultados de 
um estudo próprio, mas 
a expectativa, inicial-
mente, era a de seguir o 
cronograma estabeleci-
do pelo governo.
Uma novo parecer so-
bre o assunto deve ser 
divulgado no dia 6 de 
dezembro, data pre-
vista para a conclusão 
das análises feitas pela 
Secretaria Municipal da 
Saúde sobre a viabilida-
de dessa flexibilização.
Caso investigado em SP
Neste domingo (28), 
a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária 
(Anvisa) informou que 
um passageiro brasi-
leiro com passagem 
pela África do Sul e que 
desembarcou em Gua-
rulhos, na Grande São 
Paulo, testou positivo 
para a Covid-19.
Não há confirmação se o 
caso é da variante ômi-
cron. O sequenciamento 
genético para a identi-
ficação da cepa do vírus 
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da Saúde, Joe Phaahla, ao 
recordar que o país já en-
frentou a propagação das 
variantes beta e delta. Nos 
próximos dias e semanas, 
nossos cientistas terão as 
respostas, afirmou ele.

O anúncio da detecção da 
nova variante provocou 
pânico e, em poucas ho-
ras, muitos países deci-
diram fechar o território 
aos viajantes procedentes 
do sul da África.

está sendo feito pelo 
Instituto Adolfo Lutz, e 
a previsão é que a aná-
lise fique pronta em até 
cinco dias.

O paciente, que já está 
em isolamento, tem 
esquema vacinal com-
pleto. É um homem, 
de 29 anos, morador de 

Guarulhos, que veio da 
Etiópia. Ele agora está 
em casa e tem apenas 
sintomas leves da do-
ença.
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Cesarneto
cesarneto@spdiario.com.br

CÂMARA (São Paulo)
30 (novembro) 2021 é Dia do Evangélico. Destacando o vereador 
Rinaldi Digilio, líder religioso da nova igreja “Quadrangular Família 
Global”, a coluna saúda os parlamentares da bancada cristã  
.
PREFEITURA (São Paulo)
Ricardo Nunes (MDB) segue comemorando seu Palmeiras faturar a 
Libertadores pela 3ª vez. Em fevereiro 2022, o prefeito paulistano 
quer estar presencialmente na disputa do mundial de clubes      
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Deputada estadual mais votada da História do Brasil, Janaína Pas-
choal (eleita pelo PSL em 2018) vai ‘cobrar caro’ uma ida pro PL - 
agora do Bolsonarismo - se for candidata ao Senado 2022   
.
GOVERNO (São Paulo)
João Doria (novo dono do PSDB ‘liberal de centro’) já se acertou 
com Sérgio Moro (Podemos) com relação a quem pode ser vice - 
ou do outro - em 2022. Quem estiver muito à frente do outro        
.
CONGRESSO (Brasil)
Os votos que levarão André Mendonça - via governo Bolsonaro - 
pra uma cadeira no Supremo Tribunal Federal não será apenas os 
pelo menos 41. Em tempo : 30 (novembro) é Dia do Evangélico    
.
PRESIDÊNCIA (Brasil) 
Filiação do Jair Bolsonaro - hoje ao Partido Liberal (PL) - entra pra 
História da política brasileira como “Brasil Acima de Tudo - DEUS 
Acima de Todos” em 2018 não ser o mesmo DEUS em 2022     
.
PARTIDOS 
PT : Se a Dilma tem mais do dobro de seguidores do Lula no Twit-
ter, porque ele não tem a coragem de colocá-la num outro partido 
- ela que foi PDT Brizolista - pra trazê-la como vice, assim ... 
.
POLÍTICOS
... como ensaia querer Alckmin (ainda no PSDB podendo ir pro PSD 
do Kassab) omo vice em chapa Presidencial com Lula na cabeça. 
Neste caso, Alckmin iria pro PSB do dono paulista Marcio França ...   
.
(BRASIL) 
... Em tempo : a maioria das centrais sindicais querem Alckmin de 
volta ao Palácio dos Bandeirantes. Aceitam bem a volta da dupla 
que venceu a eleição 2014, com Márcio França (PSB) vice    
.
JUSTIÇAS (Brasil)
Presidente do Supremo, Luiz Fux já comemora que o Senado vai 
votar pela aprovação do ex-ministro (Justiça) André Mendonça pra 
ser seu parceiro. Trata-se do Tribunal mais politizada do mundo  
.
M Í D I A S 
Cesar Neto é jornalista desde 1992 e colunista de política na im-
prensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. A coluna  www.cesarneto.
com  recebeu “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São 
Paulo e “Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia do Estado de 
São Paulo  
.
Email  cesar@cesarneto.com  -  Twitter  @cesarnetoreal 

A nova relação entre os 
consumidores e as marcas
A pandemia causada pela 
COVID-19 transformou tam-
bém a forma de fazer marke-
ting e publicidade. Aquilo que 
era considerado primordial, 
de repente, passou a não ser 
mais. E todas essas transfor-
mações significativas devem 
seguir pautando nosso mo-
delo de trabalho, e na forma 
como as marcas se comuni-
cam.
O aumento da busca de ser-
viços digitais e on-line, du-
rante a pandemia, mostra 
que a transformação digital 
se tornou uma tomada de 
decisão fundamental para 
continuar competitivo no 
mercado. Aqueles que ainda 
mantinham os serviços da 
forma tradicional, como os 
pequenos comércios, viram-
-se obrigados a mudar a for-
ma de fazer negócio, o mais 
rápido possível. 
As vantagens em aderir a 
novas tecnologias de comu-
nicação e informação para 
uma organização empresa-
rial são inúmeras. Principal-
mente, porque tais tecnolo-
gias auxiliam na redução de 
custos e otimização de pro-
cessos. Entre os benefícios, 
podemos citar:

Segurança
Além do grande número de 
pessoas migrando para o on-
-line, a Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD), que en-
trou em vigor em setembro 
de 2020, ajudou a aumentar 
ainda mais a demanda por 
soluções de cibersegurança 
para armazenamento de do-
cumentos em nuvem e bus-
ca por soluções de seguran-
ça digital.

Flexibilidade e mobilidade
Em estudo realizado pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), em parceria 
com o IBOPE, 73% dos bra-
sileiros prefere ter um ex-
pediente mais flexível, o que 
comprova a importância de 
tomar iniciativas que tragam 
esse diferencial para a orga-
nização.

Redução dos custos
Com a utilização da auto-
mação, é possível reduzir os 

erros e falhas de segurança, 
diminuindo os retrabalhos 
e gargalos, o que também 
permite a redução de uma 
série de custos operacionais

Um novo jeito de consumir 
conteúdo exige novos jeitos 
de anunciar.
 Com a popularização de 
novas redes sociais, sur-
gem também novas opor-
tunidades criativas. Se faz 
necessário que as marcas 
procurem também novas 
estratégias e táticas para se 
destacarem dos concorren-
tes.

Humanização das marcas
Seja oferecendo melhores 
condições de pagamen-
to, maior flexibilidade para 
fechamento de negócios 
ou maior investimento em 
ações sociais, humanizar 
marcas ajuda a alcançar mais 
pessoas, fidelizar seus clien-
tes e alavancar a imagem da 
empresa.

As marcas vão precisar en-
contrar formas de serem re-
levantes na vida, não só de 
consumidores e consumido-
ras, mas como um todo. 

Antecipar as tendências é 
fundamental para sair na 
frente e entender o novo ce-
nário que nos espera. Será 
preciso continuar se rein-
ventando e aderindo a novas 
estratégias comunicacionais.

É muito importante que o seu 
negócio seja capaz de inovar!

Exatamente assim que as 
empresas de maior sucesso 
se destacam. Ou elas criam 
algo totalmente novo, ou 
elas apresentam uma coisa 
que já existe, de uma manei-
ra inovadora.

Estamos no momento  ide-
al para desenvolver novas 
ideias e aproveitar o que o 
mundo digital tem para ofe-
recer. 

