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STF dá 48 horas 
para governo se 
manifestar sobre 
passaporte da vacina

Nova York anuncia 
vacinação obrigatória 
para trabalhadores 
do setor privado

Poupança deve voltar 
a ter rendimento pela 
regra antiga após 
próxima reunião 
do Copom

Mundo

Política

Polícia

Economia Inscrições podem ser feitas pelo site da Secretaria da 
Educação, em unidades escolares e no Poupatempo P6

Escolas estaduais de 
SP recebem matrículas 
para ano letivo de 2022

‘Gangue de motoqueiros’ fazem arrastão e 
roubam motos na Zona Leste de São Paulo
Onze criminosos em 6 motocicletas cercaram 2 motociclistas 
e levaram suas motos no sábado (4) no Tatuapé  P4

Palmeiras São Paulo Santos

Garotos do Palmeiras 
seguram Athletico na 

Arena da Baixada

Luciano brilha, São Paulo 
vence o Juventude e garante 

permanência na Série A

Santos vence o Flamengo, atrapalha 
festa rubro-negra no Maracanã e 

elimina chances de rebaixamento
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O ministro Luís Roberto 
Barroso, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), deu 48 
horas para que o governo se 
manifeste quanto à exi-
gência de comprovante de 
vacinação ou imposição de 
quarentena a viajantes.    P3

As aplicações em caderneta 
de poupança deverão passar 
a ter o mesmo rendimento da 
chamada “poupança velha” 
a partir da próxima decisão 
do Banco Central sobre a taxa 
básica de juros (Selic). P5

O prefeito de Nova York, 
Bill de Blasio, anunciou que 
todos os funcionários do 
setor privado na cidade mais 
populosa dos Estados Uni-
dos serão submetidos a uma 
vacinação obrigatória contra 
o coronavírus a partir de 27 
de dezembro.  P6

O Athletico mudou seus planos nesta se-
gunda-feira, levou maioria de titulares a 
campo e ficou no 0 a 0 com o Palmeiras, na 
Arena da Baixada, em jogo da 37ª rodada do 
Campeonato Brasileiro.         

O Santos está garantido na Série A de 2022! Na 
noite desta segunda-feira, o Peixe bateu o Fla-
mengo por 1 a 0, no Maracanã, e eliminou qual-
quer chance de rebaixamento na última rodada 
do Campeonato Brasileiro.                                         P9

O São Paulo está garantido na Série A em 2022. E o 
Juventude corre sério risco de voltar à Série B na pró-
xima temporada. Na noite desta segunda-feira, no Mo-
rumbi, o Tricolor, com atuação inspirada de Luciano, 
autor de dois gols, venceu o time gaúcho por 3 a 1. P9
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Vale do Anhangabaú é reaberto ao público 
com banheiros sujos e áreas depredadas
O Consórcio Viva o Vale assumiu gestão do espaço pelos próximos 10 anos, mas 
encontrou escadas sem corrimãos, lixeiras com tampas roubadas, entre outros problemas

Da Redação

eaberto integral-
mente para o 
público na segun-
da-feira (6), o Vale 
do Anhangabaú, 

no Centro de São Paulo, já 
apresenta problemas de 
infraestrutura e manuten-
ção, menos de seis meses 
depois da reinauguração do 
espaço, que aconteceu em 
25 de julho.
Desde a reinauguração 
oficial, o local seguia com 
grades e áreas restritas ao 
público. Mas nesta segunda 
(6) a empresa que ganhou 
a concessão da área final-
mente assumiu a zelado-
ria do espaço e encontrou 
bancos e paredes pichados, 

quiosques fechados e com 
entulho de obras.
A reportagem também vi-
sitou fraldários e banheiros 
e encontrou muita sujeira, 
além de corrimãos e portas 
das lixeiras que foram ar-
rancados e roubados.
Praticamente 100% das 
lixeiras encontradas só têm 
proteção de um lado. Os 
sacos ficam expostos e boa 
parte delas está pichada. 
Falta o básico como limpeza 
e até papel higiênico nos 
banheiros.
Nas escadarias laterais, que 
levam para área do skate - a 
primeira a ser inaugurada 
no local, os corrimãos de 
apoio foram arrancados. 
A pista de skate não tem 
nenhuma placa de identifi-
cação e a arquibancada está 

R

O acordo com o Ministério Público previa a construção de 12 CEUs, 22 creches e 7 
escolas de educação infantil com o valor de US$ 22,6 milhões

Prefeitura de SP ainda não cumpriu 
acordo com MP de investir em escolas

Da Redação

Mais de um ano após 
ter recebido o dinheiro 
repatriado pela Justiça do 
ex-prefeito Paulo Maluf, 
a Prefeitura de São Paulo 
ainda não cumpriu seu 
acordo com o Ministério 
Público de investir mais 
de US$ 22,6 milhões na 
construção de creches e 
escolas.
O acordo previa a cons-
trução de 12 CEUs, 22 cre-
ches e 7 escolas de edu-
cação infantil. A princípio 
o dinheiro seria usado na 
construção do parque Au-
gusta, mas as obras foram 
realizadas pela iniciativa 
privada após a realização 
de uma parceria.
No Parque Cocaia, na 
Zona Sul, um terreno de-
veria estar em obras, mas 
nada está sendo feito.
Na Freguesia do Ó, na 

Zona Norte da capital, um 
CEU chegou a ser cons-
truído, mas nunca funcio-
nou.
“Toda comunidade aqui 
em volta acreditando 
que teria um equipa-
mento bom, pra poder 
ter um lazer e educação 
pras crianças, seria muito 
legal, só que já faz mais de 
3 anos e nada acontece. 
equipamento tá aí pronto 
e não funciona. A descul-
pa é sempre que estamos 
em pandemia”, contou o 
líder comunitário Cláudio 
Albuquerque.
Do dinheiro repatriado 
do Maluf no exterior, o 
Ministério Público de-
finiu que R$ 20 milhões 
seriam usados na desa-
propriação de 22 terrenos 
para creches, quase R$ 40 
milhões para a construção 
de sete escolas de educa-
ção infantil e R$ 2 milhões 
para começar as obras de 

12 CEUs.
A prefeitura não tem 
um prazo especifico nos 
acordos para construir as 
creches, escolas e CEUs. Já 
houve o levantamento do 
dinheiro no final de 2020 
e portanto desde o final 
de 2020 elas já poderiam 
ser feitas, assim como 
desapropriações já po-
deriam ser pagas com o 
dinheiro levantado. Mas 
há uma fiscalização tanto 
no Ministério Público 
como do poder judiciá-
rio nos autos do processo 
do acordo. É preciso dar 
um tempo, esse tempo já 
foi dado, de cerca de um 
ano e nos próximos dias 
vamos pedir informações 
para saber como está o 
andamento dessas obras”, 
afirmou o promotor Silvio 
Marques.
A Prefeitura de São Paulo 
disse que investiu 60% 
da verba recuperada na 
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toda pichada.
“Quebraram e aí, acabaram 
tirando hoje, tiraram todos 

[os corrimãos]. Na inaugu-
ração era pra mostrar tudo 
bonito e pronto, foram ti-

rados depois”, disse a dona 
de casa Maria Pereira dos 
Santos.

Justiça em desapropria-
ções para a construção das 
futuras unidades escolares 
e que está aguardando a 
emissão de posse de 16 
terrenos.
A prefeitura disse ain-
da que parte do dinheiro 
foi usado para construir 
12 Centros Unificados 

de Educação infantil 
(CEUs), que estão prontos 
e aguardando o fim do 
processo que vai definir as 
organizações sociais que 
vão administrá-los.
O ex-prefeito Paulo Maluf 
sempre negou as acusa-
ções de que movimentava 
contas no exterior.
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STF dá 48 horas para governo se 
manifestar sobre passaporte da vacina

Da Redação

O ministro Luís Roberto 
Barroso, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
deu 48 horas para que 
o governo se manifeste 
quanto à exigência de 
comprovante de vaci-
nação ou imposição de 
quarentena a viajantes. 
As medidas foram reco-
mendadas pela Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) , mas 
o  governo federal vinha 
ignorando as sugestões 
até então.

Barroso tomou essa de-
cisão no âmbito de uma 
ação apresentada pela 
Rede Sustentabilidade. 
A legenda quer que o 
partido determine as 
medidas recomendadas 
pela Anvisa “diante da 
inércia do governo fede-
ral em revisar a Portaria 

nº 658/2021 , do risco 
iminente de dissemina-
ção de nova cepa de Co-
vid-19, da aproximação 
das férias e de grandes 
eventos turísticos (como 
o Carnaval)”.

A portaria em questão 
foi editada em 5 de ou-
tubro pelos ministros da 
Saúde, Marcelo Queiro-
ga , da Justiça, Anderson 
Torres, da Casa Civil, 
Ciro Nogueira, e da 
Infraestrutura, Tarcísio 
de Freitas. Ela prevê, 
entre outras coisas, que 
os viajantes precisam 
apresentar teste nega-
tivo de Covid-19 e uma 
declaração virtual em 
que afirmam concordar 
com as medidas sanitá-
rias impostas no Brasil.

Por conta disso, Bar-
roso cobra que as qua-
tro pastas justifiquem 
porque não adotaram 

Da Redação

vaga de vice 
do presidente 
Jair Bolsonaro 
(PL) em 2022 tem 
sido disputada 

nos bastidores do gover-
no. De um lado, partidos 
do centrão defendem um 
nome político, como os 
dos ministros Fabio Faria, 
das Comunicações ou 
da ministra Tereza Cris-
tina, da Agricultura, para 
compor a chapa presiden-
cial.
Mas o presidente Bolso-
naro, segundo fontes do 
centrão, passou a cogitar 
o nome do ministro Braga 
Netto, da Defesa.
Assim como ocorreu com 
o vice-presidente Hamil-
ton Mourão (PRTB), Braga 
Netto agrada ao presidente 
menos por agregar vo-

tos junto ao eleitorado e 
mais por funcionar, nas 
palavras de um assessor 
de Bolsonaro, como um 
“seguro-impeachment”.
Na visão de Bolsonaro, um 
militar — como o caso de 
Mourão ou Braga Netto — 
não agradaria ao Congres-
so num eventual processo 
de impeachment.
A diferença de Braga Netto 
para Mourão é que, hoje, 
Braga Netto é um nome de 
confiança do presidente.
Para partidos aliados, 
Bolsonaro deveria indi-
car um vice que amplie 
seu eleitorado, sendo um 
nome ou do Nordeste ou 
de Minas Gerais.
Mas, por ora, auxiliares 
afirmam que o presidente 
ainda não se convenceu 
já que, nas palavras de 
um líder do centrão, “o 
presidente tem mania de 
teorias da conspiração”.

Ministro Luís Roberto Barroso fez cobrança aos ministérios da Casa Civil, 
Saúde, Justiça e Infraestrutura

Para partidos aliados, presidente deveria indicar nome do Nordeste ou de MG

Bolsonaro cogita Braga Netto como vice
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as recomendações da 
agência, especialmen-
te após a descoberta 

da variante Ômicron 
do coronavírus . Após 
o fim do prazo de dois 

dias, o próprio ministro 
vai deliberar sobre o 
assunto.
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Onze criminosos em 6 motocicletas cercaram 2 motociclistas e levaram suas motos no sábado (4) 
no Tatuapé. Polícia Civil analisa imagens para identificar os integrantes da quadrilha que fugiram

Da Redação

Vídeo gravado por câ-
mera de segurança e que 
circula nas redes sociais 
mostra um arrastão 
praticado por uma “gan-
gue de motoqueiros”. 
Eles roubaram as motos 
de dois motociclistas no 
último sábado (4) a Zona 
Leste de São Paulo.

Os criminosos fugiram 
e são procurados pela 
Polícia Civil, que inves-
tiga o caso, analisando 
as imagens para tentar 
identificar e prender os 
bandidos. Os veículos 
roubados foram abando-
nados pelos criminosos e 
encontrados danificados 
pela polícia que os de-
volveu aos donos no dia 

seguinte.

Pelas imagens, é possível 
ver 11 criminosos com 
capacetes em seis moto-
cicletas e depois cercan-
do os dois homens que 
estavam em suas motos 
estacionadas em fren-
te a um condomínio na 
Rua Eleonora Cintra, na 
região do Jardim Anália 
Franco. Fazendo menção 
de que estavam armados, 
os bandidos desceram 
das motos e abordaram 
as vítimas.

Os motociclistas não 
reagiram e desceram dos 
veículos, da marca BMW 
e Kawasaki, que são 
roubados pelos moto-
queiros. Os ladrões ainda 
roubam os capacetes das 
vítimas.

Foi o segundo caso de ataque a um PM da Rocam na Grande São Paulo

PM é empurrado e hostilizado 
por pessoas durante abordagem

Vídeo mostra ‘gangue de motoqueiros’ fazendo 
arrastão e roubando motos na Zona Leste de SP

Da Redação

m policial militar 
foi empurrado e 
hostilizado por 
um grupo de 
pessoas em Osas-

co, na Grande São Paulo, 
durante uma abordagem a 
um motociclista na ma-
drugada deste domingo 
(5). Vídeo que circula nas 
redes sociais mostrou a 
confusão e o momento que 
o agente da Polícia Militar 
(PM) sacou a arma para se 
defender depois que foi 
cercado, mas não atirou.
Foi o segundo caso de ata-
que de pessoas contra um 
agente da da Ronda Osten-
siva Com Apoio de Moto-
cicletas (Rocam) da Polícia 
Militar (PM) no mesmo dia 
na região metropolitana.
Ainda na manhã de do-
mingo dois policiais 
militares em motocicle-
tas foram filmados sendo 
agredidos por frequen-
tadores de um baile funk 
na manhã de domingo na 

Zona Norte de São Paulo. 
Houve confronto e um 
policial militar foi ferido 
por uma garrafada e um 
suspeito de agredir um 
dos agentes foi baleado e 
detido pela PM.
No caso de Osasco, as 
filmagens mostram um 
agente da Rocam imobi-
lizando o motociclista no 
chão. Ele era suspeito de 
estar com outra pessoa 
numa moto sem placa e de 
desobedecer a ordem do 
policial para parar.
Em seguida, as imagens 
registram o momento que 
um homem se aproxi-
ma e empurra o policial, 
que saca a arma, mas não 
atira. Pessoas que estavam 
na rua pedem para que o 
PM, que está sozinho na 
abordagem, solte o sus-
peito. Elas alegam que ele 
é “trabalhador” e só estava 
pilotando a moto sem 
capacete. Pela lei o uso do 
equipamento é obrigatório.
O vídeo ainda mostra o PM 
segurando o suspeito de-
tido com o braço em volta 

do pescoço dele. Em julho 
do ano passado corpora-
ção proibiu esse golpe, que 
é conhecido como mata-
-leão.
Em seguida é possível ver 
outra pessoa levando a 
moto em que o suspeito es-
tava. Depois, ele consegue 
se desvencilhar do policial.
Em nota, a Secretaria da 
Segurança Pública (SSP) de 
São Paulo informou que a 
Polícia Militar intensificou 
o patrulhamento na região 
após receber informações 
sobre o roubo de um ve-
ículo, quando se deparou 
com uma dupla em uma 
moto sem placa.
“Os suspeitos desobede-
ceram a ordem de parada, 
mas foram acompanha-
dos até que perderam o 
controle e caíram na Rua 
Agostinho Navarro, no 
bairro Conceição. O garupa 
conseguiu fugir com o veí-
culo. O condutor foi detido 
próximo a um bar. Alguns 
populares que estavam no 
estabelecimento passaram 
a hostilizar os militares 
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Procurada pelo g1 para 
comentar o assunto, a 
Secretaria da Segurança 
Pública (SSP) informou, 
por meio de sua asses-
soria de imprensa, que 
o caso foi registrado no 
69º Distrito Policial (DP), 

Teotônio Vilela. A in-
vestigação, porém, será 
realizada pelo 30º DP, 
Tatuapé.

“Duas motocicletas fo-
ram localizadas e apre-
endidas no domingo (5). 