   
Maraue Carneiro - diretor comercial 
www.kaxola.com

Maraue Carneiro
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A filiação - neste 30 de novembro 
de 2021 - do Presidente da Re-
pública Jair Bolsonaro ao Partido 
Liberal, para disputar uma possí-
vel reeleição ao cargo em 2022, 
está agitando o mercado político 
brasileiro tanto quanto a nova 
variante Omicron está agitando a 
Ciência (Anvisa) no Brasil e todos 
os países de todos os Continentes 
do mundo em relação aos con-
troles da pandemia (Covid 19) e a 
efetividade das vacinas conheci-
das; que se tivessem sido usadas 
em grande escala na Africa do Sul 
e vizinhos talvez tivesse evitado 
tal mutação ...

E opinando sobre mutações, vale 
lembrar que os proprietários de 
seus partidos políticos são mu-
tantes quanto aos interesses 
levados a cabo pelos represen-
tantes enquanto vereadores 
e prefeitos/vices, deputados 
estaduais e governadores/vices, 
deputados federais e senadores, 
além é claro do Presidente/vice. 

Não são poucos os que mudaram 
- de governistas para oposicio-
nistas e vice-versa - deste 1990 
quando tomou posse o eleito 
Fernando Collor (PRN) via eleições 
diretas que voltaram a existir em 
1989 ... 

E foi assim com Itamar Fran-
co (PRN), Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB), Lula da Silva e 
Dilma Roussef (ambos PT), Michel 
Temer (MDB) e Jair Bolsonaro 
(ex-PSL filiando-se ao PL). As 
eleições de 2022 não terão coliga-
ções para os cargos proporcionais, 
alterando as composições que 
vão compor o Congresso Nacional 
a partir de 2023. A fusão do PSL 
com o DEM dará origem ao União 
Brasil (44), reduzindo as atuais 33 
legendas para - ainda demasiadas 
- 32 legendas. É possível que seja 
votada a Federação de partidos, 
que somaria algumas legendas 
para atuarem como se fossem um 
só partido na Câmara dos Depu-
tados e no Senado ...

O Trono da Liberdade!
O nosso Povo não há de esque-
cer que a Lei Imperial nº 3.353 
<< Lei Áurea >>, de 13 de maio de 
1888, extinguiu a escravidão no 
Brasil. 
A Lei Áurea vige! É irrevogável por 
ser cláusula pétrea e com nossa 
Constituição Federal compõe o 
que os franceses chamam de 
bloco de constitucionalidade.
Registre-se historicamente que, 
o projeto da Lei Áurea foi apre-
sentado ao Senado Imperial pelo 
Senador Rodrigo Augusto da Sil-
va, aos 11 de maio de 1888; e, na-
queles tempos o movimento e a 
conquista da liberdade foram tão 
intensos que a votação por parte 
dos então Senadores foi imedia-
ta e, dois dias depois, a Lei Áurea 
veio a ser sancionada pela Prin-
cesa Isabel, que exercia, na oca-
sião, a função de Regente do país.
A redação da Lei Áurea é clara e 
direta, contém apenas dois con-
tundentes artigos, cujos textos 
são os seguintes: “Artigo 1º. É 
declarada extinta, desde a data 
desta lei, a escravidão no Brasil. 
Artigo 2º. Revogam-se as dispo-
sições em contrário.”
Logo, pela Lei Áurea o Brasil con-
quistou a libertação contra o fla-
gelo da escravidão. 
É indiscutível que pela Lei Áurea 
a honrada e digna comunidade 
afro e afrodescendente no Brasil 
foi liberta. 
Todavia, seu texto libertário é 
ainda mais abrangente, pois, pela 
Lei Áurea foi banida a escravidão 
no Brasil, sem qualquer ressalva 
ou exceção.
Escravidão é a ausência de liber-
dade. Ao banir a escravidão no 
Brasil, a Lei Áurea coroou a LI-
BERDADE como a Rainha de nos-
sa institucionalidade nacional.
Portanto, a majestosa liberdade é 
o fundamento primeiro de nosso 
povo, que é o titular do poder em 
nosso país.
Como diz a Declaração Universal 
de Direitos Humanos, todo ser 
humano nasce livre!
Liberdade é mais do que um di-
reito. É um bem jurídico mais 
profundo. É, na verdade, um atri-
buto, antropológico e jurídico, 
consubstancial do ser humano.
Assim como, o ser humano nasce 
com cabeça, tronco e membros, 
ele também nasce com liberda-

de.  Sem liberdade se despreza a 
existência ao ser humano. O es-
cravo é considerado um não hu-
mano.
O atributo da liberdade significa 
que todo ser humano é autode-
terminado, dono dos seus pró-
prios passos, definidor do seu 
caminho, senhor do seu destino. 
A propósito, pelo nascimento 
com liberdade de toda pessoa 
humana, que a todos é outorga-
da a igualdade em direitos e de-
veres e dignidade.
Pela graça da vida, a liberdade, a 
igualdade e a dignidade, em es-
pírito de racionalidade e frater-
nidade, se consubstanciam na 
pessoa humana e se reforçam 
mutuamente.
Daí a importância capital de ter 
sido extinta a escravidão no Bra-
sil. Todos os brasileiros hão de ser 
livres porque foi abolida a escra-
vidão.
Então, não se tolera qualquer 
forma de escravidão que venha 
a ofender a nossa condição con-
substancial de pessoa humana.
A escravidão desconstrói a pes-
soa humana.
Não devemos ser míopes. A li-
berdade também é positiva e não 
apenas restrita à faculdade da 
pessoa humana se autodetermi-
nar em face da vida. 
Certo é que todo aquele que não 
tem o mínimo existencial, não é 
autodeterminado, não é dono 
dos seus próprios passos, não 
é definidor do seu caminho, não 
é senhor do seu destino; enfim, 
não é livre!
Somente a partir do mínimo 
existencial é que todos estão em 
ambiente de autodeterminação e 
oportunidade de se assenhorar 
do próprio destino. 
Se assim é, temos que cumprir 
a Lei Áurea e libertar o povo do 
Brasil da miséria, da fome e da 
marginalização. Deve ser asse-
gurado a todos o mínimo exis-
tencial. O povo é livre! A escravi-
dão está abolida!
Quando o tema é liberdade, a 
luta, a conquista e a vigilância são 
permanentes e responsabilidade 
de todos, porque infeliz daquele 
país que não protege o Trono de 
sua Rainha. 
Nossa Rainha é a LIBERDADE! 
God save the Queen!

diário de S.Paulo

Charge

Sobre as Variantes Partidárias no Brasil 

Ricardo Sayeg
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Santos tem duas 
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CLUBES DE SÃO PAULO

Depois de conquistar a Libertadores, Abel Ferreira dará descanso aos que atuaram

Palmeiras poupa a maioria 
do elenco contra o Cuiabá
O Palmeiras vai dar des-
canso para a maioria do 
elenco após a conquista 
da Copa Libertadores no 
sábado. A delegação viaja 
na tarde desta segunda-
-feira para enfrentar o 
Cuiabá, terça, às 22h (de 
Brasília), e o grupo será 
formado na maior parte 
por atletas das categorias 
de base.

Vinícius Silvestre, Kus-
cevic, Renan, Victor Luis, 
Gabriel Menino, Matheus 
Fernandes, Gabriel Veron 
e Wesley são os atletas do 

time principal convoca-
dos para o duelo. Destes, 
apenas Menino e Wesley 
foram usados no jogo em 
Montevidéu.

O lateral-direito Garcia, 
o lateral-esquerdo Van-
derlan, o zagueiro Michel, 
os meio-campistas Fabi-
nho, Pedro Bicalho, e os 
atacantes Gabriel Silva e 
Giovani, que já atuaram 
pelo profissional nesta 
temporada, foram rela-
cionados e podem atuar 
novamente.

O goleiro Mateus, o za-
gueiro Lucas Freitas e os 
atacantes Kevin e Vitor 

Hugo ainda não estrearam 
pelo time principal do 
Palmeiras, mas também 
estão na lista.

Além dos jogadores, 
quem também não irá 
para Cuiabá será o técnico 
Abel Ferreira. Assim, o 
time deve ser comandado 
pelo auxiliar João Martins.

O técnico ainda não defi-
niu o time que entrará em 
campo. Com 59 pontos, o 
Verdão é o terceiro colo-
cado no Brasileiro e já está 
garantido na Libertadores 
de 2022 por conquistar o 
bicampeonato continental 
no sábado.

Infoesporte
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O São Paulo segue com a 
intenção de manter o meia 
Martín Benítez para a tem-
porada 2022. Sem condições 
financeiras de exercer a op-
ção de compra por 3 milhões 
de dólares (R$ 16 milhões), a 
diretoria intensifica a con-
versa para adquirir um novo 
empréstimo, válido até o fim 
de 2022. O argentino possui 
contrato com o Tricolor até o 
dia 31 de dezembro.

Desde o mês passado, o São 
Paulo mantém diálogo com o 
Independiente para obter um 
novo empréstimo de Benítez. 
O clube traça uma estratégia 
para convencer os argentinos 
e tenta encaminhar a possível 
permanência antes mesmo 
do fim do Brasileirão.

A princípio, o Independien-
te quer negociar Benítez de 
maneira definitiva. Porém, 
depende de propostas. O 
São Paulo tem o interesse 
de manter o argentino, mas 
somente com a condição de 
renovação de empréstimo 
por mais um ano.

O clube do Morumbi vive 
grande crise financeira, até 
alertada pelo técnico Rogério 
Ceni, em entrevista recente.

A dívida do São Paulo ul-
trapassa os R$ 600 milhões, 
e o orçamento para 2022 
está comprometido, com 
pagamentos destinados às 
rescisões de Daniel Alves e 
Hernanes, além da compra de 
Emiliano Rigoni, por exemplo.

Diante deste cenário, o São 
Paulo não fará grandes in-
vestimentos para a próxima 
temporada. O próprio diretor 
de futebol Carlos Belmonte 
pediu para a torcida não es-
perar “contratações bombás-
ticas”, em declarações dadas 
à “Rádio Bandeirantes”.

O planejamento do São Paulo 
para 2022 será acelerado após 
o fim do Campeonato Brasi-
leiro, competição na qual o 
time está próximo de asse-
gurar permanência. Restam 
três rodadas para o Tricolor; 
a primeira nesta quinta-feira, 
a partir das 20h (de Brasília), 
diante do Grêmio, em Porto 
Alegre.

Infoesporte

Clube tenta postergar a opção de compra e assegurar a permanência do meia por mais um ano

São Paulo intensifica conversas com 
Independiente por novo empréstimo de Benítez



DIÁRIO DE S. PAULO - TERÇA-FEIRA/30 DE NOVEMBRO DE 2021 11

Maioria é contrária a uma possível busca pelo treinador, que já recusou Timão em 2021

Renato Gaúcho no Corinthians? Torcida vai 
às redes após saída de técnico do Flamengo

Numerosa e engajada, a 
torcida do Corinthians não 
demorou a usar as redes 
sociais para comentar a 
demissão de Renato Gaúcho 
do Flamengo e especular o 
futuro do treinador.

Antes de acertar com o time 
rubro-negro, ele recebeu 
uma proposta do Timão e 
disse não. À época, a justifi-
cativa de Renato foi de que 
precisava passar mais tempo 
com a família após sair do 
Grêmio. Pouco mais de um 
mês depois, foi anunciado 
pelo Flamengo.

esta manhã e tarde, pou-
cas horas após o anúncio 
do time da Gávea sobre a 
demissão do treinador, os 
torcedores corintianos foram 
aumentando o número de 
comentários sobre o assunto 
no Twitter. Com a ampla 
maioria contra uma possível 
ida de Renato ao Corinthians 
na próxima temporada.

É bom lembrar que Sylvi-
nho tem o total respaldo 
da diretoria, presidida por 
Duilio Monteiro Alves, e tem 
praticamente certa a per-
manência e continuidade do 
trabalho em 2022. Renato, 
agora, está livre no mercado 
para definir seu futuro.

Infoesporte
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Depois de passar a maior 
parte do Campeonato 
Brasileiro brigando contra 
o rebaixamento, o Santos 
está mais tranquilo na reta 
final. Com 46 pontos e na 11ª 
colocação, o Peixe está a seis 
pontos do Z-4 e pode sonhar 
com objetivos ainda maiores 
para salvar o ano.

Para conseguir uma vaga 
na Sul-Americana ou na 
Libertadores, o time coman-
dado por Fábio Carille tem 
pela frente o Flamengo, no 
Maracanã, e o Cuiabá, na 
Vila Belmiro, nas duas últi-
mas rodadas do Brasileirão. 
No primeiro turno, o Santos 
perdeu para os dois adver-
sários.

Com seis pontos em disputa, 
o Santos pode terminar o 
Campeonato Brasileiro com 
52. Hoje, quem tem 52 é o 
Fortaleza, em sexto lugar.

Neste momento, o G-6, gru-
po que vai direto para a fase 
de grupos da Libertadores, 
é formado por Atlético-MG, 
Flamengo, Palmeiras, Corin-
thians, Bragantino e Fortale-

za. As duas outras vagas para 
a pré-Libertadores estão 
ocupadas por Fluminense (51 
pontos) e Ceará (49 pontos e 
um jogo a menos).

Há, também, a chance de o 
Santos ficar com a Sul-A-
mericana. Aí, a conta é mais 
fácil. Para isso, o Peixe pode 
terminar até em 15º lugar, caso 
o Athletico, já classificado 
para a Libertadores, continue 
na zona de classificação para a 
Sul-Americana. Atualmente, o 
15º é o Atlético-GO, com 41 e 
dois jogos a menos.

Diante da possibilidade de o 
Santos conquistar uma vaga 
numa competição continen-
tal, Libertadores ou Sul-
-Americana, o ge projetou 
os possíveis cenários para 
a equipe comandada pelo 
técnico Fábio Carille:

Seis pontos em dois jogos
Caso vença os dois próximos 
duelos, o Peixe chegaria a 52 
pontos e poderia conquistar 
uma vaga na pré-Libertado-
res. Ainda assim, teria que 
torcer para os tropeços de 
Ceará, Internacional e Amé-
rica-MG, times que estão 
acima na tabela. Além disso, 
o Santos precisaria torcer 

contra quem está perto dele 
e tem jogos a menos no Bra-
sileirão (América-MG e São 
Paulo).

Quatro pontos em dois jogos
Se conquistar quatro pontos 
nas partidas contra o Fla-
mengo e Cuiabá, o San-
tos chegaria a 50 pontos e 
também poderia beliscar 
uma vaga para a pré-Liber-
tadores, dependendo de uma 
combinação de resultados 
entre as equipes melhores 
colocadas. Neste cenário, 
porém, o Ceará precisaria 
perder seus três últimos 
confrontos.

Dois empates
Pensando em Libertado-
res, conquistar apenas dois 
pontos nas rodadas contra 
Flamengo e Cuiabá não é 
o suficiente para o Santos. 
Hoje, o Ceará ocupa a última 
vaga para o torneio con-
tinental com 49 pontos, o 
Peixe chegaria a 48. Neste 
cenário, o time comandado 
por Fábio Carille poderia se 
classificar para a Sul-Ame-
ricana.

Uma vitória
Se vencer uma partida e per-
der outra, o Santos também 

Infoesporte

Peixe se firma por vaga na Sul-Americana e pode sonhar mais alto

Mais tranquilo, Santos tem duas rodadas 
para “salvar” 2021 até com Libertadores

pode ir à pré-Libertadores 
se o Ceará perder todos os 
seus jogos. Neste cenário, a 
Sul-Americana estaria prati-
camente garantida.