A equipe de investiga-
ção da unidade analisa 
imagens de câmeras de 
segurança da região e 
realiza diligências para 
identificar e prender os 
envolvidos”, informa 
trecho da nota da SSP.

e um homem, inclusive, 
tentou desarmar um poli-
cial”, informa o comuni-
cado da PM.
Ainda segundo a pasta da 
Segurança, o condutor 
da moto e o homem que 

tentou desarmar o poli-
cial foram detidos depois 
pela PM, sendo levados 5º 
Distrito Policial (DP) de 
Osasco, onde a ocorrência 
foi registrada como deso-
bediência e resistência.
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Com uma Selic acima de 8,5% ao ano, poupança passará a ter retorno fixo de 0,5% ao mês + 
TR, ou 6,17% ao ano. Mesmo rendendo mais, investimento continuará perdendo para a inflação

Da Redação

As aplicações em caderneta 
de poupança deverão pas-
sar a ter o mesmo rendi-
mento da chamada “pou-
pança velha” a partir da 
próxima decisão do Banco 
Central sobre a taxa básica 
de juros (Selic).
O Comitê de Política Mone-
tária (Copom) do Banco 
Central se reúne na ter-
ça-feira (7) e quarta-feira 
(8) para deliberar sobre a 
nova taxa Selic, atualmente 
em 7,75%. A expectativa 
do mercado financeiro é 
de novo acréscimo de 1,50 
ponto percentual, o que 
levaria a Selic para 9,25% 
ao ano. 
Desde 2012, a poupança 
passou a ter dois tipos de 
remuneração. Quando 
a Selic está em até 8,5% 
ao ano, o rendimento é 
limitado a um percentual 
de 70% dos juros básicos 
mais a Taxa Referencial 
(TR, calculada pelo Banco 
Central e que está em zero 
desde 2017). Acima desse 
patamar, o rendimento é de 
0,50% ao mês, ou 6,17% ao 
ano.
Para os depósitos feitos 

até abril de 2012, ou seja, 
na chamada “poupança 
velha”, os rendimentos 
são sempre calculados da 
segunda forma – indepen-
dente da taxa de juros que 
estiver em vigor.
Entenda a regra da pou-
pança
Selic de até 8,5%: ren-
dimento limitado a 70% 
da Selic + TR para novos 
depósitos e rendimento de 
0,5% ao mês + TR (6,17% 
ao ano) para depósitos fei-
tos até 2012
Selic maior que 8,5%: 
rendimento fixo de 0,5% 
ao mês + TR (6,17% ao ano) 
para depósitos novos e 
antigos
Confirmada a expectativa 
de elevação da Selic para 
uma taxa acima do 8,5% 
ao ano, todas as aplicações 
na caderneta passarão a 
rendimento fixo de 0,5% 
ao mês + TR, ou 6,17% ao 
ano, como ocorria antes da 
mudança feita em 2012 nas 
regras.
Atualmente, com a Selic a 
7,75%, o retorno da aplica-
ção financeira mais popular 
do país é de 0,44% ao mês 
e de 5,43% ao ano para 
novas aplicações.
Mesmo passando a render 
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Economia tem dança das cadeiras

Poupança deve voltar a ter rendimento pela regra 
antiga após próxima reunião do Copom; entenda

Da Redação

mudança nas 
secretarias 
do Ministério da 
Economia terá 
uma dança das 

cadeiras com nomes de 
dentro da equipe do mi-
nistro Paulo Guedes.
A alteração deve ser 
anunciada nesta semana. 
Três secretarias da pasta 
devem ser reestruturadas 
e uma nova secretaria 
especial, a de Estudos 
Econômicos, será criada.
A reportagem apurou 
que quem irá assumir 
a Secretaria da Receita 
Federal é o auditor Julio 
Cesar Vieira Gomes. 
Havia uma pressão vinda 
dos sindicatos da Receita 
pela saída de José Tos-
tes — que irá assumir um 
novo posto, junto à Or-
ganização para a Coope-
ração e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), 

em Paris. O Brasil tenta 
entrar na organização, 
chamada de Clube dos 
países ricos.
Para a secretaria de Pro-
dutividade, a escolhida 
é a atual braço direito de 
Paulo Guedes, Daniela 
Marques. Carlos da Costa 
irá para um posto nos 
Estados Unidos.
O único posto ainda não 
definido é o do secre-
tário que irá ajudar na 
costura política. O nome 
do ex-deputado Alexan-
dre Baldy (PP-GO), que 
também foi secretário 
de João Doria, foi aven-
tado, mas não agradou a 
área política do gover-
no. Outros nomes estão 
sendo sondados. Aquele 
que assumir o cargo de-
verá ajudar o secretário 
especial do Tesouro e 
Orçamento, Esteves Col-
nago, com a articulação 
política.
A nova Secretaria de 
Estudos Econômicos 
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reunirá a área de produ-
ção de estudos. Chamada 
internamente no gover-
no de S3E, irá unificar 
a Secretaria de Política 
Econômica (SPE), o Ins-
tituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea), 
o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) e áreas de pesqui-

sa do antigo Ministério 
do Comércio Exterior. 
A pasta será comanda-
da por Adolfo Sachsida, 
atual titular da SPE.
Com isso, será criada 
uma espécie de “think 
tank”, um centro de 
produção de estudos e 
dados dentro do minis-
tério a ser conduzido por 

Sachsida.
A reestruturação na Re-
ceita Federal vai englobar 
a criação de quatro re-
presentações: na OCDE, 
em Paris, para onde vai o 
atual secretário da Re-
ceita, José Tostes; outra 
na China, na Índia e em 
Bruxelas, na Organização 
Mundial de Aduanas.

mais a partir dezembro, 
a modalidade continuará 
perdendo para a inflação e 
para outros investimentos 
de renda fixa. Ao menos no 
curto prazo.
“Estamos passando por 

um período em que a taxa 
de juros vai subir bastante 
para poder conter a in-
flação. A Selic, segundo 
o próprio governo vem 
dizendo, deve ficar 3 a 4 
pontos percentuais acima 

da inflação no ano. Para a 
taxa de juros ficar abaixo 
da inflação, a gente precisa 
ter ajuste fiscal e condições 
mais estáveis da econo-
mia”, explica a planejadora 
financeira Myrian Lund.
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Medida passará a valer a partir de 27 de dezembro. Além disso, a dose de reforço 
será obrigatória para entrar em lugares públicos como restaurantes e teatros

Da Redação

O prefeito de Nova York, 
Bill de Blasio, anunciou 
que todos os funcionários 
do setor privado na cidade 
mais populosa dos Estados 
Unidos serão submetidos a 
uma vacinação obrigatória 
contra o coronavírus a par-
tir de 27 de dezembro.
O prefeito vai, desta manei-
ra, mais longe que o presi-
dente Joe Biden, cuja ordem 
de vacinação obrigatória, 
que deveria entrar em vigor 
em 4 de janeiro mas está 
atualmente suspensa pela 
justiça, envolvia apenas os 
trabalhadores das empresas 
com mais de 100 trabalha-
dores.
“Aqui, em Nova York, 
decidimos lançar um ata-
que preventivo (contra o 

coronavírus) para fazer algo 
ousado para parar a pro-
pagação da Covid-19 e os 
riscos que representa para 
todos”, disse De Blasio à 
rede de televisão MSNBC. 
Ele destacou que todos os 
“trabalhadores do setor 
privado de Nova York estão 
sujeitos à obrigação de se 
vacinarem a partir de 27 
de dezembro”, o que afeta 
quase 184 mil empresas e 
comércios.
Além disso, a partir da 
mesma data, os cidadãos 
“maiores de 12 anos terão 
que apresentar um com-
provante de que receberam 
três doses da vacina” para 
poderem entrar em lugares 
públicos como restaurantes 
e teatros, segundo o prefei-
to, que encerra seu cargo 
em 31 de dezembro e será 
substituído por Eric Adams, 

Nova York anuncia vacinação obrigatória 
para trabalhadores do setor privado
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Inscrições podem ser feitas pelo site da Secretaria da Educação, em unidades 
escolares e no Poupatempo; processo é válido tanto para estudantes que não 
estavam matriculados quanto para os que perderam o prazo de rematrícula

Escolas estaduais de SP recebem 
matrículas para ano letivo de 
2022 a partir desta segunda

Da Redação

omeçou o perío-
do de matrículas 
para ingressar 
na rede estadual 
de ensino em 

São Paulo no ano letivo 
de 2022.
As inscrições se desti-
nam aos estudantes que 
não estavam matricu-
lados em escolas esta-
duais neste ano (como 
alunos de outros estados 
ou de escolas particula-
res) e aos que perderam 
o prazo de rematrícula.
O processo pode ser 
feito pelos responsáveis 
legais, ou pelo próprio 
aluno maior de 18 anos, 
por meio do site da 

Secretaria Estadual da 
Educação da Educação .
Para efetuar a matrícu-
la, o sistema solicita os 
seguintes documentos, 
que devem ser anexados 
virtualmente: RG, histó-
rico escolar e compro-
vante de residência.
Também há opção de 
fazer a inscrição pre-
sencialmente: bas-
ta procurar qualquer 
unidade escolar da 
rede pública estadual 
ou qualquer unida-
de do Poupatempo e 
apresentar os mesmos 
documentos.
Os resultados das ma-
trículas estarão disponí-
veis na página na se-
cretaria a partir de 14 de 
dezembro de 2021.

C

eleito nas urnas em 2 de 
novembro.
A presença da variante 
ômicron do coronavírus 

está confirmada em ao me-
nos 15 estados do país, entre 
eles o de Nova York.
Nova York, a maior cidade 

dos Estados Unidos, foi par-
ticularmente afetada pela 
pandemia em 2020, com ao 
menos 34 mil mortes.
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Cesarneto
cesarneto@spdiario.com.br

CÂMARA (São Paulo) 
Eleição do próximo dia 15 (dezembro) pra Mesa Diretora - pro 
exercício de 2022 - só não terá o presidente Milton Leite seguindo 
na presidência caso o poderoso virtual vice-prefeito não queira se 
candidatar 
.
PREFEITURA (São Paulo)
206 dias de governo e Ricardo Nunes já pode comemorar sua 1ª das 
muitas marcas da gestão, sem deixar de homenagear Bruno Covas. 
“São Paulo, Capital Mundial da Vacinação” e não só da Covid 19   
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Quando o vice-governador Rodrigo (ex-DEM no PSDB do Doria) era 
deputado e foi o mais jovem presidente da História do Parlamento, 
dizia que um dia seria governador. Em 2022 saberemos se vira ou 
não    
.
GOVERNO (São Paulo)
João Doria (PSDB ‘liberal de centro’) entrou na política em 2016 e 
elegeu-se prefeito. Em 2018 elegeu-se governador e em 2022 quer 
eleger-se à Presidência. Se conseguir, vai superar a as Histórias do 
Jânio       
.
CONGRESSO (Brasil)
Senador Giordano (MDB) tem votado tudo o que é importante pra 
São Paulo e pro Brasil, sem pedir nada a ninguém. O que poucos 
sabem é que se trata de um cristão (católico) muito devoto de 
Nossa Senhora          
. 
PRESIDÊNCIA (Brasil) 
O palmeirense Jair Bolsonaro aposta tudo no seu Palmeiras, em 
relação a conquista do mundial de clubes, uma vez que faturou a 
Libertadores pela 3ª vez e agora só falta o troféu da FIFA no Allianz 
Parque              
.
PARTIDOS 
Caso o ex-governador paulista Alckmin - saindo do PSDB - vá 
mesmo pro PSD pra disputar novamente o Palácio dos Bandeiran-
tes 2022, o ex-prefeito paulistano Kassab (dono da legenda) vai 
pagar uma dívida ...  
.
(Brasil) 
... antiga (2005), quando apoiou o então pupilo Rodrigo (DEM) pra 
derrotar o então deputado Edson Aparecido (PSDB) na disputa pela 
presidência da Assembleia paulista. São as voltas que esta vida deu 
e dá 
.
JUSTIÇAS (Brasil)
Barbosa (1º preto a ser ministro no Supremo) tá conversando com 
Moro, juiz federal que julgou e condenou o ex-Presidente Lula. O 
Barbosa julgou e condenou Zé Dirceu, que mandava no 1º governo 
Lula     
.
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 - cesarneto.com 
- recebeu “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal (São Paulo) e 
“Colar de Honra ao Mérito” (Assembleia do Estado de São Paulo)  
.
Email  cesar@cesarneto.com  -  Twitter  @cesarnetoreal 

SEQUELAS E DESAFIOS 
DA COVID-19
Sintomatologia persistente, além de 
doze semanas das primeiras ma-
nifestações clínicas, mesmo após a 
resolução completa da infecção viral, 
prejudica as atividades diárias, afe-
tando a vida pessoal e profissional de 
quem desenvolve a síndrome.
Recentemente, médicos especialis-
tas em Acupuntura e demais espe-
cialidades publicaram um “Manual 
Clínico de Acupuntura Médica para 
Tratamento da Síndrome Pós-CO-
VID-19”.
Este livro tem como objetivo promo-
ver uma abordagem multidisciplinar 
no tratamento da Síndrome Pós-CO-
VID-19, assim como diminuir os da-
nos das mais diversas sequelas.
Aqueles que sobreviveram ao impac-
to de uma internação prolongada em 
unidades de terapia intensiva, conhe-
ceram as amargas consequências da 
agressividade da COVID-19 em suas 
apresentações mais extremas.
Certamente o sistema pulmonar é 
o alvo mais acometido pelas formas 
severas da doença. Mesmo após a 
recuperação, muitos pacientes que 
se infectaram pelo SARS-CoV-2 e 
necessitaram de longas estadias em 
unidades de terapia intensiva evo-
luíram com sequelas pulmonares 
graves, como fibroses intersticiais. 
A prolongada intubação orotraqueal 
necessitou de traqueostomias, au-
mentando ainda mais as chances de 
infecções bacterianas e/ou fúngicas 
associadas, em razão da longa per-
manência conectada aos respirado-
res artificiais e dependência da ven-
tilação mecânica.
Sabemos que o agravamento de co-
morbidades já existentes, bem como 
o surgimento de sequelas derivadas 
da infecção pelo SARS-CoV-2, de-
vem ser  imediatamente confron-
tadas para que a cronicidade e a ne-
cessidade crescente de assistência 
multidisciplinar não desenvolva uma 
nova pandemia aos frágeis sistemas 
de saúde.
A criação de ambulatórios multidis-
ciplinares para o atendimento aos 
envolvidos  na pandemia devem as-
sistir não apenas os pacientes em 
recuperação, mas devem, da mesma 
forma, prestar apoio psicossocial aos 
familiares próximos que sofreram 
perdas irreparáveis, bem como aos 
profissionais de saúde envolvidos no 
enfrentamento, exaustos pelo inter-
minável desafio.
Equipes médicas especializadas em 
Pneumologia, Neurologia, Cardiolo-
gia, Nutrologia, Psiquiatria, Fisiatria e 
Acupuntura devem ser capacitadas 
para a reabilitação de sequelas como 
fibroses intersticiais pulmonares, 
insuficiências cardíacas, síndromes 
consumptivas musculares, estados 
álgicos crônicos e manifestações 
psiquiátricas depressivas ou de an-
siedade.

Dores neuropáticas associadas a 
perda do arcabouço muscular das 
estruturas articulares, podem ter o 
auxílio terapêutico da Acupuntura, 
especialidade médica que vêm con-
solidando uma importância funda-
mental na reabilitação física de inú-
meras situações patológicas.
A Acupuntura é uma das terapias 
complementares mais comumente 
usadas em muitos países ocidentais 
e uma das principais modalidades de 
tratamento da Medicina Tradicional 
Chinesa.
É um procedimento em que áreas 
específicas do corpo, os Pontos de 
Acupuntura, são perfurados com 
agulhas finas para fins terapêuticos. 
A Acupuntura trata as doenças re-
criando o equilíbrio entre as forças 
Yin e Yang e restaurando o Qi normal, 
Sangue e Fluidos Corporais por meio 
da estimulação de diferentes pontos 
que governam diferentes partes do 
corpo. Estudos revelam como o Sis-
tema Nervoso, Neurotransmissores 
e Substâncias Endógenas podem 
responder à estimulação por agu-
lhamento, mediando assim o alívio da 
dor e outras terapêuticas.
Um médico especialista saberá ava-
liar os casos mais indicados. Pacien-
tes alérgicos a medicamentos ou 
portadores de doenças graves no 
fígado ou nos rins, são beneficiados 
pela Acupuntura por não necessita-
rem de analgésicos ou antiinflamató-
rios. Idosos que fazem uso de muitos 
medicamentos também se benefi-
ciam, assim como gestantes e puér-
peras em amamentação, que devem 
evitar uso de medicamentos.
Os quadros dolorosos são comuns 
na Síndrome Pós-COVID-19. Embora 
não seja um quadro irreversível, a do-
ença pede um tratamento prolonga-
do e a Acupuntura por sua ação anal-
gésica, antiinflamatória e relaxante 
muscular, recupera o paciente para 
suas atividades diárias, oferecendo 
qualidade de vida e bem estar.
Enfim, a necessidade de uma equipe 
multidisciplinar é a única forma de li-
dar com as consequências de uma 
patologia que é multissistêmica.

CONCLUSÃO
A pandemia do SARS-COV-2 nos 
evidenciou que a antecipação no 
diagnóstico, a identificação de sinais 
e sintomas preditivos de gravidade 
e evoluções desfavoráveis, as estra-
tégias preventivas em políticas pú-
blicas e as decisões que se balizam 
nas melhores evidências científicas 
definiram o caminho correto nas ope-
rações em saúde pública, em esfera 
global.

LOURDES TEIXEIRA HENRIQUES
CREMESP 36 792

Lourdes Teixeira
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Em 2022, o Brasil terá uma das 
eleições mais divididas da sua 
História republicana. O Presi-
dente Jair Bolsonaro filiou-se 
ao PL e vai disputar a reelei-
ção. O ex-juiz federal (Lava 
Jato) Sérgio Moro filou-se ao 
Podemos e o ex-Presidente 
Lula segue sendo dono do PT. 
O ex-governador (Ceará) Ciro 
Gomes está filiado no PDT, que 
foi do Brizolismo e o governa-
dor de São Paulo João Doria 
ganhou as prévias, tornan-
do-se candidato Presidencial 
pelo PSDB ...    

Em 1982 voltaram as eleições 
diretas para os Governos dos 
Estados. Em São Paulo venceu 
Franco Montoro (MDB). Em 
1985 votaram as eleições dire-
tas para as prefeituras das ca-
pitais brasileiras. Em São Paulo 
venceu o ex-Presidente Jânio 
Quadros (PTB).  Em 1989 vol-

taram as eleições diretas para 
a Presidência da República do 
Brasil. Venceu Collor de Mello 
(ex-governador de Alagoas) 
pelo pequeno PRN. Em 1992 
Collor renunciou, mas acabou 
sofrendo Impeachment (cas-
sação do mandato) pelo Se-
nado da República. Assumiu o 
vice, Itamar Franco (PRN) ...