Duas derrotas
Em caso de derrotas contra 
os dois próximos adversá-
rios, o Peixe terminaria o 
Brasileirão com 46 pontos e 
com chances de não se clas-

sificar para a Sul-Americana, 
já que São Paulo, Cuiabá, 
Athletico-PR, Atlético-GO, 
Bahia e Juventude precisam 
cumprir jogos atrasados e 
poderiam ultrapassar o time 
de Fábio Carille.
O Santos entra em campo na 
próxima segunda-feira dian-
te do Flamengo, às 20h (de 
Brasília), no Maracanã, pela 
37ª rodada do Brasileirão.
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PUBLICIDADE LEGAL
3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL X – IPIRANGA/SP 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO IPIRANGA. Processo: 
nº 0000063-34.2019.8.26.0010. Executados: requerido(s) ANTÔNIO CAETANO DAS NEVES - PARTE IDEAL (50%) - Pré-
dio residencial com a área total de 156,00m no Ipiranga/SP. Avenida Francisco Leme, nº 310, São Paulo/SP - Contribuinte 
nº 119.140.0029-2. Descrição completa na Matrícula nº 7.191 do 06º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
280.914,03 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 168.548,41 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 28/01/2022 às 15h10min, e termina em 01/02/2022 às 15h10min; 2ª Praça começa em 
01/02/2022 às 15h11min, e termina em 22/02/2022 às 15h10min. Ficam o(s) requerido(s) ANTÔNIO CAETANO DAS NE-
VES, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso 
não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 19/04/2021. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II – SANTO AMARO/SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE 
PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL 
DE SANTO AMARO. Processo: nº 1019649-69.2016.8.26.0002. Executados: executado(s) REGINA CÉLIA DA 
SILVA - DIREITOS DECORRENTES DE COMPROMISSO DE DAÇÃO DO IMÓVEL EM PAGAMENTO - Aparta-
mento com área total de 370,485m² no Ibirapuera/SP. Rua Américo Alves Pereira Filho, nº 147(AV.09), São 
Paulo/SP - Contribuinte nº 300.063.0092-5. Descrição completa na Matrícula nº 97.068 do 15º CRI de São 
Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 980.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 588.000,00 (60% do valor 
de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 21/01/2022 às 14h10min, e 
termina em 26/01/2022 às 14h10min; 2ª Praça começa em 26/01/2022 às 14h11min, e termina em 15/02/2022 às 
14h10min. Ficam o(s) executado(s) REGINA CÉLIA DA SILVA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), 
credor tributário MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, terceiro(a) interessado LUIZ EDVARD MONTEIRO ARCURI, FER-
NANDA MEDEIROS DE CAMPOS e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 29/04/2019. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 082/2021; Objeto: Registro de Preços para aquisição 
de medicamentos para a Farmácia do “Centro de Saúde II - Dr. Gabriel Mesquita” - Entrega das Propostas: a partir de 
30/11/2021 às 08h00 - Data de Abertura das Propostas: 10/12/2021 às 09h00 no site https://www.comprasgoverna-
mentais.gov.br/  - Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.
br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 083/2021; Objeto: Registro de Preços para aquisições 
de fraldas geriátricas - Abertura: 10/12/2021 às 09:00 horas. Local: Departamento de Licitações e Compras, Praça Wa-
shington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande do Sul – SP. O edital estará disponível na página eletrônica http://licitacao.
vgsul.sp.gov.br, podendo ainda ser solicitado através do e-mail licitacao@vgsul.sp.gov.br. Carlos Eduardo Martins - Di-
retor de Licitações e Compras

       EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/SME/2021
PROCESSO ELETRÔNICO nº 6016.2021/0095090-9 - Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de monitoramento aquático, com 
fornecimento de materiais e equipamentos aos centros educacionais unificados 
(CEU) pertencentes à secretaria municipal de educação de São Paulo (SME).
Acha-se aberta a data da licitação em epígrafe, que será realizada às 09h30 do dia 
13/12/2021.
O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos, até o último dia que anteceder a 
abertura, mediante recolhimento de guia de arrecadação, ou através a apresentação 
de pen-drive para gravação na COMPS - Núcleo de Licitação e Contratos - Rua Dr. 
Diogo de Faria, 1247 - sala 316 - Vila Clementino, ou através da internet pelo site 
www.comprasnet.gov.br e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, bem 
como, as cópias do Edital estarão expostas no mural do Núcleo de Licitação.

SAÚDE

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE LICITAÇÕES
Encontram-se abertos no Gabinete, os seguintes pregões:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 823/2021-SMS.G, processo 6018.2021/0059602-2, 
destinado ao registro de preços para o fornecimento de SOLUÇÕES PARA TERAPIA 
DE NUTRIÇÃO PARENTERAL PROLONGADA, para a Coordenadoria de 
Administração e Suprimentos - CAS, Divisão de Suprimentos/Grupo Técnico de 
Compras - GTC/Área Técnica de Medicamentos, do tipo menor preço. A abertura/
realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 9 horas do dia 13 de 
dezembro de 2021, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 13ª 
Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 829/2021-SMS.G, processo 6018.2020/0057528-7, 
destinado à aquisição de PEÇAS PARA NEBULIZADOR, PULVERIZADOR E MINI 
GERADOR DE AEROSSOL (UBV) DA MARCA GUARANY E PEÇAS PARA MOTOR 
BRIGGS & STRATION, para a Divisão de Vigilância de Zoonoses - DVZ, vinculada a 
Coordenadoria de Vigilância em Saúde, do tipo menor preço. A abertura/realização da 
sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 9 horas do dia 13 de dezembro de 2021, 
pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 10ª Comissão Permanente de 
Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 834/2021-SMS.G, processo 6110.2021/0015006-7, 
destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS HOSPITALARES NA ÁREA DE ANESTESIOLOGIA PARA A 
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS E EMERGENCIAIS, 
EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, DE QUAISQUER ESPECIALIDADES, 
PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, do tipo menor 
preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 10 
horas do dia 10 de dezembro de 2021, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a 
cargo da 7ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas 
interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema, 
www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.
RETIRADA DE EDITAIS
Os editais dos pregões acima poderão ser consultados e/ou obtidos nos endereços: 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br; www.comprasnet.gov.br, 
quando pregão eletrônico; ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua 
General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante 
o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, 
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL DO TATUAPÉ. Processo: nº 0000173-39.2019.8.26.0008. Executados: requerido(s) ANA BEATRIZ 
GARBELINI - Veículo marca Ford/Fiesta Ano/modelo 2011/2012. Rua Iguaré, nº72, São Paulo/SP. Lance mínimo no 1º 
leilão: R$ 21.099,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 12.659,40 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). 
DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 28/01/2022 às 13h10min, e termina em 31/01/2022 às 13h10min; 2º 
Leilão começa em 31/01/2022 às 13h11min, e termina em 21/02/2022 às 13h10min.     Ficam os requerido(s) ANA 
BEATRIZ GARBELINI, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 
18/02/2021. 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1007645-16.2019.8.26.0286 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
3ª Vara Cível, do Foro de Itu, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando França Viana, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
FERNANDA BONI, NATÁLIA, MAURICIO, ALESSANDRO e NICOLE, todos de qualificações ignoradas e herdeiros de 
Mauro dos Santos, que lhes foram proposta uma ação de Rescisão Contratual Cumulada com reintegração de posse, bem 
como a Edna Lucia Ferreira dos Santos, por parte de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E 
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, alegando em síntese: que os réus adquirir um imóvel situado na 
Avenida Caetano Ruggieri, nº 5540, Quadra C Lote 01 Bloco D, Apto. 31 – Itu-SP CEP 13309- 710, se tornando 
inadimplente das prestações relativas a ele, e descumprimento do contrato entabulado entre as partes. 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 Itu, aos 25 de outubro de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Extrato de Aditamento Contratual

Processo 22/2021

Tomada de Preços 01/21
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ REFE-
RENTE AO PROCESSO Nº 1.066.193-21/2019, CONTRATO DE
REPASSE 891482/2019 – MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMEN-
TO. Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA. 
Contratado: CCF CONSTRUTORA COUTO E FILHOS LTDA - EPP.
Constitui objeto deste Termo Aditivo a PRORROGAÇÃO do prazo 
de execução, constante na Cláusula Segunda, será prorrogado 
para até o dia 18/01/2022. As demais cláusulas e condições do 
contrato permanecem inalteradas. Data: 29 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 99/18

Pregão 60/18
Objeto: Aquisição de óleo diesel, moledo e placas de sinaliza-
ção de obras relativos ao Convênio nº 824175/2015 - Processo 
nº 54190.004307/2014-22, celebrado com o Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, através da sua
Superintendência Regional de São Paulo - SR (08)/SP. contra-
tante: Prefeitura do Município de Andradina. Contratado: UNI-
PETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. Constitui 
objeto deste Termo Aditivo a PRORROGAÇÃO de prazo contra-
tual, constante na Cláusula Quarta, empresa UNIPETRO TUPÃ 
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA será prorrogado para até 
o dia 30/04/2022. As demais cláusulas e condições do contrato
permanecem inalteradas. Data: 29 de novembro de 2021. 