Em 1994, venceu para a Presi-
dência da República Fernando 
Henrique (PSDB). Em 1998, 
FHC foi reeleito. Em 2002, 
venceu Lula (PT). Em 2006, 
Lula foi reeleito. Em 2010, Lula 
elegeu a 1ª mulher Presiden-
te, Dilma (PT). Em 2014, Lula 
reelegeu Dilma, que em 2016 
sofreu Impeachment (cassa-
ção do mandato) pelo Senado 
da República. Assumiu o vice 
Michel Temer (MDB). Em 2018, 
venceu Jair Bolsonaro pelo 
pequeno PSL ...

Justiça
Está chegando o dia da Justiça. 
No dia 8 de dezembro, por for-
ça do Decreto Lei 1.408/51, foi 
instituído a celebração oficial 
do feriado nacional.

Trata-se de um feriado nacio-
nal, no qual os cidadãos visam 
comemorar a Justiça como um 
todo. Mas o que é justiça? Essa 
pergunta foi feita por diversos 
filósofos, juristas, governantes 
e cidadãos ao longo da histó-
ria da humanidade, sendo ela 
impossível de ser suficiente-
mente respondida por meio 
de uma coluna. Especialmen-
te, quando estamos vivendo 
em um país no qual a pobreza 
extrema nos assola constan-
temente e com inúmeras desi-
gualdades sociais que devem 
ser constantemente combati-
das, mas não são.

Será que se trata apenas da 
qualidade do que está em con-
formidade com o que é direito; 
ou seja, a maneira de perceber, 
avaliar o que é direito, o que é 
justo?

Será que estamos falando de 
um conceito abstrato, que se 
refere a um estado ideal de in-
teração social em que há um 
equilíbrio que, por si só, deve 
ser razoável e imparcial en-
tre os interesses, riquezas e 
oportunidades entre as pes-
soas envolvidas em determi-
nado grupo social?

Ou será que ela também se-
ria uma expressão de amor? É 
isso mesmo caro leitor, talvez 
a justiça seria uma expressão 
de amor. 

Conforme afirmou Alf Ross, a 
Justiça, na filosofia antiga, sig-
nificava virtude suprema, que 
tudo abrangia, sem distinção 
entre o direito e a moral. Assim, 
seria a expressão do amor ao 
bem e à Deus (ROSS, 2000, p. 
313). 
Adeodato por sua vez afirma 
que a Justiça é “a virtude mo-
ral que rege o ser espiritual no 
combate ao egoísmo bioló-
gico, orgânico, do indivíduo.” 
(ADEODATO, 1996).

E é esse conceito que eu quero 
abordar com você, caro leitor,  
nesse momento. A Justiça não 
é apenas dar à pessoa aqui-
lo que ela merece. Até porque, 
para sabermos o que a pessoa 
merece precisamos entender 
quem ela é, o que ela fez e o 
que a levou a chegar nesse 
momento de sua vida. Ou seja, 
precisamos entender quem é 
o destinatário da Justiça.

Assim, não me causa estra-
nheza o fato que, no Brasil, o 
Dia da Justiça é celebrado des-
de 1940, 11 anos antes de sua 
formalização por lei, em con-
junto com o feriado católico de 
Nossa Senhora da Imaculada 
Conceição, aquela pura de pe-
cado, que ora pelos pecado-
res e os protege, sendo ela na 
tradição católica, Padroeira da 
Justiça.

Talvez, a Justiça não deveria 
ser representada por uma mu-
lher de olhos vendados, mas 
por uma mãe que ama seus fi-
lhos como iguais, os protege e 
até mesmo os pune na medi-
da em que merecem e mesmo 
assim não deixa de amá-los.

Portanto, quando comemo-
rarmos o dia 08 de dezembro 
e lembrarmos dos sacrifícios 
feitos por inúmeros operado-
res do Direito, peço que lem-
brem que, antes de tudo, tra-
ta-se na verdade de uma festa 
celebrando o amor fraterno 
seu com o próximo. 

diário de S.Paulo

Charge

Sobre Partidos e Eleições no Brasil

Rodrigo Sayeg



Tricolor, de quebra, assegurou vaga na Copa Sul-Americana em noite inspirada de Luciano

São Paulo vence e se 
garante na Série A em 2022

esportes
diário de S.Paulo
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Alívio e desespero
O São Paulo está garantido 
na Série A em 2022. E o Ju-
ventude corre sério risco de 
voltar à Série B na próxima 
temporada. Na noite desta 
segunda-feira, no Morumbi, 
pela 37ª rodada do Campe-
onato Brasileiro, o Tricolor, 
com atuação inspirada de 
Luciano, autor de dois gols, 
venceu o time gaúcho por 
3 a 1 e não corre mais risco 
de rebaixamento. O mesmo 
não dá para dizer do time 
de Caxias do Sul... Calleri 
fez o outro gol dos donos 
da casa, e Sorriso diminuiu 
para os visitantes. Depois 
da vergonhosa atuação na 
derrota para o Grêmio, na 
semana passada, o São Pau-
lo, empurrado pelo torce-

dor, mostrou outra postura. 
E o Juventude, corajoso, 
mesmo depois de sair atrás 
no placar, foi para cima em 
busca de reação e chegou 
apertar o adversário. Mas 
não conseguiu resistir.

Primeiro tempo
A partida começou quente 
no Morumbi. Em especial 
para Luciano. O atacante le-
vou um cartão amarelo com 
menos de um minuto de 
jogo, por um carrinho forte 
na lateral, e fez, de cabeça, o 
gol do São Paulo aos quatro 
minutos, após cruzamen-
to de Rigoni. Esse último 
lance deu a tranquilidade 
que o Tricolor precisava 
na partida. Do outro lado, 
o Juventude teve de partir 
para o ataque em busca de 
uma reação. Mas, ao mesmo 
tempo, deu espaços para o 

adversário. Michel Macedo 
até tentou em chute forte. 
Mas parou em Tiago Volpi. 
Em algumas bolas paradas, 
a zaga dos donos da casa 
levou a melhor. Melhor du-
rante a maior parte do tem-
po, o São Paulo chegou ao 
segundo gol aos 42 minutos, 
quando Calleri, também de 
cabeça, aproveitou rebote 
do goleiro Douglas após 
cabeçada de Luciano. Na 
reta final da etapa inicial, o 
Tricolor ainda teve chance 
de ampliar, mas o Juventu-
de conseguiu se segurar.

Segundo tempo
Na etapa final, o Juventude 
foi para o tudo ou nada. Mas 
o primeiro lance de peri-
go foi do São Paulo. Com 
menos de um minuto, Igor 
Vinicius avançou e arriscou 
de fora da área, assustando 

O Santos está garantido na 
Série A de 2022! Na noite 
desta segunda-feira, o Peixe 
bateu o Flamengo por 1 a 
0, no Maracanã, e eliminou 
qualquer chance de rebai-
xamento na última rodada 
do Campeonato Brasileiro. 
O gol da vitória foi marca-
do por Marcos Leonardo no 
segundo tempo, após revisão 
do VAR, para a frustração dos 
torcedores rubro-negros, que 
se despediram do clube no 
estádio na temporada com 
derrota e ainda viram Gabigol 
cobrar um pênalti na trave.

Primeiro tempo
O primeiro tempo foi mo-

vimentado no Maracanã, 
com as duas equipes criando 
oportunidades, mas paran-
do nos goleiros Hugo e João 
Paulo, que tiveram gran-
des atuações. O Flamengo 
chegou a balançar a rede 
com Pedro após cruzamento 
pela direita de Matheuzinho. 
Mas a arbitragem anulou 
o gol após revisão do VAR 
por impedimento do lateral 
rubro-negro. 

Segundo tempo
A segunda etapa também foi 
agitada, com os dois times 
buscando o gol e criando 
chances. Mas quem levou 
a melhor foi o Santos, que 
abriu o placar com gol de 
Marcos Leonardo, aos 14 
minutos, depois de grande 

jogada de Marcos Guilherme. 
O gol só foi confirmado após 
revisão do VAR. Minutos 
depois, o Flamengo teve a 
chance de empatar em co-
brança de pênalti de Gabigol, 
que acabou deslocando o go-
leiro João Paulo, mas parou 
na trave.

VAR em ação!
O Árbitro de Vídeo foi 
importante na partida. No 
primeiro tempo, o VAR foi 
responsável por anular o gol 
de Pedro por impedimento 
de Matheuzinho na jogada. 
No segundo tempo, após o 
bandeirinha marcar impe-
dimento no gol de Marcos 
Leonardo, o VAR foi o res-
ponsável por validar o gol na 
sequência.

Infoesporte

Infoesporte

Com gol de Marcos Leonardo no segundo tempo, Peixe vê Gabigol cobrar pênalti na 
trave e conquista os três pontos que o garantem na Série A do ano que vem

Santos vence o Flamengo, atrapalha festa rubro-negra 
no Maracanã e elimina chances de rebaixamento

o goleiro Douglas. Depois, 
o time gaúcho pressionou, 
e o Tricolor tentou encaixar 
um contra-ataque. Mas sem 
sucesso. Dos dois lados. Mas 
de tanto insistir, o Juventu-
de conseguiu diminuir aos 
17, quando Michel Macedo 
cruzou da direita, e Sorriso 
se antecipou a Arboleda 

para finalizar. O São Paulo 
reagiu bem ao gol sofrido 
e ampliou aos 21 minutos. 
Após belo lançamento de 
Miranda, Luciano tocou 
para o gol durante dispu-
ta com a zaga e enganou 
o goleiro Douglas. A bola 
ainda bateu na trave antes 
de entrar.



DIÁRIO DE S. PAULO - TERÇA-FEIRA/7 DE DEZEMBRO DE 202110

RELAÇÃO DE LOTES (1/3): 1)A3-GSP6687, 2)COROLLA-DFE0790, 3)ASTRA-CPD5324, 4)BELINA-CBE1496, 5)AUDI-GVW1953, 6)TEMPRA-CES1115, 7)GOL-CRW4145, 8)CORSA-AGE9697, 9)KA-MOF6310, 10)OMEGA-CNW1505, 11)A3-DAN2484, 
12)APOLLO-BGD0424, 13)ASTRA-CPQ9389, 14)BELINA-CBH1175, 15)CHEVROLET-FEH7H30, 16)TEMPRA-CJD1607, 17)GOL-CNP3007, 18)CORSA-DBN7716, 19)KA-CVH1319, 20)OPALA-BNJ9396, 21)A3-DGO1777, 22)APOLLO-BGF7972, 23)ASTRA-G-
VM6048, 24)CORCEL-CJZ5273, 25)CITROEN-EGL8280, 26)TEMPRA-CAZ8333, 27)GOL-CXY1566, 28)CORSA-AHP1140, 29)KA-CKY0739, 30)PRISMA-EDE0659, 31)CELTA-EVJ5756, 32)APOLO-FLV0044, 33)ASTRA-DAQ4066, 34)CORCEL-C-
NX8237, 35)CITROEN-DFT9615, 36)TEMPRA-BOJ3040, 37)GOL-GSA2891, 38)CORSA-CJR2810, 39)KA-CSD3237, 40)VECTRA-CJZ8188, 41)CELTA-FAE0601, 42)APOLO-CFE3323, 43)ASTRA-CSP0608, 44)CORCEL-BQR9827, 45)FIAT-DDV6217, 
46)TEMPRA-BOR7979, 47)GOL-CWC8179, 48)CORSA-CTO8255, 49)KA-CNX1578, 50)VECTRA-CIQ7078, 51)CLASSIC-EKP6203, 52)APOLO-BVX9760, 53)ASTRA-DBN4220, 54)CORCEL-CPQ6940, 55)FORD-JFW2088, 56)TEMPRA-DYO0999, 
57)GOL-CRD8540, 58)CORSA-CKX7028, 59)KA-KDK3314, 60)VECTRA-CLC3836, 61)COBALT-FEH9534, 62)APOLO-CWV3269, 63)CARAVAM-9BGVN15DLKB106921, 64)CORCEL-CBY1673, 65)FORD-DGC6359, 66)TEMPRA-CII7732, 67)GOL-
-GXY8333, 68)CORSA-CBD2791, 69)KA-CPQ5737, 70)VECTRA-GEA1997, 71)C3-EVR1D90, 72)APOLO-BNX7221, 73)CARAVAN-BQH2416, 74)CORCEL-BQB0237, 75)FORD-EBX8571, 76)UNO-CJZ3601, 77)GOL-MNR1519, 78)CORSA-DBH8957, 
79)KA-CXC0046, 80)VECTRA-CJD1422, 81)C3-EFR2773, 82)APOLO-BQH9306, 83)CARAVAN-BSQ8326, 84)DEL-ABI4609, 85)FORD-DHG1325, 86)UNO-BPC5071, 87)GOL-CXH4340, 88)CORSA-CLA1751, 89)KA-CXD3974, 90)VECTRA-CLI8814, 
91)C3-ERB8210, 92)APOLO-BLA9000, 93)CARAVAN-CDU3056, 94)DEL-CDZ7241, 95)FORD-DAX1020, 96)UNO-BRH5147, 97)GOL-CYZ1302, 98)CORSA-BYN6363, 99)KA-CII5418, 100)VECTRA-DAN4399, 101)C3-EAW1392, 102)APOLO-BGE7529, 
103)CELTA-DEY3915, 104)DEL-CRV0509, 105)FORD-FQD1406, 106)UNO-BFN8499, 107)GOL-CSB1786, 108)CORSA-CAE1075, 109)KA-CJT8456, 110)VECTRA-CST4964, 111)XSARA-DIY7337, 112)APOLO-CBE8369, 113)CELTA-DDQ7426, 
114)DEL-BOD3085, 115)FORD-DCG7040, 116)UNO-BIQ2037, 117)GOL-CWC9579, 118)CORSA-CYY1085, 119)KA-IHP1592, 120)VECTRA-CRA5765, 121)BRAVA-JFG7192, 122)APOLO-CFU9898, 123)CELTA-DCK1041, 124)DEL-CFE2813, 125)GM-
-DWG2284, 126)UNO-CPQ9503, 127)GOL-DET8056, 128)CORSA-CCE3985, 129)KA-CMD6917, 130)VECTRA-CMO0077, 131)BRAVA-DCV2734, 132)APOLO-CRR8370, 133)CELTA-CWC8926, 134)DEL-CEO5881, 135)GM-CVK5853, 136)UNO-
-BUN8459, 137)GOL-HZN8423, 138)CORSA-BUG9501, 139)KA-EDP9775, 140)VECTRA-CLL9416, 141)DOBLO-DJF8785, 142)APOLO-CWC6811, 143)CELTA-DFQ5832, 144)DELREY-COA5722, 145)MERCEDES-CIL0865, 146)UNO-BUT7507, 147)GOL-D-
CG1095, 148)CORSA-CVB0030, 149)COURIER-IHB3383, 150)VECTRA-CFO9955, 151)ELBA-BGQ8296, 152)APOLO-BHD7884, 153)CELTA-AKH8262, 154)ESCORT-BMM3473, 155)NISSAN-EQW7650, 156)UNO-BIE4882, 157)GOL-GVG3006, 
158)CORSA-BOJ7337, 159)COURIER-DMO5987, 160)VECTRA-DDS4000, 161)FIAT-CTU3221, 162)APOLO-BNW0637, 163)CELTA-DWL7083, 164)ESCORT-CFE1516, 165)PEUGEOT-DNE1386, 166)UNO-BQH9113, 167)GOL-JGE4610, 168)CORSA-C-
MA4816, 169)COURIER-DSD5642, 170)LOGUS-BOQ2350, 171)FIAT-CPQ9651, 172)APOLO-BPJ5694, 173)CELTA-DQI9869, 174)ESCORT-CCH7018, 175)PEUGEOT-DXC9388, 176)UNO-AEU0231, 177)GOL-DFF1430, 178)CORSA-CMB2474, 179)COU-
RIER-DQC0715, 180)LOGUS-BSQ0182, 181)FIAT-CKJ9997, 182)BRASILIA-BQN8432, 183)CELTA-EPW1943, 184)ESCORT-BNR2074, 185)PEUGEOT-CZI3310, 186)UNO-CCS6670, 187)GOL-AKG6666, 188)CORSA-CJP1077, 189)COURIER-DIB6344, 
190)NOVO-FHA6440, 191)FIAT-BID3669, 192)BRASILIA-CNU4184, 193)CELTA-ERX2705, 194)ESCORT-CAH4596, 195)PEUGEOT-DDN2500, 196)UNO-ICA4835, 197)GOL-CEY3197, 198)CORSA-CWV1080, 199)COURIER-KDL7362, 200)PARATI-
-HKV5809, 201)FIAT-BUG6205, 202)BRASILIA-BNT0124, 203)CELTA-EHX4182, 204)ESCORT-BJB9321, 205)PEUGEOT-DYD7500, 206)UNO-BQB4260, 207)GOL-AAP3882, 208)KADETT-CEO0930, 209)ECOSPORT-DLG3765, 210)PARATI-KHP7481, 
211)FIAT-CKY2745, 212)BRASILIA-CBH0635, 213)CELTA-AOU6913, 214)ESCORT-CAF8372, 215)PEUGEOT-DQX8195, 216)UNO-BRZ3720, 217)GOL-BUG9517, 218)KADETT-BOW7593, 219)ECOSPORT-DQI7554, 220)PARATI-GYL3070, 221)FIAT-
-CBU6091, 222)BRASILIA-BZU1969, 223)CELTA-EBK9490, 224)ESCORT-CAB3201, 225)PEUGEOT-CFU1623, 226)UNO-BPG7507, 227)GOL-BNY3528, 228)KADETT-BVC4404, 229)ECOSPORT-CZJ9952, 230)PARATI-COZ0143, 231)FIAT-BQF3246, 
232)CROSSFOX-GIA0666, 233)CELTA-DMU2304, 234)ESCORT-CCO4318, 235)RENAULT-CJR3789, 236)UNO-BSI7497, 237)GOL-BWU4863, 238)KADETT-BYF9199, 239)KA-ETK8104, 240)PARATI-DCQ1435, 241)FIAT-CDU9934, 242)FOX-E-
FZ4867, 243)CELTA-DQW7389, 244)ESCORT-CCR7919, 245)VW-HJT0864, 246)UNO-BNO3485, 247)GOL-BNY0822, 248)KADETT-BLF1964, 249)KA-EEP4064, 250)PARATI-CCH2912, 251)FIAT-GTJ8237, 252)FOX-DUS7789, 253)CELTA-BBB1136, 
254)ESCORT-CQW3301, 255)VW-DFP5202, 256)UNO-BZW7560, 257)GOL-CCW6184, 258)KADETT-CCE6582, 259)KA-DJH1927, 260)PARATI-CBN5847, 261)FIAT-BJL6742, 262)FOX-DIY7284, 263)CELTA-EJU2032, 264)ESCORT-BFM6842, 
265)VW-CED9815, 266)UNO-BUW7559, 267)GOL-CCQ7178, 268)KADETT-BXL6302, 269)KA-DSN6137, 270)PARATI-BPU1011, 271)FIAT-ABN7404, 272)FOX-DTW0830, 273)CELTA-BCA0149, 274)ESCORT-BZJ6332, 275)VW-GTY2578, 276)UNO-B-
ZW6562, 277)GOL-CNU2434, 278)KADETT-BIO6472, 279)KA-DFR5575, 280)PARATI-CQB6980, 281)FIAT-BGV6720, 282)FOX-FKU0466, 283)CELTA-DKY6291, 284)ESCORT-LJM1508, 285)VW-CFX4069, 286)UNO-BNP9506, 287)GOL-CIX9276, 
288)KADETT-BMK3940, 289)ROYALE-CHX2847, 290)PARATI-CDL7061, 291)FIAT-BNY3546, 292)FUSCA-CCT6480, 293)CELTA-GZS3650, 294)ESCORT-CDB6088, 295)VW-CQW4142, 296)UNO-CAK2204, 297)GOL-CQN8769, 298)KADETT-
-BUV3333, 299)ROYALE-BUT5808, 300)PARATI-BOJ8883, 301)FIAT-CPQ5073, 302)FUSCA-BZV6247, 303)CELTA-DUR3143, 304)ESCORT-CFO9849, 305)DAEWOO-BVQ2388, 306)UNO-BOJ8101, 307)GOL-CIG8141, 308)KADETT-BQX3733, 
309)VERONA-BHG7138, 310)PARATI-CKG8135, 311)FIAT-CWB2039, 312)FUSCA-CPQ1650, 313)CELTA-GVG8376, 314)ESCORT-BSQ8042, 315)DAEWOO-CLT8666, 316)UNO-BPT0192, 317)GOL-CQB6162, 318)KADETT-CNU5753, 319)VERONA-H-
ZD4008, 320)PARATI-BNT7553, 321)IDEA-ENC2F44, 322)FUSCA-JMT0159, 323)CELTA-KJC8967, 324)ESCORT-CSL5309, 325)FIAT-BKE6705, 326)UNO-BKR9228, 327)GOL-BXL7439, 328)KADETT-BGF5164, 329)VERONA-BMS4752, 330)PARATI-
-CWC7817, 331)IDEA-DSN9838, 332)FUSCA-CFX0787, 333)CELTA-DHZ1505, 334)ESCORT-CJE1590, 335)FIAT-GUD9694, 336)UNO-BPJ6778, 337)GOL-GWS6010, 338)KADETT-MPU8741, 339)VERONA-BQT1399, 340)PARATI-BIE7205, 341)MA-
REA-AME4905, 342)FUSCA-CJZ4821, 343)CELTA-HRY7804, 344)ESCORT-CFE4152, 345)FIAT-BOY5135, 346)UNO-BXS6545, 347)GOL-BXM4891, 348)KADETT-BJA9907, 349)VERONA-BNY8181, 350)PARATI-CBH2430, 351)MAREA-GVG0064, 
352)FUSCA-CNU2553, 353)CELTA-ALH3354, 354)ESCORT-BRM4967, 355)FIAT-AIF9285, 356)UNO-GQM0917, 357)GOL-BUG9290, 358)KADETT-KMU7180, 359)VERONA-BKT0675, 360)PASSAT-CNU2291, 361)MAREA-CMM4283, 362)FUSCA-
-CAZ0155, 363)CELTA-DHU2043, 364)ESCORT-CSS8312, 365)FIAT-CJZ9793, 366)UNO-BPD5178, 367)GOL-HZM8747, 368)KADETT-BHB9094, 369)VERONA-BNT7234, 370)PASSAT-BPH3505, 371)MAREA-DBY1094, 372)FUSCA-CFE2301, 
373)CHEVETTE-CPQ8143, 374)ESCORT-CJA7425, 375)FIAT-BUW8717, 376)UNO-BIP1467, 377)GOL-CAX9023, 378)KADETT-KPN1038, 379)VERONA-BIK6541, 380)PASSAT-BQB3618, 381)MAREA-CSD9909, 382)FUSCA-CSV6502, 383)CHEVETTE-
-CBY1073, 384)ESCORT-CPQ6499, 385)FIAT-CBH0804, 386)UNO-BQZ3247, 387)GOL-CBY1900, 388)KADETT-CNX8719, 389)VERONA-BJS2264, 390)PASSAT-BNT7653, 391)MAREA-DDS3718, 392)FUSCA-BGK0354, 393)CHEVETTE-CFX6024, 
394)ESCORT-CZJ5617, 395)FIAT-BQZ4779, 396)DUCATO-DPF5009, 397)KOMBI-BZU0824, 398)BLAZER-CZF2551, 399)VERONA-BLS7897, 400)PASSAT-CJE1517, 401)MAREA-CSP0444, 402)FUSCA-DAZ5935, 403)CHEVETTE-CWC6150, 404)ES-
CORT-BTE8925, 405)FIAT-EAR2001, 406)FIAT-BIE1763, 407)KOMBI-BUZ5354, 408)BLAZER-GUD4999, 409)VERONA-CFE3441, 410)PASSAT-DEW1917, 411)MAREA-DLC8339, 412)GOL-CBH4869, 413)CHEVETTE-BTI4572, 414)ESCORT-COE5991, 
415)FIAT-CAE0510, 416)FIORINO-CAY3466, 417)KOMBI-BWG0737, 418)BLAZER-CII6603, 419)VERONA-CPQ8671, 420)PASSAT-BTQ1263, 421)PALIO-KAN3191, 422)GOL-LIH3013, 423)CHEVETTE-BIC3369, 424)ESCORT-BXK9589, 425)FIAT-BZU5713, 
426)FIORINO-FQZ8576, 427)KOMBI-CPQ8320, 428)BLAZER-CET6488, 429)VERONA-JNR8829, 430)PASSAT-CPQ3499, 431)PALIO-CGB0357, 432)GOL-BNI7359, 433)CHEVETTE-BTG7802, 434)ESCORT-BSQ2645, 435)FIAT-GPR1850, 436)FIO-
RINO-EDD5925, 437)KOMBI-BXF5279, 438)CARAVAN-CXM4353, 439)VERSAILLES-BWS6260, 440)PASSAT-CCV3983, 441)PALIO-JIR1902, 442)GOL-CBB0874, 443)CHEVETTE-BMI4348, 444)ESCORT-JLH4370, 445)FIAT-BPJ2809, 446)FIORI-
NO-ENB6233, 447)KOMBI-BID3686, 448)CHEVY-CJO3025, 449)VERSALLES-IBF1593, 450)PASSAT-BIL8114, 451)PALIO-CHP4934, 452)GOL-CKX8953, 453)CHEVETTE-CEI6652, 454)ESCORT-ADV2084, 455)FIAT-CDH9190, 456)FIORINO-
-KNW4268, 457)KOMBI-BMG0830, 458)CHEVY-BUI8238, 459)OMEGA-CIZ8451, 460)PASSAT-CPS7614, 461)PALIO-CQZ7573, 462)GOL-EQM9601, 463)CHEVETTE-BUZ1463, 464)ESCORT-BSQ2881, 465)FIAT-BPN3692, 466)FIORINO-BUD0213, 
467)KOMBI-MVW8441, 468)CORSA-CYZ7847, 469)OMEGA-COV3730, 470)PASSAT-CEY2054, 471)PALIO-CKT3295, 472)GOL-DXY5501, 473)CHEVETTE-HZC5235, 474)ESCORT-BQN3607, 475)FIAT-BXT2358, 476)FIORINO-AJN8916, 477)KOM-
BI-BOD2135, 478)CORSA-CWC7205, 479)CIVIC-DNE1139, 480)POLO-EFY5947, 481)PALIO-BSD9190, 482)GOL-HGX4147, 483)CHEVETTE-HQP7199, 484)ESCORT-BIF6951, 485)FIAT-KCZ9772, 486)FIORINO-DBB4469, 487)KOMBI-BPH2786, 
488)CORSA-GXU5585, 489)CIVIC-COP4448, 490)POLO-DIS8893, 491)PALIO-CIS9535, 492)GOL-GZO8081, 493)CHEVETTE-BUI9331, 494)ESCORT-CDJ0842, 495)FORD-CGM3117, 496)FIORINO-DSN3238, 497)KOMBI-EXS1468, 498)MONTA-
NA-DMV7573, 499)CIVIC-LVW0734, 500)QUANTUM-CAL1939, 501)PALIO-CPQ5059, 502)GOL-AMA7940, 503)CHEVETTE-CXB3152, 504)ESCORT-CEL8346, 505)FORD-CLA6601, 506)FIORINO-BTH6973, 507)KOMBI-BNT9603, 508)S10-E-
FL5050, 509)CIVIC-DEW1412, 510)QUANTUM-CKZ0068, 511)PALIO-CKC0727, 512)GOL-DZZ8726, 513)CHEVETTE-BRP3749, 514)ESCORT-CII5949, 515)FORD-BUK5337, 516)STRADA-DVA8445, 517)SAVEIRO-JPN5093, 518)S10-DCK2384, 519)CIVI-
C-DHK9633, 520)QUANTUM-BLT2347, 521)PALIO-CHH1009, 522)GOL-HLT5524, 523)CHEVETTE-BID9799, 524)ESCORT-CFE4123, 525)FORD-BZE4444, 526)STRADA-DGK7412, 527)SAVEIRO-DHH5449, 528)S10-CKX5997, 529)CIVIC-DTY7885, 
530)QUANTUM-CQZ2481, 531)PALIO-CIU1983, 532)GOL-DMU0640, 533)CHEVROLET-CNB3769, 534)ESCORT-BLU7634, 535)FORD-BQP1857, 536)STRADA-DEW1262, 537)SAVEIRO-MZX8339, 538)KADETT-CJJ1565, 539)CIVIC-EBI2521, 
540)QUANTUM-CDJ1568, 541)PALIO-GSP6215, 542)GOL-DKI3230, 543)CLASSIC-MWY5030, 544)ESCORT-BYO3116, 545)GM-CAL2827, 546)STRADA-FES6791, 547)SAVEIRO-BJJ5999, 548)KADETT-BPH0911, 549)FIT-ECA7077, 550)QUANTUM-
-CKK8559, 551)PALIO-JOR1004, 552)GOL-BDM7898, 553)CLASSIC-DSK8402, 554)ESCORT-CDH9498, 555)MMC-FAL5599, 556)TORO-FHZ6696, 557)SAVEIRO-BLP6948, 558)MERIVA-DEY5179, 559)FIT-EIX1156, 560)QUANTUM-BLC5577, 
561)PALIO-DDL3142, 562)GOL-ETZ8548, 563)CLASSIC-BDN7158, 564)ESCORT-CEY5362, 565)NISSAN-BMU0966, 566)UNO-BZU1566, 567)SAVEIRO-ADL2781, 568)MERIVA-DMJ1463, 569)HB20-FJN6568, 570)SANTANA-CBR5797, 571)PALIO-
-CWC5163, 572)GOL-DMN1190, 573)CLASSIC-DTP2416, 574)ESCORT-CHE4417, 575)PEUGEOT-BOA4224, 576)UNO-BNV7156, 577)SAVEIRO-BUJ0473, 578)MERIVA-KMW8A65, 579)207HB-EQL6958, 580)SANTANA-CPJ4820, 581)PALIO-M-
ZX7834, 582)GOL-DHT4877, 583)CLASSIC-DTT0247, 584)ESCORT-BXM0784, 585)PEUGEOT-CAE5519, 586)UNO-BGS3335, 587)SAVEIRO-BFE4179, 588)MERIVA-DXE0081, 589)CLIO-DON9701, 590)SANTANA-GUT0651, 591)PALIO-DFT1525, 
592)GOL-AUF4616, 593)CLASSIC-DNL2967, 594)FIESTA-CGF3122, 595)RENAULT-CQZ8009, 596)UNO-BVN6427, 597)SAVEIRO-CXR5142, 598)MERIVA-DQE1062, 599)CLIO-DMI4751, 600)SANTANA-CHQ3819, 601)PALIO-CRJ3176, 602)GOL-
-EKN5031, 603)CORSA-BUG6765, 604)FIESTA-DQW3789, 605)RENAULT-CTP0644, 606)UNO-EEM0905, 607)SAVEIRO-BUG1452, 608)MONZA-BRC1337, 609)CLIO-NFR9830, 610)SANTANA-BUG8195, 611)PALIO-DIY7527, 612)GOL-DVA8178, 
613)CORSA-JMF5960, 614)FIESTA-CEH7817, 615)VW-KOG9942, 616)UNO-EFZ4728, 617)GOL-CBZ3868, 618)MONZA-BHI9514, 619)CLIO-DCV3190, 620)SANTANA-BQB3931, 621)PALIO-DLM0193, 622)GOL-DIZ5650, 623)CORSA-CKX6627, 
624)FIESTA-DSN0010, 625)VW-CCI2446, 626)UNO-ETW8095, 627)GOL-ACF5720, 628)MONZA-BOJ4303, 629)CLIO-DEV9107, 630)SANTANA-CDA2595, 631)PALIO-AMF2367, 632)GOL-GVF9680, 633)CORSA-CZJ7436, 634)FIESTA-ALO1750, 
635)VW-CFQ7298, 636)UNO-BQB2326, 637)GOL-BQG0414, 638)MONZA-BOH0689, 639)CLIO-DFP0496, 640)SANTANA-BQM0990, 641)PALIO-ERW8875, 642)GOL-DIW4306, 643)CORSA-DER0630, 644)FIESTA-CKY6839, 645)VW-BSC4717, 
646)UNO-HRH1476, 647)GOL-CLI0349, 648)MONZA-BYB9124, 649)LOGAN-GGP0105, 650)SANTANA-BGO4389, 651)PALIO-EGL3488, 652)GOL-ANZ3403, 653)CORSA-DGG7980, 654)FIESTA-DTV1653, 655)VW-BZW9149, 656)UNO-B-
QM9837, 657)GOL-GMP3848, 658)MONZA-BMA8028, 659)LOGAN-EML8968, 660)SANTANA-CBH2612, 661)PALIO-HKO8666, 662)GOL-EIN7386, 663)CORSA-DDQ3670, 664)FIESTA-JYQ8155, 665)VW-CIC3824, 666)UNO-BVP9739, 
667)GOL-CIO2375, 668)MONZA-CQZ3965, 669)MEGANESD-DXD2888, 670)SANTANA-BUG9212, 671)PALIO-HNE6287, 672)GOL-JGZ0089, 673)CORSA-FTH1177, 674)FIESTA-KMB2857, 675)VW-COU0608, 676)UNO-CEA2674, 677)GOL-
-JKJ7777, 678)MONZA-BFB5356, 679)SANDERO-HMJ8695, 680)SANTANA-CGQ5546, 681)PALIO-FIU6758, 682)GOL-BEW0493, 683)CORSA-DTP2321, 684)FIESTA-CJB1632, 685)CHEVROLET-CDF3443, 686)UNO-BUG6869, 687)GOL-
-DKD5457, 688)MONZA-BUX4614, 689)SCENIC-CVT0216, 690)SANTANA-BPJ0618, 691)PALIO-DQI7089, 692)GOL-EBP9103, 693)CORSA-DQV1702, 694)FIESTA-CMO4495, 695)FORD-CHN0800, 696)UNO-CER4293, 697)GOL-BMV9077, 
698)MONZA-BJP0700, 699)SCENIC-COW5589, 700)VOYAGE-CQZ3142, 701)PALIO-ANB7355, 702)GOL-EPV0043, 703)CORSA-EVT9113, 704)FIESTA-AGG8834, 705)FORD-CIQ5500, 706)UNO-DAW5323, 707)GOL-LAI8657, 708)MONZA-
-BKQ2435, 709)GOL-CYP1530, 710)VOYAGE-BQR3608, 711)PALIO-EDV2325, 712)GOL-ENO1309, 713)CORSA-DGE6013, 714)FIESTA-CJZ5535, 715)FORD-EDF2685, 716)UNO-DPX1085, 717)GOL-BXL7419, 718)MONZA-CEY2213, 719)GOL-AIY2694, 
720)VOYAGE-BUG5947, 721)PALIO-EDE2965, 722)GOL-FKD4645, 723)CORSA-DDI1607, 724)FIESTA-COZ5186, 725)HAFEI-OCW2245, 726)UNO-DKY8320, 727)GOL-BJP3778, 728)MONZA-BUI5317, 729)GOL-CPE7820, 730)VOYAGE-DAS0479, 
731)PALIO-MWF3553, 732)GOL-JKW4985, 733)CORSA-DGG7385, 734)FIESTA-CFX5589, 735)HAFEI-ERD1877, 736)UNO-DFE7037, 737)GOL-CKC9832, 738)MONZA-CJZ5468, 739)GOL-DDV2993, 740)VOYAGE-EVM6946, 741)PALIO-AOQ7185, 
742)GOL-BWR2072, 743)CORSA-DJA6190, 744)FIESTA-CKN3534, 745)HYUNDAI-ENS1155, 746)UNO-DHR7545, 747)GOL-CFF2359, 748)MONZA-BFN0787, 749)GOL-AJE8705, 750)VOYAGE-BLH4010, 751)PALIO-DDJ6750, 752)GOL-BUG6296, 
753)CORSA-DFP4088, 754)FIESTA-FAX7760, 755)MMC-MFV5140, 756)UNO-DHT4822, 757)GOL-BQZ4651, 758)MONZA-CKX9109, 759)GOL-DFN5937, 760)VOYAGE-BJG9750, 761)PALIO-DLM9307, 762)GOL-CBH2799, 763)CORSA-BIA6829, 
764)FIESTA-DFZ7538, 765)MMC-DEX2514, 766)UNO-DQM2017, 767)GOL-BFL0662, 768)MONZA-BIK0635, 769)GOLF-EBI8722, 770)VOYAGE-LHQ8741, 771)PALIO-OGU5174, 772)GOL-CBH0682, 773)CORSA-CJX0097, 774)FIESTA-DXE2243, 
775)TOYOTA-DPP5878, 776)UNO-DQW7783, 777)GOL-CSS4753, 778)MONZA-BPH3872, 779)GOLF-KMM5538, 780)VOYAGE-CRS5367, 781)PALIO-DEW3801, 782)GOL-BQY3441, 783)CORSA-CHA6397, 784)FIESTA-ENQ1749, 785)FORD-
-CXJ2084, 786)UNO-DWF5938, 787)GOL-BGB4010, 788)MONZA-BQX0513, 789)GOLF-DHT3627, 790)VOYAGE-CHJ0376, 791)PREMIO-CHR6240, 792)GOL-BTF3289, 793)CORSA-CJZ5190, 794)FIESTA-DQL9987, 795)FORD-KQM6091, 
796)UNO-EAV4586, 797)GOL-CNQ7531, 798)MONZA-BHI6026, 799)GOLF-DHT0373, 800)VW-BID4726, 801)SIENA-EPW8615, 802)GOL-BIA5296, 803)CORSA-CWC7338, 804)FIESTA-ETQ5817, 805)KIA-CGF1949, 806)UNO-DUQ6736, 
807)GOL-CQM3626, 808)MONZA-ACG7946, 809)GOLF-DDQ0274, 810)VW-CKG6684, 811)SIENA-DMD1236, 812)GOL-BPY5700, 813)CORSA-CWG6117, 814)FIESTA-ETT5958, 815)KIA-AJL0269, 816)UNO-CCE1551, 817)GOL-COZ6573, 818)MON-
ZA-BFD6733, 819)GOLF-GXI7575, 820)VW-CEY4534, 821)SIENA-DPR2993, 822)GOL-CCQ0019, 823)CORSA-CIE9986, 824)FIESTA-DQW7000, 825)VW-CYZ9150, 826)UNO-CCW3676, 827)GOL-AHA5659, 828)MONZA-GOJ8855, 829)GOLF-
-DHY2888, 830)VW-CAN9479, 831)SIENA-DXD3291, 832)GOL-BXK6896, 833)CORSA-CFL1382, 834)FIESTA-DEY2526, 835)VW-NAI6522, 836)UNO-KDF9347, 837)GOL-CFX3442, 838)MONZA-CEA4123, 839)GOLF-DFY6128, 840)VW-CDJ0136, 
841)STILO-DNY8723, 842)GOL-CFL9563, 843)CORSA-CIC1341, 844)FIESTA-DPM7279, 845)A-IJT9384, 846)UNO-CJD7435, 847)GOL-CFX4287, 848)MONZA-BUN5291, 849)KOMBI-CJE2861, 850)VW-BZT7357, 851)STILO-DIY0081, 852)GOL-
-LAT9780, 853)CORSA-CNQ9079, 854)FIESTA-DUQ2452, 855)A-DGG2131, 856)UNO-ENT6346, 857)GOL-CHO0809, 858)MONZA-CHN4046, 859)LOGUS-CBW8438, 860)VW-BPC5176, 861)TEMPRA-BOR9324, 862)GOL-BSD9655, 863)COR-
SA-CDN6790, 864)FIESTA-ELT2739, 865)206-JUS7452, 866)UNO-EIC7074, 867)GOL-COG2936, 868)MONZA-BLH2380, 869)LOGUS-KNQ0303, 870)VW-CWK8567, 871)TEMPRA-BPH9797, 872)GOL-LBF0662, 873)CORSA-CME9916, 874)FIES-
TA-IMO9799, 875)206-DEM3192, 876)UNO-FMF0637, 877)GOL-CDW8996, 878)MONZA-BNG3500, 879)LOGUS-BNT9864, 880)VW-CFX2264, 881)TEMPRA-BZT7673, 882)GOL-BUU4784, 883)CORSA-BUL3006, 884)FIESTA-DID0601, 885)206-
-DQW2844, 886)UNO-ERD0436, 887)GOL-CPQ2147, 888)OMEGA-HRE0003, 889)LOGUS-BST3484, 890)VW-CKG4116, 891)TEMPRA-BRG6461, 892)GOL-CMX7084, 893)CORSA-CDW2055, 894)FIESTA-ABY3024, 895)206-EDF7135, 896)KA-
-CNX3345, 897)GOL-CKJ6507, 898)OMEGA-JKW5587, 899)LOGUS-BXE7464, 900)VW-BSC9787, 901)TEMPRA-KCV5634, 902)GOL-CMB0727, 903)CORSA-BVA3910, 904)FIESTA-DDY5780, 905)206-DPS7264, 906)KA-CQW1722, 907)GOL-
-BOT8579, 908)OMEGA-JWK6676, 909)LOGUS-BMU6538, 910)VW-AEY1828, 911)TEMPRA-GTJ8386, 912)GOL-CMF0808, 913)CORSA-CML4910, 914)KA-CRE4734, 915)207HB-EUM0848, 916)KA-CYD0208, 917)GOL-CWZ3643, 918)OMEGA-
-BLD3277, 919)LOGUS-BHN1413, 920)VW-CCT9472, 921)DOBLO-DUI6311, 922)FIESTA-OUG0C32, 923)SAVEIRO-FEU4405, 924)KIA-EPN6812, 925)KIA-BTT5433, 926)FORD-FUZ4825, 927)HB20-GKD9380, 928)DODGE-EPQ4686, 929)STRADA-
-EPD8209, 930)UNO-GSJ5403, 931)FORD-CJE6900, 932)NOVO-ETY1292, 933)SILVERADO-IJW9198, 934)VW-EWX4464, 935)GUERRA-JJZ3239, 936)GUERRA-JJZ3229, 937)R113-KCP3902, 938)FORD-BWG4807, 939)KRONE-MMP1495, 
940)CARGO-AHY8107, 941)FORD-BZU5024, 942)RANDON-ABP7429, 943)18.310-DGX0375, 944)VOLVO-9BVN0A4A0GE609013, 945)SUZUKI-BYT4406, 946)C100-DCT7047, 947)CG-ECB1134, 948)CBX-AKF2178, 949)YBR-DEQ3722, 950)CG-
-DOW1683, 951)HONDA-HQO4583, 952)GARINI-DVU5949, 955)SUZUKI-DNG1762, 956)C100-DGS4562, 957)CG-ESV9102, 958)CBX-DOZ0639, 959)YBR-CKR4580, 960)CG-BYT4569, 961)HONDA-BVG9207, 962)JAGUAR-CHG4278, 
963)CG-EWH3197, 964)CG-GVY8395, 965)SUZUKI-CGT7741, 966)C100-DGR7722, 967)CG-EOH4752, 968)CBX-DTG3208, 969)YBR-DEQ5988, 970)CG-BYT6527, 971)HONDA-BHV6647, 972)L13154-PKT1524, 973)CG-ESV8359 (continua...)