Edgar Dourados Matos
Secretário Municipal de Administração, Modernização, 

Defesa Social e Gestão de Pessoas

Edital de Citação. Prazo: 30 dias. Processo nº 1018399-89.2019.8.26.0068. O Dr. Bruno Paes Straforini, Juiz de Direito da 1ª Vara
Cível da Comarca de Barueri/SP, Faz Saber a Bruna Alves da Silva (CPF. 423.173.578-69), que Fundação Cásper Líbero lhe ajuizou
ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 37.413,95 (dezembro de 2019), decorrente do Contrato
de Prestação de Serviços Educacionais. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15
dias, a fluir dos 30 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo
contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e
publicado na forma da lei. Barueri, 20/10/2021.

Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1001126-17.2019.8.26.0224. O Dr. Ricardo Felicio Scaff, Juiz de
Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, Faz Saber a Francisca Cardoso da Silva (CPF. 813.307.404.59),
que a Reclamação Pré-processual de n° 3044489-30.2013.8.26.0224, ajuizada por Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU, restou frutífera resultando na celebração de acordo entre
as partes. Devidamente homologado, o acordo foi descumprido, devendo a executada pagar o débito no valor de
R$ 16.108,24 (fevereiro de 2019). Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para
que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento
de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada
advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015139-21.2019.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 9ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Allegria Incorporadora e Empreendimento Imobiliário Spe Ltda (CNPJ. 10.886.888/
0001-65), que Residencial Vista Bella lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia
de R$ 15.857,70 (abril de 2019), decorrente das despesas condominiais referente ao Apartamento de nº 053, Bloco
Veneza localizado no empreendimento denominado Condomínio Residencial Vista Bella, cuja Matrícula de Registro
Geral de Imóvel nº. 138.581. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em
15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos
alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Guarulhos.

12ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Capital/SP. Processo 1089937-97.2020.8.26.0100 - Interdição
- Nomeação - M.H.B.M.P. - - F.V.B.M.P. - - C.B.M.P. - - M.B.M.P. - P.T.M.P. - Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
para DECRETAR A INTERDIÇÃO PARCIAL de P. D. T. M., declarando-o, incapaz de exercer pessoalmente os atos
da vida civil relativos aos direitos de natureza patrimonial e negocial, quais sejam, emprestar, transigir, dar quitação,
alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração
(artigo 85 da lei n. 13.146/2015 c/c artigo 1782 do Código Civil). Em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, nos
termos do artigo 487, I, do Código Processual Civil. Com fundamento no artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, nomeio
M. H. B. M. P. curadora definitiva, considerando-a compromissada independentemente de assinatura de termo. Esta
sentença produz efeitos desde logo (art. 1012, § 1º, inciso VI, do CPC). Em atenção ao disposto no art. 84, §4º da
Lei 13.146/2015, determino a prestação de contas pela curadora ora nomeada, de forma anual, e em autos
apartados (art. 553 CPC). (Prazo de quinze dias às partes e de trinta dias ao Ministério Público).