LEILÃO DE VEÍCULOS E MOTOS
Datas do Leilão: 07/12/2021 às 11h
                               08 a 10/12/2021 às 10h

VISITAÇÃO: 03 e 06/12/2021 das 9h às 16h30 
OCTÁGONO SERVIÇOS LTDA - ITIRAPINA: Rodovia Washington Luiz, KM 203 em Itirapina/SP
OCTÁGONO SERVIÇOS LTDA - CASA BRANCA:  SP350 Mogi Guaçu, Km 223,5 - Lagoa  Branca em Casa Branca/SP

COMITENTE: Delegacia Seccional de Polícia 
de Americana

GUSTAVO MORETTO
Leiloeiro Oficial - Jucesp 640

Plataforma:
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Leilão realizado somente online pela plataforma digital: www.sumareleiloes.com.brCondições de pgto vista + 5% da comissão de leiloeiro conforme previsto em condições de venda. Relação completa e fotos, no site. 
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DIÁRIO DE S. PAULO - TERÇA-FEIRA/7 DE DEZEMBRO DE 2021 11

RELAÇÃO DE LOTES (2/3): 974)CG-CNK2177, 975)SUZUKI-DXJ1461, 976)C100-DHL7126, 977)CG-ESV8078, 978)CBX-DVY7133, 979)YBR-DGR5659, 980)CG-DNG2579, 981)HONDA-CKR6561, 982)ALTINO-DFA5372, 983)CG-EFH0656, 
984)CG-BSK0793, 985)SUZUKI-DZL0816, 986)C100-CMZ2608, 987)CG-EKF2522, 988)CBX-DTH6431, 989)YBR-CSG6899, 990)CG-DNG2698, 991)HONDA-CGJ7097, 992)ALTINO-DEQ4340, 993)CG-9C2KC1670DR483581, 994)CG-
-DKM1043, 995)SUZUKI-DPD9852, 996)C100-DBT4110, 997)CG-FDD1412, 998)CBX-BYT5207, 999)YBR-DHI2069, 1000)CG-DPQ1578, 1001)HONDA-CGY5646, 1002)CITYCOM-ESQ5774, 1003)CG-ESV8064, 1004)CG-ECW6846, 1005)SUZUKI-
-BYT4802, 1006)C100-DBT6615, 1007)CG-EWW3026, 1008)CBX-DXO1268, 1009)YBR-DCT7084, 1010)CG-DNH0760, 1011)HONDA-CGY8358, 1012)KANSAS-EKB5116, 1013)CG-FIY1205, 1014)CG-ESV9345, 1015)SUZUKI-DYX0626, 1016)C100-
-DOW8498, 1017)CG-EWH4340, 1018)CBX-DEQ3717, 1019)YBR-CTN7771, 1020)CG-EJP0631, 1021)HONDA-BXU6256, 1022)KANSAS-EKF1243, 1023)CG-ESV9512, 1024)CG-ECZ4559, 1025)SUZUKI-DTN4556, 1026)C100-CMZ2491, 1027)CG-ESV8812, 
1028)CBX-DNX0691, 1029)YBR-CSG5873, 1030)CG-DPQ2198, 1031)HONDA-CMZ2657, 1032)KANSAS-EOX4042, 1033)CG-ESV8126, 1034)CG-DNX0396, 1035)SUZUKI-DYP6390, 1036)C100-DHI3216, 1037)CG-EWH4027, 1038)CBX-DNC7126, 
1039)YBR-CZT7576, 1040)CG-DPW8629, 1041)HONDA-BMX5768, 1042)KANSAS-JSA2620, 1043)CG-ESI1860, 1044)CG-ECL3875, 1045)SUZUKI-DPQ2596, 1046)C100-DEQ5823, 1047)CG-ECB3866, 1048)CBX-DPQ2817, 1049)YBR-DAF1148, 
1050)CG-DHL9547, 1051)HONDA-BFV5612, 1052)KANSAS-EFK5248, 1053)CG-9C2KC1670BR554213, 1054)CG-BYT7089, 1055)SUZUKI-DJV1389, 1056)C100-CMI1335, 1057)CG-EQR8433, 1058)CBX-DLO0338, 1059)YBR-DJX7363, 1060)CG-D-
TG3295, 1061)HONDA-CTF3176, 1062)LASER-EFI7165, 1063)CG-ESQ5954, 1064)CG-DXJ1176, 1065)SUZUKI-HIS5945, 1066)C100-DLZ6667, 1067)CG-EWH3837, 1068)CBX-DPV2968, 1069)YBR-DFB5085, 1070)CG-DOF3896, 1071)HONDA-B-
MX9998, 1072)LASER-ECB2864, 1073)CG-EOK8395, 1074)CG-BYT6805, 1075)SUZUKI-DVZ3211, 1076)C100-CKS6832, 1077)CG-EOH7873, 1078)CBX-ECB2238, 1079)YBR-DRX6728, 1080)CG-DYM1607, 1081)HONDA-BVG9684, 1082)ROADWIN-
-FYV1920, 1083)CG-EWH4168, 1084)CG-DTG2197, 1085)SUZUKI-DPQ8667, 1086)C100-CWM8311, 1087)CG-ESV9063, 1088)CBX-DNX9289, 1089)YBR-DJX9784, 1090)CG-EFF2991, 1091)HONDA-BFV7572, 1092)SPEED-95VCA4L59AM004970, 
1093)CG-EOK8610, 1094)CG-BYT6627, 1095)SUZUKI-DPQ4188, 1096)C100-DLN8404, 1097)CG-EHZ6189, 1098)CBX-DVX3916, 1099)YBR-DLZ5707, 1100)CG-DLE0484, 1101)HONDA-BVK4234, 1102)SPEED-ECB1384, 1103)CG-EOH5145, 1104)CG-D-
NG2184, 1105)SUZUKI-DPQ2589, 1106)C100-CMZ3872, 1107)CG-EFG8014, 1108)CBX-BYT6093, 1109)YBR-DLX9934, 1110)CG-DYP6557, 1111)HONDA-BRW0831, 1112)SPEED-95VCA2E59AM001996, 1113)CG-EWH4548, 1114)CG-ECW5502, 1115)SUZUKI-
-DWV9543, 1116)C100-DHL9665, 1117)CG-ESY6109, 1118)CBX-DOF3434, 1119)YBR-DGF4236, 1120)CG-DPQ1542, 1121)HONDA-BMZ2789, 1122)SPEED-BYT5639, 1123)CG-ESV8034, 1124)CG-DPQ3474, 1125)SUZUKI-BYT3720, 1126)C100-CGN0579, 
1127)CG-NYN6243, 1128)CBX-DLN0144, 1129)YBR-DLZ6058, 1130)CG-BYT4147, 1131)HONDA-CIF2022, 1132)SPEED-ECB1699, 1134)CG-ESV9759, 1135)SUZUKI-DXJ1053, 1136)C100-DGM7451, 1137)CG-EKF2402, 1138)CBX-DNM9287, 1139)YBR-DFD0017, 
1140)CG-DPO7613, 1141)HONDA-CFJ3011, 1142)SPEED-CGT9560, 1143)CG-EHZ9467, 1144)CG-HDG3246, 1145)SUZUKI-DXJ0879, 1146)C100-DHL8904, 1147)CG-EOT1404, 1148)CBX-DGR7738, 1149)YBR-DEQ4517, 1150)CG-CZT5613, 1151)HONDA-
-CKR1562, 1152)SPEED-ECF6758, 1153)CG-ESV8129, 1154)CG-DTL0219, 1155)SUZUKI-BYT6473, 1156)C100-DNG1936, 1157)CG-EOQ7950, 1158)CBX-DFD0879, 1159)YBR-CWW6355, 1160)CG-DNG1162, 1161)HONDA-BSW9174, 1162)SPEED-CDS7081, 
1163)CG-9C2KC1670BR588528, 1164)CG-DEG7466, 1165)SUZUKI-DTG2075, 1166)C100-DHL9926, 1167)CG-EOH6442, 1168)CBX-DBT5660, 1169)YBR-JGK7002, 1170)CG-DPV2125, 1171)HONDA-CGY8150, 1172)SPEED-CGT9541, 1173)CG-EFF5339, 
1174)CG-DPQ4109, 1175)SUZUKI-DWU1775, 1176)C100-DBT6735, 1177)CG-EHR8534, 1178)CBX-CGT9890, 1179)YBR-HST2157, 1180)CG-DNG1074, 1181)HONDA-BFT8372, 1182)SPEED-BYS0992, 1183)CG-EOH6921, 1184)CG-DNX0513, 1185)SUZUKI-
-DOZ1418, 1186)C100-DBT5276, 1187)CG-EFF4101, 1188)CBX-DBT6095, 1189)YBR-DLN0936, 1190)CG-DNG0703, 1191)HONDA-CKR1702, 1192)SPEED-ECB2088, 1193)CG-ESV8954, 1194)CG-BYT3471, 1195)SUZUKI-DPW8579, 1196)C100-DHL6577, 
1197)CG-BSW8786, 1198)CBX-DTL2464, 1199)YBR-DLN4929, 1200)CG-DYK7D35, 1201)HONDA-BVH2907, 1202)SPEED-EKJ6015, 1203)CG-EFL7609, 1204)CG-BYT7148, 1205)SUZUKI-EWH3763, 1206)C100-DCT7392, 1207)CG-CGY9611, 1208)CBX-
-DLI4377, 1209)YBR-DPQ1943, 1210)CG-DNG1770, 1211)HONDA-CGD9914, 1212)SUPER-BYT5964, 1213)CG-ESV8566, 1214)CG-DYP6704, 1215)SUZUKI-CSG2152, 1216)C100-DLZ5264, 1217)CG-BSJ7933, 1218)CBX-DTG2863, 1219)YBR-DOH4703, 
1220)CG-DTG2263, 1221)HONDA-BRW1114, 1222)SUPER-ESV9033, 1223)CG-EOK8639, 1224)CG-DYP6862, 1225)SUZUKI-DYP7064, 1226)C100-DLZ6204, 1227)CG-BSB2175, 1228)CBX-BYT6295, 1229)YBR-DLO8124, 1230)CG-DNX0151, 1231)HONDA-
-BFV2396, 1232)SUPER-EOP2927, 1233)CG-EWC0247, 1234)CG-DOW9618, 1235)SUZUKI-DGF2821, 1236)C100-DBT5810, 1237)CG-CGY8039, 1238)CBX-9C2MC35008R104738, 1239)YBR-DPO7194, 1240)CG-DNG1761, 1241)HONDA-BMZ9060, 
1242)SUPER-ECL2080, 1243)CG-FIY1294, 1244)CG-BYT6826, 1245)SUZUKI-DXK5375, 1246)C100-DHL7090, 1247)CG-CNJ3273, 1248)CBX-DLK4410, 1249)YBR-BYK0496, 1250)CG-ECF5763, 1251)HONDA-BVH3717, 1252)TVS-EOK8193, 1253)CG-
-EKB7140, 1254)CG-DNX7907, 1255)SUZUKI-DWU1548, 1256)C100-DEQ3633, 1257)CG-CGY8011, 1258)CBX-HBE3486, 1259)YBR-DYK7589, 1260)CG-DHL9842, 1261)HONDA-CGD8856, 1262)TVS-FEM0118, 1263)CG-FDD1546, 1264)CG-DTH5957, 
1265)SUZUKI-DNX8474, 1266)C100-CTN9969, 1267)CG-CFV2925, 1268)CBX-DPQ1597, 1269)YBR-DEQ4019, 1270)CG-DYM3409, 1271)HONDA-CGD9317, 1272)TVS-FEM2106, 1273)CG-EWH3544, 1274)CG-INF4437, 1275)SUZUKI-DPQ4134, 
1276)C100-DLZ6733, 1277)CG-BUB4620, 1278)CBX-JJP4337, 1279)YBR-DHI4456, 1280)CG-ECL4081, 1281)HONDA-BVI3952, 1282)TVS-EOH6960, 1283)CG-EHW3306, 1284)CG-EHB6655, 1285)SUZUKI-DNG2913, 1286)C100-CWM7957, 1287)CG-
-CGY8086, 1288)CG-DHL7869, 1289)YBR-DKL9656, 1290)CG-DNG2342, 1291)HONDA-BXU6107, 1292)ZIG-ESV8122, 1293)CG-DPQ2635, 1294)CG-DYO7450, 1295)SUZUKI-ECF4685, 1296)C100-DKM2398, 1297)CG-CWM7463, 1298)CG-D-
CR5847, 1299)YBR-BYT6076, 1300)CG-BYR8E43, 1301)HONDA-BMY3199, 1302)GR125-HNR1986, 1303)CG-BYT3973, 1304)CG-DXN5526, 1305)SUZUKI-DOZ3788, 1306)C100-DGR8053, 1307)CG-CGY8064, 1308)CG-DCN9923, 1309)YBR-
-ALX9170, 1310)CG-DLZ5122, 1311)BIZ-FDX6426, 1312)CRUISE-CNH7454, 1313)CG-DHL9100, 1314)CG-CGT7216, 1315)SUZUKI-DJX5910, 1316)C100-DBT4795, 1317)CG-CFV3500, 1318)CG-DBT5729, 1319)YBR-DBT5902, 1320)CG-DOW8735, 1321)BIZ-
-DPQ3380, 1322)BASHAN-FEM1356, 1323)CG-DNG1081, 1324)CG-DWW5623, 1325)SUZUKI-BYT3551, 1326)C100-DEQ5576, 1327)CG-CFJ0850, 1328)CG-CNK2870, 1329)YBR-DNG2106, 1330)CG-DLO0029, 1331)BIZ-ECB3325, 1332)FYM-
-DXJ0095, 1333)CG-DOF8713, 1334)CG-DOK0640, 1335)SUZUKI-EKE3199, 1336)C100-DHI2192, 1337)CG-CMI1180, 1338)CG-CZW2879, 1339)YBR-DOQ0614, 1340)CG-DHL9469, 1341)BIZ-ECW6814, 1342)FYM-BYT7365, 1343)CG-DTF4303, 
1344)CG-DTJ4743, 1345)SUZUKI-DTG2334, 1346)C100-DCN1684, 1347)CG-CGY8060, 1348)CG-MCC9221, 1349)YBR-DTJ3405, 1350)CG-DLJ3474, 1351)BIZ-EHR8920, 1352)FYM-DXJ0078, 1353)CG-DAT4360, 1354)CG-DOF4709, 1355)SUZUKI-
-ESV8698, 1356)C100-DCT7204, 1357)CG-BRW4591, 1358)CG-CNK0566, 1359)YBR-DPQ2103, 1360)CG-DTL0662, 1361)BIZ-BYT4341, 1362)LIFAN-ECL3807, 1363)CG-DLD8685, 1364)CG-DNX8432, 1365)SUZUKI-CNJ4950, 1366)C100-DBT4290, 
1367)CG-CMZ1928, 1368)CG-DGR7277, 1369)YBR-DEK2652, 1370)CG-ECX9062, 1371)BIZ-EFL3258, 1372)LONCIN-LLCLXN3D891100220, 1373)CG-HAF1390, 1374)CG-DXJ0186, 1375)GSR150I-EWH4411, 1376)C100-DHL8131, 1377)CG-CSH2332, 
1378)CG-CZW1053, 1379)YBR-GYY8228, 1380)CG-DKM1355, 1381)BIZ-ECW5604, 1382)SHINERAY-DVZ9744, 1383)CG-DKM2215, 1384)CG-DTJ2268, 1385)COMET-BYL5240, 1386)C100-DBT6318, 1387)CG-BRW6927, 1388)CG-CQS5606, 
1389)YBR-DNG2509, 1390)CG-DNG0621, 1391)BIZ-EOH5918, 1392)SHINERAY-EWH4783, 1393)CG-DND0596, 1394)CG-DLX6136, 1395)COMET-BYT6848, 1396)C100-KEX5753, 1397)CG-CGY6487, 1398)CG-CVQ5881, 1399)YBR-BXQ4669, 
1400)CG-DYP5713, 1401)BIZ-ESV9978, 1402)SHINERAY-FIY1392, 1403)CG-DNG2814, 1404)CG-ECJ6653, 1405)SETA-DWU1628, 1406)C100-DHD4239, 1407)CG-CGY7378, 1408)CG-CTN6944, 1409)YBR-DPQ2108, 1410)CG150-FIY1693, 1411)BIZ-D-
TG1940, 1412)SHINERAY-FLP6413, 1413)CG-DPQ3243, 1414)CG-DTG2547, 1415)SETA-BYT3948, 1416)C100-DHL7630, 1417)CG-CMZ2795, 1418)CG-DEQ3916, 1419)YBR-AKW1903, 1420)CG150-ESV8646, 1421)BIZ-ESV8407, 1422)TRAXX-DPQ4009, 
1423)CG-BYT7036, 1424)CG-DPO8594, 1425)WIN-EOK8773, 1426)C100-DJV0264, 1427)CG-BSW6020, 1428)CG-CWM8897, 1429)YBR-DEQ3830, 1430)CG150-FRS5020, 1431)BIZ-EOH5869, 1432)TRAXX-DPV5314, 1433)CG-DKM1476, 1434)CG-
-DNX8055, 1435)-933BDB, 1436)C100-DBT5639, 1437)CG-CNJ6615, 1438)CG-GYK3173, 1439)YBR-DPQ2027, 1440)CG150-FSL1951, 1441)BIZ-DNC2882, 1442)SUZUKI-DTJ5574, 1443)CG-DPQ1909, 1444)CG-CGT8259, 1445)JL50Q-8-
-951BXKBA2EB006632, 1446)C100-CQS5844, 1447)CG-CNJ2368, 1448)CG-DEQ4216, 1449)YBR-AOD0399, 1450)CG150-ESD8508, 1451)BIZ-HBT2822, 1452)SUZUKI-DXJ0639, 1453)CG-BYT5785, 1454)CG-DTJ4167, 1455)XY-LXYX-