30/11  +  15 e 29 / 12 / 2021

PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026901-05.2017.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara
Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. Faz Saber
a Restaurante Potiguar Sete Ltda ME (CNPJ. 15.843.341/0001-04) e Asuelo Ciriaco de Souza Costa (CPF. 660.309.434-72), que
Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 130.831,93 (setembro de 2018), representada
pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro n°010635292. Estando os executados em lugar ignorado, expede-
se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida
pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da
execução, inclusive custas e honorários, podendo requererem que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido
sobre: a) Veículo marca/modelo: Chev/Trailblazer Ltz Ag4, placa: FGQ 8617; b) Veículo marca/modelo: Honda/NXR 150 Bros Esd,
placa: EXM 0104; c) Veículo marca/modelo: I/Hafei Tower Pickup US, placa: EYD 7084; d) Veículo marca/modelo: I/Citroen C5 20
Excl BVA, placa: ANX 8113; e) Veículo marca/modelo: Honda/C100 Biz, placa: CVQ 0975; f) Veículo marca/modelo: GM/opala
Comodoro SL/E, placa: CEF 4603, ficando o possuidor como depositário; g) Lote de Terreno sob n° 01 da quadra 47-B, do
loteamento denominado Arujá 5, situado no Município de Arujá, na comarca de Santa Isabel/SP, ficando o possuidor como
depositário; e h) quantia bloqueada judicialmente de R$ 1.325,07. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Guarulhos.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0002259-02.2013.8.26.0005. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Adjudicação Compulsória. Requerente: Thiago do Amaral Mori. Requerido: Espólio de Joaquim Carlos Pereira
Goncalves e outros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002259-02.2013.8.26.0005. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo
José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDSON PEREIRA GONÇALVES, Brasileiro, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Thiago do Amaral Mori, alegando em síntese:
objetivando a adjudicação do lote 02, localizado na Rua Dr. Durval Vilalva, 248, Vila Silva Teles, Distrito de São Miguel
Paulista - São Paulo/SP, inscrita no cadastro imobiliário da Prefeitura de São Paulo sob n° 134.166.0029-1, adquirido
pelo requerente através de Instrumento Particular de Cessão de Direitos Hereditários e possessórios, eis que não
houve outorga de escritura definitiva. 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 São Paulo, aos 05 de novembro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0008115-63.2021.8.26.0005. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços. Exequente: Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo - Fespsp.
Executado: Larissa Cordeiro da Silva. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008115-63.2021.8.26.0005.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique
Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LARISSA CORDEIRO DA SILVA, Brasileira, RG 49.450.788-3, CPF 403.560.098-
90, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Fundação Escola de Sociologia e Política
de São Paulo - Fespsp. Encontrando-se a ré 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$ 12.130,83 (devidamente atualizada), sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 03 de novembro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0028125-37.2021.8.26.0100. Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Contratos Bancários. Exequente: BANCO BRADESCO S/A. Executado: A F
Industria de Modas Ltda. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0028125-37.2021.8.26.0100.
A MM. Juíza de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Carolina de Figueiredo
Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a A F INDUSTRIA DE MODAS LTDA. (CNPJ 08.676.446/0001-
42), que o mandado monitório, expedido nos autos da ação Monitória, ajuizada por Banco Bradesco S/A, converteu-
se em mandado executivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$ 85.720,69 (junho de 2021).
Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluírem dos
20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que,
transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será
o presente, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 23 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1010404-32.2019.8.26.0001. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Locação de Móvel. Requerente: Apa Participações e Agrícola Ltda. Requerido: Valp Têxtil Indústria e Comércio
Ltda. e outros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010404-32.2019.8.26.0001. A MMª.
Juíza de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Simone de Figueiredo
Rocha Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VALP TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ 12.606.887/
0001-45 que lhe foi proposta uma ação de cobrança de aluguéis e encargos contratuais, pelo procedimento comum,
por parte de APA PARTICIPAÇÃO E AGRÍCOLA LTDA., CNPJ 44.117.216/0001-07, também em face dos fiadores,
JOSÉ APARECIDO NETO e MARIA REGINA LOURENÇÃO PINTO, objetivando o recebimento da quantia de R$
252.018,88 (Abril de 2019), decorrente do Contrato de Locação Não Residencial e Outras Avenças, que tinha por
objeto a locação do imóvel de propriedade da requerente, situado na Rua Matias Ferrão nº 03, São Paulo/SP, CEP
02140-001. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-
se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 23 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1014128-35.2019.8.26.0004. Classe: Assunto: Monitória - Cheque.
Requerente: Samaria Camarões Ltda. Requerido: Nutra G.a. Gêneros Alimentícios e Distribuidora Eireli, na pessoa
do sócio Cristiano de La Noce Fernandes e outro. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 1014128-
35.2019.8.26.0004. A Dra. Raquel Machado Carleial de Andrade, Juíza de Direito da 20ª Vara Cível do Foro Central
da Capital/SP, Faz Saber a Nutra G.A. Gêneros Alimentícios e Distribuidora Eireli (CNPJ. 11.326.293/0001-18) na
pessoa do sócio Cristiano de La Noce Fernandes (CPF. 155.984.958-48), que Samaria Camarões Ltda lhe ajuizou
ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 572.317,92 (setembro de 2019), decorrente dos cheques n°s
000279 do Itaú no valor de R$ 57.655,87, nº 000236 do Itaú no valor de R$ 61.062,81, nº 000285 do Itaú no valor
de R$ 56.083,44, nº 000278 do Itaú no valor de R$ 57.917,95, nº 000277 do Itaú no valor de R$ 58.180,02, nº
000275 do Itaú no valor de R$ 58.704,16, nº 000276 do Itaú no valor de R$ 58.442,09, nº 290 do Itaú no valor
de R$ 61.324,88. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a
fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios
equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o
mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e
dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC. Será o presente, afixado e publicado.
SP, 08/11/2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1018392-64.2020.8.26.0003. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro. Requerente: Luiz Antonio Sanches de Biaccio. Requerido:
Pablo Ricardo Barros da Fonseca. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018392-
64.2020.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São
Paulo, Dr(a). MICHELLE FABIOLA DITTERT PUPULIM, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Pablo Ricardo Barros da
Fonseca (CPF. 102.044.954-31), que Luiz Antônio Sanches de Biaccio lhe ajuizou ação de rescisão contratual c/c
restituição de valores e indenização por danos morais, de Procedimento Comum, objetivando que seja julgado
procedente o pedido de declaração da rescisão contratual, bem como, a condenação do requerido, a promover a
devolução total dos valores no importe de R$ 90.000,00, e ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, a título de
danos morais, além do pagamento das demais cominações legais. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida
a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-
se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1029903-62.2020.8.26.0002. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível -
Indenização por Dano Material. Requerente: Roseli Pereira Lima Motta. Requerido: Itaú Unibanco S.A. e outros. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029903-62.2020.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a Antônio Erineuton Morais Barbosa 29398256886 (CNPJ. 34.069.128/0001-23) e Antônio
Erineuton Morais Barbosa (CPF.293.982.568-86), que Roseli Pereira Lima Motta lhes ajuizou ação de restituição de valor
com danos morais e pedido de tutela de urgência, de Procedimento Comum, objetivando a concessão de tutela de urgência
para determinar, pelo sistema Bacen jud, o arresto de valores em contas bancárias de titularidade dos requeridos, assim como
o arresto no rosto dos autos do processo 1041848-43.2020.8.26.0100, em tramite perante a 6ª Vara Cível do Foro Central,
e que a presente ação seja julgada totalmente procedente, condenando os réus a restituição do valor de R$ 46.820,00,
bem como, a condenação ao pagamento de Danos Morais causados a autora no valor de R$ 10.000,00, além da
condenação ao pagamento das demais cominações legais. Concedida a tutela de urgência e estando os requeridos em
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereçam contestação, sob
pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, os requeridos serão considerados
revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1049700-55.2019.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Compra
e Venda. Exequente: Capricórnio Têxtil S/A. Executado: Satter - Industria Confeccções Ltda-me e outros. EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1049700-55.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Airton Pinheiro de Castro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Everaldo Ferreira de Paiva, CPF:
125.293.738-50, RG: 251104989, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Capricórnio Têxtil
S/A, CNPJ: 60.745.411/0001-38, objetivando a quantia de R$ 55.834,19 (janeiro de 2021), representada pelo Instrumento
Particular de Confissão de Dívida. 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 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pague(m) o débito atualizado, acrescida(s) dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado do débito, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue(m) ou
reconheça(m) o crédito do(a)(s) exequente(s), comprovando-se o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, podendo requerer que o pagamento seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1%
(um por cento) ao mês, sob pena de penhora e avaliação de bens. Decorridos os prazos acima consignados, no silêncio, será
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de outubro de 2021.

3ª VARA CÍVEL – FORO REGIONAL DO TATUAPÉ

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

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

Débitos tributários: R$ 6.650,12 inscritos em Dívida Ativa. Os débitos serão sub-rogados com o valor da arrematação,
conforme dispõe artigo 130 do CTN. 3. Descrição do imóvel 03: Direitos de promissário comprador da garagem “C-
45”, formada pelo Box nº 103, localizada no subsolo do Edifício Tordesilhas, situado a Rua Professor Pedreira de
Freitas, nº 320, no 27º Subdistrito – Tatuapé, contendo a área útil de 9,90m2, área comum de 4,001m2, a área total
de 13,901m2, e uma fração ideal no terreno e participação nas coisas comuns do condomínio de 0,0760% do todo.

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

Débitos tributários: R$ 5.649,07 inscritos em Dívida Ativa. Os débitos serão sub-rogados com o valor da arrematação, conforme
dispõe artigo 130 do CTN. Débitos exequendo: R$ 576.109,60 (Outubro/2021). Por se tratar de dívida propter rem, o crédito
exequendo terá preferência no recebimento. Localização: Rua Professor Pedreira de Freitas, nº 320 - Tatuapé, São Paulo - SP, CEP:
03312-052. Valor de avaliação total: R$ 1.817.845,00 (Dezembro/2019). Valor de avaliação atualizado: R$ 2.080.093,38
(Outubro/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Observação 01: Será leiloado o equivalente aos direitos
dos imóveis, haja vista que não houve a averbação de compra e venda nas certidões de matrículas, ora qualificando o executado,
neste ato, como comprador/atual proprietário; e como vendedor, Maria Ines Fernandes Dias, adjudicante em 17.05.2004. Destarte,
os bens se encontrando livres de ônus. Observação 02: De acordo com o Laudo de avaliação carreado às fls. 189 ss, o apartamento
possui em seu piso superior, sala, escada de acesso, corredor, 03 dormitórios (sendo uma suíte máster e uma padrão), sauna, área
de recreação e piscina. Já o piso inferior, possui sala para 2 ambientes com terraço, lavabo, corredor, 05 dormitórios (sendo uma suíte
máster e 03 padrões), cozinha, adega, área de serviço e dependências completas de serviçal. 05 - A 1ª Praça terá início no dia 29
de dezembro de 2021, às 16:00 horas, e se encerrará no dia 01 de janeiro de 2022, às 16:00 horas. Não havendo lance
igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção,
iniciando-se em 01 de janeiro de 2022, às 16:00 horas, e se encerrará em 21 de janeiro de 2022, às 16:00 horas. Será
considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior a 50% do valor da avaliação do bem. Caso não haja propostas
para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da
gestora (www.globoleiloes.com.br), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis, bem como
mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo
da causa (Art. 891, parágrafo único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC). 06 - O leilão será realizado na plataforma Globo Leilões
(www.globoleiloes.com.br), conduzido pela Leiloeira Pública Oficial, Cássia Negrete Nunes Balbino, matriculada na Junta Comercial
de São Paulo sob n° 1.151. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.globoleiloes.com.br; (art. 12 e
13 da Resolução n° 236/2016). 07 – Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge,
companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos bens,
nessa ordem (Art. 892, § 2º do CPC). 08 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial
do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para
depósito (Art. 884, IV e art. 892 do CPC). 09 – O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco
por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme
Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01
(um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta bancária da Leiloeira Oficial: CÁSSIA NEGRETE NUNES BALBINO, CPF
Nº 308.078.218-61, CONTA CORRENTE 1105208-2, BANCO ORIGINAL 212, AGÊNCIA 0001 (Art. 884, parágrafo único do
NCPC e Art. 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32). 10 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação.
No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar
fraude em leilão (Art. 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar
a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor da leiloeira oficial, a título de multa. Fica nesta hipótese autorizada
a leiloeira a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente
edital. 11 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar
suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (Art. 18 da Resolução n° 236/2016). 12 - Por
uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado
a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de
90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levará à
apreciação e aprovação deste MM Juízo. 13 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Através do e-mail: contato@globoleiloes.com.br,
ou telefones, Fixo: (11) 3181-6109 e Whatsapp: (11) 94490-6874. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita exclusivamente
pelo sítio eletrônico da Globo Leilões: www.globoleiloes.com.br/, cujo endereço profissional é a Avenida Paulista, n° 1079 - 7° e 8°
Andar - Bela Vista - CEP: 01311-200 - São Paulo – SP.. 14 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais
e dos respectivos patronos (Art. 889, Parágrafo Único – CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento.
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 20 de outubro de 2021.
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Cantor compartilhou clique mais novo e com o 
rosto bem diferente de como está atualmente