CBL09D0510400, 1456)C100-CVF6232, 1457)CG-CKR7695, 1458)CG-DLE1147, 1459)YBR-DNG2562, 1460)CG150-FLP6403, 1461)BIZ-BYT5245, 1462)SUZUKI-DNX0212, 1463)CG-EHR7835, 1464)CG-JQQ4846, 1465)FUTURE-DTL5137, 1466)C100-
-DJJ7015, 1467)CG-CWM6517, 1468)CG-DEQ5648, 1469)YBR-DCL9179, 1470)CG150-FUD5854, 1471)BIZ-DVZ3044, 1472)SUZUKI-DGR8476, 1473)CG-ESV9947, 1474)CG-HCT6428, 1475)HUNTER-DPQ2729, 1476)C100-CTV6056, 1477)CG-
-BXV9151, 1478)CG-DHL7937, 1479)YBR-DHB8337, 1480)CG150-ECS2686, 1481)BIZ-DVZ3062, 1482)SUZUKI-EOP3202, 1483)CG-DKM3180, 1484)CG-DOF4110, 1485)HUNTER-DLE0246, 1486)C100-DJV0962, 1487)CG-CGD9712, 1488)CG-D-
GR7230, 1489)YBR-DNG1796, 1490)CG150-FLP6283, 1491)BIZ-DVZ2786, 1492)SUZUKI-EHJ1449, 1493)CG-DGR8777, 1494)CG-DVG6509, 1495)MAX-DRX0216, 1496)C100-DHN0209, 1497)CG-CGY9616, 1498)CG-DEQ4754, 1499)YBR125-
-EWA5466, 1500)CG150-9C2KC1680BR514280, 1501)BIZ-EOH5628, 1502)SUZUKI-DXJ0232, 1503)CG-EWH3008, 1504)CG-DVZ2919, 1505)MAX-DNN7844, 1506)C100-DLZ6038, 1507)CG-CMI0974, 1508)CG-CMZ4107, 1509)YBR125-FLP6281, 
1510)CG150-ESV9424, 1511)BIZ-ESV8356, 1512)SUZUKI-DYK6502, 1513)CG-DWX7944, 1514)CG-DNX0123, 1515)MAX-DYM1044, 1516)C100-DNM1143, 1517)CG-BSN9741, 1518)CG-DJY1155, 1519)YBR125-FQC5161, 1520)CG150-EHU4823, 1521)BIZ-
-ASR7201, 1522)SUZUKI-DNR7281, 1523)CG-DLE3262, 1524)CG-BYT7298, 1525)STX-ECA6559, 1526)C100-DLW5184, 1527)CG-CWM7382, 1528)CG-CNK3399, 1529)CG-DBT5565, 1530)CG150-ESV8074, 1531)BIZ-ECB3242, 1532)SUZUKI-EJN2746, 
1533)CG-DLN4467, 1534)CG-DNX7671, 1535)WEB-DTG2802, 1536)C100-DCN4452, 1537)CG-BSB2544, 1538)CG-CMZ4081, 1539)CG-DBT5087, 1540)CG150-EOP2732, 1541)BIZ-EWH3807, 1542)SUZUKI-DYK6256, 1543)CG-DNX0089, 1544)CG-
-DVZ3164, 1545)WEB-DPQ3296, 1546)C100-DBT6041, 1547)CG-CGJ9748, 1548)CG-DEQ5870, 1549)CG-CZR6162, 1550)CG150-ECB3888, 1551)BIZ-ESV9084, 1552)SUZUKI-DZO6766, 1553)CG-FMF0577, 1554)CG-DPQ9205, 1555)WEB-D-
TH5797, 1556)C100-DHL8514, 1557)CG-CGY5416, 1558)CG-DHB0183, 1559)CG-DJX5926, 1560)CG150-EOH5882, 1561)BIZ-BYT7261, 1562)SUZUKI-EHR8279, 1563)CG-DHL9777, 1564)CG-DNC3782, 1565)WEB-DLZ5925, 1566)C100-DEQ4079, 
1567)CG-CQQ6089, 1568)CG-CWY7562, 1569)CG-CQS4812, 1570)CG150-EOH6951, 1571)BIZ-BYT5794, 1572)SUZUKI-DXJ0677, 1573)CG-CGT8145, 1574)CG-ECW5641, 1575)WEB-DPQ3589, 1576)C100-DHB5650, 1577)CG-CWM7001, 
1578)CG-DBT6255, 1579)CG-DEQ3513, 1580)CG150-EKF0162, 1581)BIZ-EOH6918, 1582)SUZUKI-DPD8595, 1583)CG-HTH0795, 1584)CG-ECF9440, 1585)WEB-DPQ1814, 1586)C100-BSB2301, 1587)CG-CNF9327, 1588)CG-DEQ3604, 1589)CG-
-DHL7543, 1590)CG150-EKB9646, 1591)BIZ-DOF4145, 1592)SUZUKI-EOH4850, 1593)CG-DLZ5543, 1594)CG-BYT4303, 1595)WEB-DOA8172, 1596)C100-CGY6055, 1597)CG-CQQ6551, 1598)CG-DCN8025, 1599)CG-DHB4193, 1600)CG150-E-
CW6278, 1601)BIZ-DOW8405, 1602)SUZUKI-DNX0742, 1603)CG-ECB2305, 1604)CG-DTK6746, 1605)WEB-DPQ2324, 1606)C100-CBX9720, 1607)CG-CGN0766, 1608)CG-DBT8647, 1609)CG-DEQ4393, 1610)CG150-EOH5382, 1611)BIZ-ECG4283, 
1612)SUZUKI-DTL0994, 1613)CG-IMC4236, 1614)CG-DNX8238, 1615)YAMAHA-BVH4235, 1616)CB-EEC3681, 1617)CG-CNH9413, 1618)CG-DCR4312, 1619)CG-DBT6573, 1620)CG150-EHR9048, 1621)BIZ-DNX0532, 1622)SUZUKI-EOH4950, 1623)CG-
-CRX9720, 1624)CG-DNG9368, 1625)YAMAHA-DKM2341, 1626)CB-EOX3553, 1627)CG-BVH4251, 1628)CG-DEQ4795, 1629)CG-DNX0069, 1630)CG150-ECB3008, 1631)BIZ-EHR8839, 1632)SUZUKI-ECF6652, 1633)CG-BYT6765, 1634)CG-
-BYT3826, 1635)CRYPTON-CTY9362, 1636)CB-ESD9136, 1637)CG-CKR1514, 1638)CG-DHM7953, 1639)CG-DLK7142, 1640)CG150-ESV8704, 1641)BIZ-APG5951, 1642)SUZUKI-DOY1328, 1643)CG-ESV9811, 1644)CG-DOW9342, 1645)CRYPTON-
-DBT9956, 1646)CB-9C2NC4310CR071120, 1647)CG-CIF0645, 1648)CG-DHL9058, 1649)CG-DLE0982, 1650)CG150-EOK8021, 1651)BIZ-BYT5528, 1652)SUZUKI-KAE2975, 1653)CG-HBE0121, 1654)CG-BYT7139, 1655)FACTOR-ESV9715, 1656)CB-E-
OR0056, 1657)CG-CGD9178, 1658)CG-DBT4819, 1659)CG-CGT8906, 1660)CG150-EHR8478, 1661)BIZ-DXJ0674, 1662)SUZUKI-DPO9203, 1663)CG-DPQ1686, 1664)CG-EHR8485, 1665)FACTOR-EOP3204, 1666)CB-EKI8868, 1667)CG-C-
JW4898, 1668)CG-DHL7166, 1669)CG-DYP6920, 1670)CG150-ECB3796, 1671)BIZ-EWH3291, 1672)SUZUKI-DTJ3611, 1673)CG-FKQ4450, 1674)CG-EWH3662, 1675)FACTOR-EOP2842, 1676)CB-MJL7987, 1677)CG-CNJ6344, 1678)CG-CMZ3752, 
1679)CG-DGR8114, 1680)CG150-ECB3596, 1681)BIZ-DOW9499, 1682)SUZUKI-BYT5927, 1683)CG-EOH6768, 1684)CG-EFL6330, 1685)FACTOR-ECB3362, 1686)CB-EOH6192, 1687)CG-CHK4187, 1688)CG-DKM1059, 1689)CG-DKM0976, 1690)C-
G150-ECW6144, 1691)BIZ-DNG2898, 1692)SUZUKI-DYP6313, 1693)CG-ESQ5246, 1694)CG-EOV4594, 1695)FACTOR-ECB3123, 1696)CB-NCF0662, 1697)CG-CKR0862, 1698)CG-DEG1143, 1699)CG-DNX0922, 1700)CG150-EOH6513, 1701)BIZ-
-BYT5046, 1702)SUZUKI-DNG2630, 1703)CG-EWH4709, 1704)CG-EFL8965, 1705)FACTOR-KYD5110, 1706)CB-ESV9004, 1707)CG-CKR1723, 1708)CG-DCR5570, 1709)CG-DWX6815, 1710)CG150-9C2KC16109R035368, 1711)BIZ-DTG1933, 
1712)SUZUKI-DOW9602, 1713)CG-ESV9765, 1714)CG-ESV9622, 1715)FACTOR-ECB1196, 1716)CB-EWH4402, 1717)CG-BJU7789, 1718)CG-DEQ3516, 1719)CG-ECL3046, 1720)CG150-EHR9675, 1721)BIZ-EHR9200, 1722)SUZUKI-DTG1849, 1723)CG-
-EWH3540, 1724)CG-EWH3497, 1725)FACTOR-BYT4911, 1726)CB-ECB3041, 1727)CG-BJU5718, 1728)CG-CMZ4502, 1729)CG-DNX0241, 1730)CG150-EJR6267, 1731)BIZ-EHU2675, 1732)SUZUKI-DPQ2846, 1733)CG-BYT4502, 1734)CG-ESV9571, 
1735)FACTOR-EWW3015, 1736)CB-9C2NC4310BR110177, 1737)CG-CNF6105, 1738)CG-DHL8748, 1739)CG-BYT4829, 1740)CG150-ECB3059, 1741)C100-DHL7221, 1742)SUZUKI-DUY3729, 1743)CG-DGR7889, 1744)CG-EEA4049, 1745)FACTOR-
-EWI1085, 1746)CB-EOQ8786, 1747)CG-CWM7994, 1748)CG-CTY9617, 1749)CG-DNR8923, 1750)CG150-DYU5800, 1751)C100-DLJ0093, 1752)SUZUKI-DWU1613, 1753)CG-DLZ5904, 1754)CG-9C2JC4120BR712095, 1755)FACTOR-EOP2554, 
1756)CB-EFL6625, 1757)CG-CGY8514, 1758)CG-DEQ4443, 1759)CG-DGR8517, 1760)CG150-ECB2798, 1761)C100-CMZ2665, 1762)SUZUKI-DOK0509, 1763)CG-DHL9347, 1764)CG-EWH4721, 1765)FACTOR-ECK7031, 1766)CB-EWA8557, 
1767)CG-BSK0676, 1768)CG-DHL8055, 1769)CG-DLZ5058, 1770)LEAD-ESQ5145, 1771)C100-DFB0562, 1772)SUZUKI-DPQ1925, 1773)CG-DLO1627, 1774)CG-ECV6583, 1775)FACTOR-HKM3213, 1776)CBX-BSA0272, 1777)CG-CMZ2850, 1778)CG-
-DHL7606, 1779)CG-DYK3761, 1780)LEAD-EWC1865, 1781)C100-DKM5306, 1782)SUZUKI-DWX7481, 1783)CG-DHL9271, 1784)CG-EHR8892, 1785)FACTOR-HJM7976, 1786)CBX-CWM7855, 1787)CG-CNK0353, 1788)CG-CVF3481, 1789)CG-E-
CL2301, 1790)NX4-DCT6474, 1791)C100-DHL9130, 1792)SUZUKI-DNC3430, 1793)CG-DWV4916, 1794)CG-ECB2259, 1795)FAZER-EOP3360, 1796)CBX-CFN0694, 1797)CG-CGY7305, 1798)CG-DHL8483, 1799)CG-DVZ3192, 1800)NX4-ECB1053, 
1801)C100-DCT6924, 1802)SUZUKI-DTH6253, 1803)CG-ECK6077, 1804)CG-EOK8031, 1805)FAZER-ECB2106, 1806)CBX-CTN9975, 1807)CG-CKS7511, 1808)CG-DCN4624, 1809)CG-DNG1708, 1810)NX4-CGN4930, 1811)C100-DEQ4910, 
1812)SUZUKI-DPO8968, 1813)CG-DTG1461, 1814)CG-ECB2303, 1815)FAZER-DOW9636, 1817)CG-CQQ4899, 1818)CG-HRW8864, 1819)CG-DOW8281, 1820)NX4-ECL3848, 1821)C100-DHL7605, 1822)SUZUKI-DVZ2743, 1823)CG-DHL9515, 1824)CG-
-EOL3926, 1825)FAZER-EOH6907, 1826)CBX-CTE2324, 1827)CG-CGY6345, 1828)CG-CMZ3797, 1829)CG-DNG1724, 1830)NX4-CVQ9409, 1831)C100-MCP7088, 1832)SUZUKI-DVF8968, 1833)CG-DHI0901, 1834)CG-EHR8260, 1835)FAZER-
-DPQ2046, 1836)CBX-CMZ2947, 1837)CG-CKR1740, 1838)CG-CQS5855, 1839)CG-DLE1698, 1840)NX4-BYT4499, 1841)C100-CNJ6044, 1842)SUZUKI-DTH5931, 1843)CG-DNG2210, 1844)CG-ESD9176, 1845)FAZER-EOK9644, 1846)CBX-CZR3604, 
1847)CG-CQQ7460, 1848)CG-DGR7196, 1849)CG-DNG2959, 1850)NX4-CVG1281, 1851)C100-DBT6097, 1852)SUZUKI-BYT4967, 1853)CG-DOX1149, 1854)CG-EOH4727, 1855)FAZER-ECW7713, 1856)CBX-CGY8350, 1857)CG-CGN7909, 1858)C-
G-DEQ4906, 1859)CG-ECB1904, 1860)NXR125-IMC8705, 1861)C100-CWM7724, 1862)SUZUKI-DNX0543, 1863)CG-DXJ0154, 1864)CG-ESV8825, 1865)FAZER-DTJ3274, 1866)CBX-CJF1935, 1867)CG-CMZ3197, 1868)CG-DJS4270, 1869)CG-
-BYT6401, 1870)NXR150-ECB1433, 1871)C100-DHL7587, 1872)SUZUKI-DNG2928, 1873)CG-DYU5503, 1874)CG-ECB2440, 1875)FAZER-PEQ9300, 1876)CBX-CGY6080, 1877)CG-BXV9278, 1878)CG-DBT6351, 1879)CG-BYT6562, 1880)NXR150-
-DPQ3504, 1881)C100-CMZ2636, 1882)SUZUKI-DOW9373, 1883)CG-DPQ2096, 1884)CG-FWW6033, 1885)FAZER-BZZ4773, 1886)CBX-CWW3594, 1887)CG-CGY6953, 1888)CG-CMZ3635, 1889)CG-DOF3309, 1890)NXR150-BYT5894, 
1891)C100-CWM7620, 1892)SUZUKI-DTG2495, 1893)CG-DLN4158, 1894)CG-DRW6141, 1895)JOG-CMZ5522, 1896)CBX-CZT6568, 1897)CG-CGY6787, 1898)CG-DBT3967, 1899)CG-BYT4693, 1900)NXR150-BYT4045, 1901)C100-DEQ3528, 
1902)SUZUKI-DXJ0682, 1903)CG-DNX0520, 1904)CG-ESV8425, 1905)JOG-9C65JR00030011495, 1906)CBX-DBT4416, 1907)CG-GTU4746, 1908)CG-DKM1028, 1909)CG-DTH6157, 1910)NXR150-DCN1114, 1911)C100-DLZ6828, 1912)SUZUKI-D-
NG2747, 1913)CG-DOW9667, 1914)CG-EHR9963, 1915)JOG-CMZ2747, 1916)CBX-CGY4809, 1917)CG-CWM8340, 1918)CG-DEO4306, 1919)CG-DTJ6850, 1920)NXR150-DTJ2437, 1921)C100-CMZ3005, 1922)SUZUKI-DLZ6937, 1923)CG-DYU5301, 
1924)CG-ASU2314, 1925)JOG-DBT4917, 1926)CBX-CMI2029, 1927)CG-CNF6430, 1928)CG-CZR2047, 1929)CG-BYT3738, 1930)POP100-FBK2318, 1931)C100-DNG2131, 1932)SUZUKI-DVZ3313, 1933)CG-DBT5223, 1934)CG-9C2JC4110AR618674, 
1935)NEO-HFJ4518, 1936)CBX-GYK9197, 1937)CG-DHL8953, 1938)CG-DGF8681, 1939)CG-DYO2917, 1940)POP100-ECK8961, 1941)C100-CMZ3439, 1942)SUZUKI-DOK0625, 1943)CG-DLZ6701, 1944)CG-EOH5997, 1945)T115-FIY1806, 1946)CBX-
-CMI1857, 1947)CG-DJS0594, 1948)CG-DCS0737, 1949)CG-DTJ5219, 1950)POP100-BYV3411, 1951)C100-DHL8079, 1952)SUZUKI-BYT7013, 1953)CG-DOZ1330, 1954)CG-EOH5574, 1955)T115-ESV8076, 1956)CBX-BRW1634, 1957)CG-CZW1587, 
1958)CG-DBT6891, 1959)CG-DPQ3141, 1960)POP100-CGT8634, 1961)C100-DBT6396, 1962)SUZUKI-DNX0209, 1963)CG-DLZ6537, 1964)CG-EOP2638, 1965)T115-EHZ4062, 1966)CBX-CGN8538, 1967)CG-CMZ4187, 1968)CG-DEQ4686, 1969)C-
G-DNG0879, 1970)POP100-BYT3921, 1971)C100-CMZ4212, 1972)SUZUKI-BYT3901, 1973)CG-ECF7912, 1974)CG-ECB2996, 1975)T115-ESV8306, 1976)CBX-CWM8391, 1977)CG-CZT6524, 1978)CG-ALB2681, 1979)CG-DTJ4186 (continua...)