Atriz mostrou intimidade com a bola ao ser clicada 
por paparazzo na Barra da Tijuca
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Lucas Lucco aparece quase 
irreconhecível em foto antiga

Larissa Manoela joga futevôlei 
em dia de praia no Rio

De lingerie e loira, 
Andressa Suita 
mostra tanquinho: 

“Antes 
de ter filhos”

Andressa Suita aproveitou a 
sexta-feira (26), que não é dia 
de tbt (throwback thursday), 
mas mesmo assim divulgou 
um clique antigo em seu 
Instagram Stories, antes de 
tornar-se mãe.

Com um clique de lingerie 
e ainda loira, ela exibiu a si-
lhueta, com direito a tanqui-
nho à mostra, e explicou que 
o clique foi antes de se tornar 
mãe de dois: “antes de ter 
filhos”.

Andressa, que é casada com 
Gusttavo Lima, tem dois ga-
rotos com o cantor sertanejo - 
Gabriel, de 4 anos, e Samuel, 
de 3 - ainda dividiu com seus 
seguidores alguns momentos 
do treino do dia na academia 
da mansão da família (assista 
aos vídeos clicando abaixo).

No último final de semana, 
Andressa e Gusttavo fo-
ram filmados com os filhos 

durante um passeio de iate 
na Praia do Dentista, em 
Angra dos Reis, no Rio. Em 
um vídeo compartilhado no 
Instagram pelo perfil O que 
Fazer no Rio (@oquefazerno-
rio), a modelo pode ser vista 
de biquíni ao lado do artista, 
que está sem camisa, de boné 
e short. Ela também brincou 
com os meninos na embarca-
ção que foi de Roberto Carlos. 
Segundo o perfil, os dois 
trocaram muitos beijos.

“Voltaram, sim. Gusttavo 
Lima e Andressa Suíta estão 
curtindo juntos nesse mo-
mento a Praia do Dentista em 
Angra dos Reis. O casal foi 
filmado por essa que vos fala 
e rolou até beijo. Andressa 
curtiu a piscina com os filhos 
(sim, tem uma piscina dentro 
do iate) enquanto Gustta-
vo ficou bastante tempo no 
celular”, explicou a admi-
nistradora do perfil, Natália 
Olliveira.

Modelo postou foto antiga antes 
do nascimento de Gabriel e Samuel, 
seus dois filhos com Gusttavo Lima

Larissa Manoela aproveitou o 
domingo (28) de sol para curtir 
a Praia da Barra da Tijuca, na 
Zona Oeste do Rio de Janei-
ro. A atriz foi clicada jogando 
futevôlei com amigos na areia 
e mostrou intimidade com a 
bola. Paulistana, a estrela está 
morando sozinha na Cidade 
Maravilhosa há mais de um 
ano.
Uma dos destaques de Além 
da Ilusão, novela das 18h da 
Globo, Lari já disse em diver-

sas entrevistas estar comple-
tamente adaptada ao estilo 
de vida carioca. Após passar 
por momentos de ansiedade 
durante a quarentena, a artista 
encontrou o prazer na prática 
de esportes ao ar livre e é apai-
xonada pelo mar. Lari também 
criou um grande cirulo social 
na capital fluminense.
Recentemente, ela e Paloma 
Duarte se encontraram e pas-
searam por um shopping do 
Rio. As duas atrizes comparti-

lharam momentos do passeio 
em suas redes sociais. “Para 
além da vida profissional. E me 
expondo um pouco também. 
Estou amando nossa relação, 
Paloma. Já te amo tanto”, afir-
mou Larissa.
Em seguida, Paloma mostrou 
Larissa dirigindo e filmou o 
volante do carro da jovem 
atriz, com capa de cristais. 
“Gente, é swarovski. Tipo nave 
espacial a caminho do Projac, 
ok?”, brincou.

Lucas Lucco apareceu 
quase que irreconhecí-
vel em uma foto antiga 
que ele compartilhou 
em seu Instagram neste 
domingo (28). Na ima-
gem, o cantor, atualmen-
te com 30 anos de idade, 
está mais novo, com os 
cabelos maiores e sem 
barba, com o rosto bem 
diferente.

Além disso, é possível re-
parar no físico de Lucas, 
que estava ainda sem os-
tentar o corpo musculoso 
e as diversas tatuagens 
que tem hoje. O clique é a 
primeira foto que o can-
tor tem em seu celular, 
conforme ele contou para 
seus seguidores.
Há uma semana, Lu-

cas celebrou os 8 meses 
de vida do filho, Luca, 
de seu casamento com 
Lorena Carvalho. Eles fi-

zeram uma pequena fes-
tinha temática em casa 
com decoração inspirada 
em “dentinhos”.
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zados em 
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Cabra da
(?), indiví-
duo cora-
joso (NE)

"All (?)
Myself",

sucesso de
Celine Dion
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(?): grande 
quantidade,
em inglês

União;
ligação
(fig.)

"Rei (?)",
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shake-
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(Gram.)
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"Órfãos da
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o título de Patrimônio
Mundial,
em 2019
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elevadores
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Mentira,

em inglês
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Título
islâmico

Povos (?):
têm na

Whipala
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muito
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Proteção
de coques

Endereço
virtual

Multidão
(pop.)

Peixe
"cascudo"
Divisões de
presídios

Nome da
letra "M"

Fazer
oposição

Raiz car-
nuda e ar-
redondada
Colérico

Modalidade

2/by. 3/eso — lie — lot — sad — sin — url. 4/ócio — rave. 5/aline. 7/andinos. 11/eratóstenes.

ARIES - 21/03 a 20/04
Hoje, vale a pena sonhar mais alto e mostrar que possui um lado sociável e solidário, Áries. É um 
bom momento para estudar ou reunir informações, saindo da sua zona de conforto, e aproveite 
também pra entrar em contato com os amigos e matar a saudade. Como nem tudo é perfeito, 
vá com calma no final da tarde e não confie tanto nos outros colegas. O Patuá de Proteção pode 
auxiliar a afastar a inveja e o mau olhado. No romance, a dica é respirar fundo e driblar imprevistos 
e tretas com o mozão, do jeito que der. Faça o possível para manter a vibe paz e amor, assim, tudo 
deve melhorar rapidinho. Os amigos podem desempenhar um papel importante se está a fim de 
conquistar novos admiradores e fazer contatinhos.

TOURO - 21/04 a 20/05
As estrelas prometem excelentes energias para você dar um gás em assuntos profissionais, prin-
cipalmente se pensa em mudar o rumo da carreira, trocar de emprego ou se precisa se recolocar 
no mercado. E os Sais de Banho Terapêutico Emprego podem abrir seus caminhos e atrair muitas 
coisas boas para você, meu cristalzinho! Por outro lado, no final da tarde, assuntos do dia a dia vão 
exigir atenção extra e será preciso manter o foco, além de evitar tarefas que não domina ainda — 
melhor ficar só no basicão mesmo. A saúde pode precisar de um pouco mais de cuidados e qual-
quer tipo de exagero terá consequências. Não desconte as frustrações na comida, tá? Na paquera 
ou no romance, pode surgir uma oportunidade de passear ou se divertir com os amigos — saia da 
rotina e não desista de quem gosta.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
A Lua segue firme em seu paraíso astral, mas sinaliza alguns perrengues no final da tarde, princi-
palmente se já tem compromisso ou namora firme. Como não adianta se preocupar com antece-
dência, o jeito é se dedicar mais ao trabalho e agarrar qualquer oportunidade de evoluir, Gêmeos. 
Viagem, curso, parceria, ideias mais ousadas — não deixe escapar nenhuma chance de dar aquela 
guinada profissional que sempre sonhou, mas nunca teve coragem de tentar, e você pode superar 
isso com foco e determinação, e uma ajuda do Banho de Atitude de nossa loja. Trabalho em equipe 
deve evoluir melhor do que esperava. Embora possa pintar uma briga com o mozão, também vai 
sobrar charme pra fazer as pazes mais tarde. Ufa! Já a paquera conta com vibes maravigolds da 
dobradinha entre Sol e Saturno.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
As estrelas sinalizam mudanças importantes nesta terça, tanto no trabalho quanto nas finan-
ças. Mas tudo indica que você vai sair lucrando no final das contas, ainda que não seja lá muito fã 
de surpresas. No trabalho, é hora de se concentrar em alguns assuntos práticos, tanto em casa 
quanto no trabalho. Falando em casa, podem surgir diferenças com os familiares, mas não deixe 
que isso azede a convivência em casa nem acabe respingando na sua vida amorosa. E no romance, 
lidar com o ciúme e desarmar uma briga pode ser um desafio e tanto — conte até mil antes de dizer 
tudo o que tem vontade. A paquera não traz muitas novidades, mas isso não te impede de jogar 
charme por aí, valeu?

LEÃO - 22/07 a 22/08
Você vai dar um show em tudo que envolva comunicação, inclusive nas mídias sociais, mas saiba 
que o trabalho pede uma atenção extra no final da tarde, tá? Falar demais, esquecer documen-
tos, arquivos ou até detalhes importantes podem trazer prejuízo no serviço, por isso, foque no 
momento e não se distraia. Aproveite para fechar na parceria com um colega ou pessoa que tem 
os mesmos interesses que você, o que deve aumentar suas chances de sucesso. Aproveite o 
momento para fazer algumas mudanças que podem fazer a diferença na hora de cuidar da saúde. 
Afinal, só vai te fazer bem! Tá na pista? Um bate-papo descontraído pode render e virar paixão. Pra 
quem tem compromisso, altas doses de carinho e romantismo ajudam a blindar o romance.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
O mês está acabando, Virgem, e as estrelas avisam que será preciso atenção redobrada com di-
nheiro. Foque no que é importante e controle melhor os gastos, por mais que queira comprar tudo 
o que vê pela frente. Talvez não role a sorte grande na mega, mas o trabalho conta com vibes mais 
favoráveis e, aos poucos, pode trazer o retorno que deseja. Não deixe que a sua possessividade 
seja um problema no romance. Melhor pegar mais leve e redobrar as demonstrações de carinho 
— Vênus e Netuno garantem proteção extra para a sua vida amorosa, desde que você também se 
empenhe. A paquera anda meio devagar, mas um namoro pode ficar mais sério agora.

LIBRA - 23/09 a 22/10
Aproveite a manhã para resolver alguns assuntos em casa que estavam pendentes! Vai ser mais 
fácil botar as mãos na massa, planejar o dia e cuidar de tarefas que exigem praticidade e bom sen-
so. Também vai dar um show nas comunicações em geral, o que pode ampliar sua base de clientes, 
abrir novas portas e até te ajudar a conquistar um novo emprego, se está fora do mercado. Mas 
nem tudo são flores e o astral pode ficar tenso com a família à noite se não ceder em algumas 
coisas. Ainda bem que nada disso vai atrapalhar suas chances de se dar bem na conquista! Até 
porque uma paixão à primeira vista pode acelerar seu coração. Na vida a dois, a sua disposição para 
conversar sobre qualquer assunto vai blindar a relação.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Nesta terça, trabalhar em casa pode ser mais produtivo, meu cristalzinho. Talvez você esteja 
sonhando com paz e tranquilidade, mas saiba que vai dar um show se cuidar das tarefas no seu 
ritmo e sem a presença de muita gente ao redor fazendo algazarra. Seu sexto sentido estará muito 
afiado, mas ainda assim há risco de perder informação importante ou ser alvo de gente fofoqueira. 
Tá amarrado! Drible as energias negativas com uma de nossas Pedras e Cristais para o dia a dia. 
É só escolher a que mais combina com o que quer! Se tem compromisso, converse com o mozão 
se chegarem boatos desagradáveis aos seus ouvidos. Mal-entendido ou gente fofoqueira pode 
trazer problemas para a paquera ou causar estragos no romance, mas pra tudo tem jeito. Não 
perca a cabeça!

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Com a cabeça recheada de boas ideias e muitos sonhos, você não vai se contentar com pouco 
nesta terça! Aproveite o astral favorável para pensar fora da caixa, expandir seus contatos, conhe-
cer gente nova, fazer amizades e estreitar os laços com as pessoas queridas que estão longe. Só 
tem um problema agora: misturar amizade e dinheiro pode ser um problema, por isso, dê um jeito 
de sair de fininho se alguém pedir um empréstimo. As estrelas avisam que o romance ganha mais 
entrosamento e você vai conversar sobre qualquer assunto com o par. As redes sociais podem ter 
papel importante na hora de conhecer gente nova.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
No trabalho, é hora de botar as mãos na massa e mostrar que dá conta da sua parte se quiser 
causar uma boa impressão nos colegas e na chefia. Foque no que é importante e aproveite para 
finalizar as tarefas que vinha empurrando com a barriga. Pode pintar boas novas nas finanças, 
mas mantenha sua sorte em segredo por enquanto, e aproveite para fazer um balanço dos últimos 
tempos. No final da tarde, há sinal de desentendimento com alguém mais velho ou muito chato. 
Cruz credo! A paquera reserva novidades e pode se envolver em um lance intenso, ainda que 
passageiro. Talvez seja hora de conversar sobre o futuro que imagina para o romance, daqui alguns 
anos. Quer ver o que os astros reservam? Então, dê uma olhada no nosso Mapa Astral do Amor e 
tenha as respostas que quer!

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Sol e Mercúrio colocam a relação com os amigos em destaque, mas foque nas tarefas primeiro 
e deixe pra sonhar acordado/a mais tarde. E pode entrar uma grana que não estava esperando, 
mas as estrelas avisam que vai ser melhor para os seus interesses manter segredo sobre sua boa 
sorte por enquanto. Proteja-se com um Patuá de Proteção. Uma voltinha e um pouco de ar fresco 
parece um sonho impossível? É que vai ser complicado encontrar tempo pra ficar de rolê por aí, 
mas não desista dos seus planos — só tente adaptá-los da melhor maneira possível. A galera pode 
dar uma ajuda se você está sonhando com um novo amor, e não deixe que a distância se torne um 
problema no romance, seja com o mozão ou na hora da conquista.

PEIXES - 20/02 a 20/03
As estrelas avisam que vai ser preciso jogo cintura para se adaptar às mudanças e reviravoltas 
desta terça, meu cristalzinho. Também vale a pena prestar atenção ao seu sexto sentido, que 
estará ainda mais afiado, se quiser se destacar no trabalho. Em compensação, tente respirar 
fundo e faça o possível para não perder a paciência com os amigos. Brigar só vai piorar a situ-
ação, ok? Mas pode se preparar para boas novas na paquera — alguém muito atraente e com 
um certo ar de mistério pode ganhar seu coração! Se já tem compromisso, é um bom momento 
para conversar sobre o futuro do relacionamento. Podem até dar um passo mais sério e juntar 
as escovas de dentes.
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