LEILÃO DE VEÍCULOS E MOTOS
Datas do Leilão: 07/12/2021 às 11h
                               08 a 10/12/2021 às 10h

VISITAÇÃO: 03 e 06/12/2021 das 9h às 16h30 
OCTÁGONO SERVIÇOS LTDA - ITIRAPINA: Rodovia Washington Luiz, KM 203 em Itirapina/SP
OCTÁGONO SERVIÇOS LTDA - CASA BRANCA:  SP350 Mogi Guaçu, Km 223,5 - Lagoa  Branca em Casa Branca/SP

COMITENTE: Delegacia Seccional de Polícia 
de Americana

GUSTAVO MORETTO
Leiloeiro Oficial - Jucesp 640

Plataforma:

www.sumareleiloes.com.br | 19 3803.9000

Leilão realizado somente online pela plataforma digital: www.sumareleiloes.com.brCondições de pgto vista + 5% da comissão de leiloeiro conforme previsto em condições de venda. Relação completa e fotos, no site. 
Leiloeiro Oficial: GUSTAVO MORETTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA - JUCESP 640.

PUBLICIDADE LEGAL

PUBLICIDADE
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SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO



DIÁRIO DE S. PAULO - TERÇA-FEIRA/7 DE DEZEMBRO DE 202112

PUBLICIDADE LEGAL

RELAÇÃO DE LOTES: 1)FIAT-BIM4077, 2)ESCORT-BTM1262, 3)ASTRA-DDK2334, 4)CIVIC-DFE4393, 5)GOL-GWD4957, 6)PALIO-DCZ5337, 7)KA-CZP9744, 8)A-DFU1188, 9)GOL-CCI2098, 10)VECTRA-CKX1328, 11)PALIO-C-
JY1035, 12)ESCORT-BQQ3334, 13)CELTA-AKH7304, 14)FORD-DTO1969, 15)GOL-DMN4367, 16)PALIO-DLU9053, 17)VERONA-BGJ9756, 18)SANDERO-EWP0326, 19)GOL-AGI7958, 20)VECTRA-CLA4502, 21)PALIO-CWG4599, 
22)ESCORT-GOH0216, 23)CORSA-GVG0283, 24)FIAT-CAY9743, 25)GOL-CIX8022, 26)UNO-CHC4716, 27)VERSAILLES-BGD6555, 28)GOL-LHZ7516, 29)GOL-CII2433, 30)POLO-DTZ4452, 31)PALIO-COS1573, 32)FIESTA-
-CKX4803, 33)CORSA-CBK2791, 34)GM-BUI1442, 35)GOL-BOM0654, 36)UNO-GTB6226, 37)MONZA-BFA7685, 38)FORD-AAI1074, 39)GOL-BXL5646, 40)SANTANA-BTG6466, 41)PALIO-CWD6819, 42)FIESTA-LCU4865,
43)KADETT-BHI3110, 44)VW-BXN1841, 45)GOL-CCE1128, 46)UNO-BQV4150, 47)MONZA-CXM7112, 48)DAILY35S14-ETK8257, 49)KOMBI-CHJ0687, 50)SANTANA-GRJ2640, 51)PALIO-EPR3747, 52)KA-CTP4588, 53)MONZA-
-DBY2170, 54)A-DFU4232, 55)GOL-CJH6123, 56)UNO-FSO7429, 57)MONZA-CEY6477, 58)KOMBI-BOA9086, 59)PARATI-CFX3530, 60)SANTANA-BUC4088, 61)SAVEIRO-BFL4662, 62)UNO-EKW6794, 63)SAVEIRO-CJY4672, 
64)CELTA-DJH1992, 65)CORSA-CKP7001, 66)VECTRA-DTP4896, 67)STRADA-EER8031, 68)GOLF-DDQ1174, 69)KIA-EIQ0763, 70)ARGO-QNZ5650, 71)ONIBUS-HVN5871, 72)18.310-MBX4434, 73)STX-ECG0874, 74)CG-
-EOU6531, 75)HONDA-AAG6853, 76)YBR-DJV0991, 77)C100-DNH5070, 78)CG-DKM5736, 79)NX200-CGY5987, 80)CG-DHB9403, 81)CG-DOF9917, 82)CTM-EFN1321, 83)DT-BSP3347, 84)CG-EXA7266, 85)HONDA-
-BRW0824, 86)YBR-CQS4976, 87)CBX-CNK1410, 88)CG-DTL4877, 89)CG-CGJ7582, 90)CG-DFD1624, 91)CG-BYS0031, 92)SUZUKI-DTL5014, 93)XT-BHV8637, 94)CG-EOU6981, 95)HONDA-BHU4573, 96)YBR-DNM1576,
97)CG-CWM9779, 98)CG150-EHC6077, 99)CG-CGK2980, 100)CG-DBT5571, 101)CG-EOU6432, 102)SUZUKI-DOW1635, 103)YBR-DEG4168, 104)CG-EWA4879, 105)HONDA-DNC2231, 106)YBR125-9C6KE1940G0046847,
107)CG-GST4839, 108)CG150-FCC9873, 109)CG-CFV5688, 110)CG150-FCG9119, 111)CG-EKA4694, 112)FLASH-EEA0276, 113)YBR-DCN6268, 114)CG-DNH1887, 115)CG-DLY2773, 116)XR-HBF9391, 117)FAZER-DYU6409, 118)C100-
-DJV1314, 119)CG-CNH2221, 120)YBR-CMZ9607, 121)CG-GCA6629, 122)CG-9C2KC2500KR068073, 123)YS150-FCM7300, 124)NXR150-EHK7390, 125)APROX. 41.580 KG DE SUCATA VEICULAR PARA COMPACTAÇÃO, 126)MOBI-
-GAF2690, 127)PALIO-KQN2767, 128)UNO-BZI6416, 129)DEL-BVO4038, 130)ESCORT-JDX3359, 131)FIESTA-NJT8951, 132)KA-DII0316, 133)VERONA-BNY4343, 134)A3-CVV7979, 135)CORSA-CSX4890, 136)CORSA-DQM1945,
137)CORSA-LBN3361, 138)KADETT-9BGKW67BRPC500346, 140)MONZA-GMI1070, 141)MONZA-CJY6335, 142)OPALA-BQR0631, 143)VW-3VWJE61K18M011278_DUBLE, 144)VW-LAO2572, 145)XSARA-DEY0728, 146)PEUGEOT-
-CAG9392, 147)APOLO-LIW8713, 148)FUSCA-COM8892, 149)GOL-EXV9799, 150)GOL-DIY8425, 151)GOL-BPC4620, 152)GOL-BFW7822, 153)GOL-CPY4186, 154)GOL-DDW1815, 155)LOGUS-BZU3859, 156)LOGUS-DRI7117,
157)NOVO-FKF6073, 158)NOVO-FTQ2244, 160)VARIANT-CKJ3693, 161)VW-JMC7988, 162)VW-GSA9130, 167)BIZ-ECB3877, 169)C100-DNM9438, 170)C100-DJW4033, 174)CBX-JFF1552, 200)CG-BYS1018, 201)CG-EHC6486, 
203)CG-DJV0587, 209)CG-DJS9565, 213)XR-9C2MD34006R005481, 225)STRADA-ERY3963, 226)STRADA-DXR3991, 227)ECOSPORT-EVX6637, 229)DODGE-JWL5397, 230)CORSA-DKV0559, 231)FORD-CLG5502

LEILÃO DE VEÍCULOS E MOTOS
Data do Leilão: 06/12/2021 às 10h

VISITAÇÃO: 03/12/2021 das 9h às 16h30 
AUTO SOCORRO CAPELA: Rod. SP 332 - Km138 - Itapavussu em Cosmópolis/SP, MAURO SILVA ARTUR NOGUEIRA: Rod. SP 107 - Saída para 
Holambra S/N - São Bento em Artur Nogueira/SP e UNIÃO RESGATE ESCITÓRIO: R. General Rondon, 2662 - Vl. Labaque em Limeira/SP

COMITENTE: 
Delegacia Seccional de 

Polícia de Americana

GUSTAVO MORETTO
Leiloeiro Oficial - Jucesp 640

Plataforma:

www.sumareleiloes.com.br | 19 3803.9000

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

Condições de pgto vista + 5% da comissão de leiloeiro conforme previsto em condições 
de venda. Relação completa e fotos, no site. Leiloeiro Oficial: GUSTAVO MORETTO 

GUIMARÃES DE OLIVEIRA - JUCESP 640.

RELAÇÃO DE LOTES (3/3): 1980)XR-BSP4817, 1981)C100-DEQ4773, 1982)SUZUKI-DPQ3349, 1983)CG-DPQ2861, 1984)CG-EHR9232, 1985)XTZ-DJV6589, 1986)CBX-CTN8371, 1987)CG-DEQ5681, 1988)CG-DLE0279, 1989)CG-BYT4890, 1990)XR-
-CTV9593, 1991)C100-DHL8853, 1992)SUZUKI-BYT5271, 1993)CG-DXJ0934, 1994)CG-EWH4083, 1995)YA-CGY8186, 1996)CBX-JJN5571, 1997)CG-DHL8142, 1998)CG-CRX5007, 1999)CG-BYT6861, 2000)XR-CWM6610, 2001)C100-CMZ3670, 
2002)SUZUKI-DXJ0405, 2003)CG-DPQ2616, 2004)CG-FBF3973, 2005)YA-BVH2999, 2006)CBX-DOW8688, 2007)CG-CMZ4512, 2008)CG-CNK1478, 2009)CG-DWY8802, 2010)XR-DNG8608, 2011)C100-DBT4829, 2012)SUZUKI-BYT5484, 
2013)CG-BYT6763, 2014)CG-EOP2665, 2015)YBR-CZT7263, 2016)CBX-DEQ3846, 2017)CG-MBI3281, 2018)CG-CWW6784, 2019)CG-DTH5583, 2020)XRE-EOK8674, 2021)C100-DOW8825, 2022)SUZUKI-DTJ3947, 2023)CG-DLE1201, 2024)CG-
-ECK7287, 2025)YBR-DBT4940, 2026)CG150-FRC5810, 2027)CG150-FOZ0728, 2028)CG150-FED6140, 2029)CG150-FCW4095, 2030)CG150-FQD0340, 2031)SHINERAY-FUU2090, 2032)CG-FEM1172, 2033)CG150-FID0190, 2034)POP100-
-FEN7673, 2035)YS150-9C6KG0660E0018172, 2036)BIZ-GAG4130, 2037)CB-FEM1285, 2038)CG-GEQ5328, 2039)NXR150-FWF3590, 2040)APROX. 127.760 KG DE SUCATA VEICULAR PARA COMPACTAÇÃO, 2041)C3-935SDNFNYEB500316, 
2042)FIAT-BUQ2819, 2043)FIAT-BLW9700, 2044)FIAT-BIK5654, 2045)FIAT-BTE8738, 2046)PALIO-CKG4844, 2047)PALIO-EBY4448, 2048)PALIO-AJX7950, 2050)UNO-BQB3207, 2051)UNO-GTH0350, 2052)UNO-CEZ4820, 2054)CORCEL-
-CDJ2740, 2056)ESCORT-BVX9547, 2057)ESCORT-CED0716, 2058)ESCORT-CEO6496, 2059)ESCORT-CBH3865, 2060)ESCORT-BZW4989, 2061)VERONA-BPD8668, 2062)VERONA-BPC2844, 2063)CHEVETTE-CDU1421, 2064)CORSA-
-BUR2025, 2065)CORSA-BQM1075, 2066)KADETT-BSC8355, 2067)MERIVA-DQY2655, 2068)MONZA-BNY4541, 2069)MONZA-EB027941, 2070)MONZA-BUR3563, 2071)MONZA-CCM2482, 2072)MONZA-BNY0059, 2073)MONZA-BID2992, 
2074)MONZA-BIE3130, 2075)OMEGA-BMH7076, 2076)OMEGA-BIN7778, 2078)HRV-LMH4G36, 2079)206-LSD1405, 2080)APOLO-BFB4883, 2081)FUSCA-BUT6692, 2082)FUSCA-CPQ5844, 2083)FUSCA-BQZ3908, 2087)GOL-EQV1H22, 
2088)GOL-DDQ0477, 2089)GOL-DDV5166, 2090)GOL-CDN8624, 2091)GOLF-EDI1D56, 2094)PARATI-CEF8671, 2095)VOLKSWAGEN-BQM2171, 2097)BICICLETA MOTORIZADA-9C9XSRW15CGEB6002, 2098)BIKELETE-D00424, 2099)BIKELETE-
-05647, 2100)BIKELETE-13186, 2101)BIKELETE-03294, 2102)BIKELETE-01569, 2103)BIKELETE-A00838, 2104)BIKELETE-9C9XSRW12CGEB3051, 2105)BIKELETE-03955, 2106)BIKELETE-02736, 2107)BIKELETE-A03241, 2108)BIKELETE-A01999, 2109)BIKELETE 
-01321, 2110)BIKELETE-03905, 2111)BIKELETE-9C9XSRW13CGEB3694, 2112)BIKELETE-03783, 2113)BIKELETE-02270, 2114)BIKELETE-02436, 2115)BIKELETE-A02801, 2117)BIKELETE-9C9XSRW12CGEB3517, 2118)BIKELETE-03598, 2119)BIKELETE-9C9XSRW12C-
GEB3423, 2120)BIKELETE-A01069, 2121)BIKELETE-9C9XSRW13CGEB3709, 2128)BIKELETE-04059, 2129)BIKELETE-9C9XSRW13CGEB4200, 2132)MOBYL-CMZ2232, 2133)MOBYL.CX-RT941, 2134)MOBYLETTE-BSK0073, 2135)MOBYLETTE-CGD9182, 
2136)MOBYLETTE-CWA8733, 2138)SPEED-ECL2987, 2140)SUPER-ECB1329, 2142)SUPER-BYT5682, 2143)HONDA-CGD9207, 2144)HONDA-AHM8912, 2145)HONDA-BHZ0122, 2146)HONDA-BJZ7899, 2147)HONDA-CGW6747, 2148)HONDA-G-
NX0332, 2149)HONDA-CTY2973, 2150)HONDA-BFV8336, 2151)HONDA-BVD3727, 2152)HONDA-ABB0861, 2153)HONDA-CQS2719, 2154)HONDA-CMZ8472, 2155)HONDA-BUB8171, 2180)CBX-CWT5338, 2282)CG-CTN9351, 2284)CG-DNG2194, 
2290)CG-CGY8218, 2293)CG-CMI1068, 2294)CG-9C2JC2500XR217056, 2295)CG-DBT5849, 2296)CG-DCR4916, 2297)CG-DCJ5684, 2331)CG-EWC0106, 2332)CG-DYR2517, 2333)CG-DTH5812, 2334)CG-DNX8057, 2335)CG-DNX8003, 
2339)CG150-EEB7989, 2340)CG150-EJO5230, 2351)LIFAN-ECL4278, 2352)SHINERAY-EWD0572, 2359)SUZUKI-BYT3712, 2360)SUZUKI-DPV4953, 2361)MOBILETE-CB79606, 2362)MOBILETE-02155, 2367)MOBILETE-CC52420, 2369)MOBILETE-
-CE89688, 2370)MOBILETE-CE97537, 2372)MOBYLETTE -CF69091, 2373)MOBYLETTE -MCF4634, 2377)MOBYLETTE-MJG7236, 2388)MONARK-CGJ6442, 2389)MONARK-CGJ6701, 2392)FUTURE-DNG2863, 2411)RD-BXY5594, 2422)YBR-
-DHD8292, 2424)YBR-DPK2290, 2436)FIORINO-CAR4552, 2437)STRADA-DMD4198, 2438)FORD-BTS6098, 2439)MONTANA-DMU0832, 2440)FORD-CAX6140, 2441)LK-BYA5083, 2444)TERRAMAR-DKD5916, 2445)BERCO-BJI4574, 2446)CAM-
PONEZA-CKY2281, 2447)KUME-AHN5439, 2448)RODOCAR-BTP6851, 2449)ROMAR-DBU4361, 2450)RANDON-GLR8254, 2451)KOMBI-BRL8146, 2452)KOMBI-CJZ8421, 2454)KOMBI-BUG5697, 2455)KOMBI-DAX1150, 2458)SAVEIRO-CDG4972, 
2459)VW-GPM0966.

LEILÃO DE VEÍCULOS E MOTOS
Datas do Leilão: 07/12/2021 às 11h
                               08 a 10/12/2021 às 10h

VISITAÇÃO: 03 e 06/12/2021 das 9h às 16h30 
OCTÁGONO SERVIÇOS LTDA - ITIRAPINA: Rodovia Washington Luiz, KM 203 em Itirapina/SP
OCTÁGONO SERVIÇOS LTDA - CASA BRANCA:  SP350 Mogi Guaçu, Km 223,5 - Lagoa  Branca em Casa Branca/SP

COMITENTE: Delegacia Seccional de Polícia 
de Americana

GUSTAVO MORETTO
Leiloeiro Oficial - Jucesp 640

Plataforma:

www.sumareleiloes.com.br | 19 3803.9000

Leilão realizado somente online pela plataforma digital: www.sumareleiloes.com.brCondições de pgto vista + 5% da comissão de leiloeiro conforme previsto em condições de venda. Relação completa e fotos, no site. 
Leiloeiro Oficial: GUSTAVO MORETTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA - JUCESP 640.

1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VIII – TATUAPÉ/SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE 
PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL 
DO TATUAPÉ. Processo: nº 0002238-41.2018.8.26.0008. Executados: requerido(s) KEIKI SHIMOMAEBARA - 
DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - Terreno c/ benfeitorias em Jardim Cotching, Rua Capela de 
Pedras, Lote 10 da quadra G, São Paulo/SP - Contribuinte nº 116.525.0038.2 (EM ÁREA MAIOR). Descrição 
completa na Matrícula nº 310.244 do 09º CRI de São Paulo/SP.  Lance mínimo na 1ª praça: R$ 847.875,40 - 
Lance mínimo na 2ª praça: R$ 635.906,55 (75% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 01/02/2022 às 14h00min, e termina em 04/02/2022 às 14h00min; 2ª Praça co-
meça em 04/02/2022 às 14h01min, e termina em 25/02/2022 às 14h00min. Ficam os requerido(s) KEIKI SHI-
MOMAEBARA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), coproprietário(a) HIROKO KATAYAMA, terceiros 
interessados ZILDA RAQUEL PIRES COTCHING SIMÕES, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO; e de-
mais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pes-
soal. 

 
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

18ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 18ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0020566-97.2019.8.26.0100. Executados: ALINPLASTIC FERRAMENTARIA E MOLDES LTDA, 
HELIO FERNANDO CARVALHO, SANDRA ALLINE BRUSSI. KOMBI PICK UP, ano/modelo 1994/1995, 1.6.  Lance mínimo 
no 1º leilão: R$ 12.581,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 10.064,80 (80% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). 
DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 31/01/2022 às 14h30min, e termina em 03/02/2022 às 14h30min; 2º Leilão 
começa em 03/02/2022 às 14h31min, e termina em 25/02/2022 às 14h30min. Ficam os requerido(s) ALINPLASTIC FER-
RAMENTARIA E MOLDES LTDA, HELIO FERNANDO CARVALHO, SANDRA ALLINE BRUSSI, bem como seu cônjuge, 
se casado(a)(s) for(em), terceiro(a) interessado JOAO PEDRO DOS SANTOS NETO e demais interessados, INTIMADOS 
das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL DE VILA PRUDENTE. Processo: nº 0007700-10.2017.8.26.0009. Executados: requerido(s) TERESA MISAKO 
KOURA - Apto. c/ área privativa de 58,04m2 na Vila Prudente. Rua Costa Barros, nº2.050, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
156.036.09793. Descrição completa na Matrícula nº 113.585 do 6º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
246.765,39 (sujeitos à atualização). DATA DA PRAÇA - começa em 04/02/2022 às 11h50min, e termina em 24/02/2022 às 
11h50min Ficam os requerido(s) TERESA MISAKO KOURA, 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 22/05/2019. 

 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL DO TATUAPÉ. Processo: nº 1003251-53.2021.8.26.0008. Executados: executado(s) LURRE EMPREITEIRA E 
INCORPORAÇÃO LTDA - Apto. c/ área privativa de 125,010m2 na Vila Formosa. Rua Pirambóia, nº 231, São Paulo/SP - 
Contribuinte nº 055.118.0071-6. Descrição completa na Matrícula nº 242.589 do 9º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo 
na 1ª praça: R$ 867.769,75 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 520.661,85 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 28/01/2022 às 14h10min, e termina em 01/02/2022 às 
14h10min; 2ª Praça começa em 01/02/2022 às 14h11min, e termina em 21/02/2022 às 14h10min.  Ficam os 
executado(s) LURRE EMPREITEIRA E INCORPORAÇÃO LTDA, 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 15/07/2021. 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL 
CIVEL DO FORO DA COMARCA DE SOROCABA. Processo: nº 1011362-58.2019.8.26.0602. Executados: executado(s) 
JOÃO PEREIRA NEVES FILHO - Automóvel marca VX/Saveiro 1.8 Sportline Ano/modelo 2006/2006. Rua Celso Ferraz, 
nº39, Sorocaba/SP Lance mínimo no 1º leilão: R$ 26.668,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 16.000,80 (60% do valor de 
avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 04/02/2022 às 15h50min, e termina em 
07/02/2022 às 15h50min; 2º Leilão começa em 07/02/2022 às 15h51min, e termina em 07/03/2022 às 15h50min.Ficam os 
executado(s) JOÃO PEREIRA NEVES FILHO, 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 17/12/2019. 

 
 

PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO
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44ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 44ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0047105-32.2021.8.26.0100. Executados: requerido(s) LIU FANG. LOTE 001 - Apartamento com 
área útil de 106,00m² e área construída de 137,399m² na Avenida Paulista/SP. Conjunto Residencial Suíço - Avenida 
Paulista, nº 671, São Paulo/SP - Contribuinte nº 009.063.0209-9. Descrição completa na Matrícula nº 17.753 do 04º CRI 
de São Paulo/SP em conjunto com o LOTE 002 - Vaga de Garagem com área útil de 16,00m² e área construída de 20,739m² 
na Avenida Paulista/SP. Conjunto Residencial Suíço - Avenida Paulista, nº 671, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
009.063.0209-9. Descrição completa na Matrícula nº 17.754 do 04º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
860.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 430.000,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 04/02/2022 às 11h10min, e termina em 07/02/2022 às 11h10min; 2ª Praça começa em 
07/02/2022 às 11h11min, e termina em 09/03/2022 às 11h10min. Ficam o(s) requerido(s) e coproprietário LIU FANG, 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. 
 

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 1063972-23.2020.8.26.0002. Executados: executado(s) ANDERSON FER-
NANDES, SHEILA MORAES MACHADO FERNANDES - Apartamento c/ a área útil de 109,12m² na Vila Andrade, 
São Paulo/SP. Rua José Ramon Urtiza, nº 660. Contribuinte nº 301.047.0070.7. Descrição completa na Matrícula 
nº 279.110 do 11º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 568.175,25 - Lance mínimo na 2ª praça: 
R$ 340.905,15 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
04/02/2022 às 10h50min, e termina em 07/02/2022 às 10h50min; 2ª Praça começa em 07/02/2022 às 10h51min, 
e termina em 07/03/2022 às 10h50min. Ficam os executado(s) ANDERSON FERNANDES, SHEILA MORAES 
MACHADO FERNANDES, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), credor tributário PREFEITURA MU-
NICIPAL DE SÃO PAULO; e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) locali-
zado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 10/05/2021. 
 

 PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

       EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 101/SME/2021
PROCESSO ELETRÔNICO nº 6016.2021/0069471-6 - Registro de preços para 
aquisição de Sabonete Líquido, Shampoo e Condicionador, destinados à 
distribuição para os alunos de Educação Infantil da Rede Municipal de Educação.
Acha-se aberta a data da licitação em epígrafe, que será realizada às 09h30  
do dia 17/12/2021.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 102/SME/2021
PROCESSO ELETRÔNICO nº 6016.2021/0106201-2 - Aquisição de kits de 
brinquedos educativos pedagógicos para os bebês e crianças de 0 a 7 anos 
matriculados nas Unidades Educacionais da RMSP, em atendimento ao projeto 
intitulado “Minha Brinquedoteca”, bem como a aquisição de kits de brinquedos 
educativos que comporão os materiais pedagógicos/brinquedos educativos das 
unidades educacionais de Educação Infantil e 1° e 2º anos do Ensino Fundamental.
Acha-se aberta a data da licitação em epígrafe, que será realizada às 09h30  
do dia 17/12/2021.
O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos, até o último dia que anteceder a 
abertura, mediante recolhimento de guia de arrecadação, ou através da 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 853/2021-SMS.G, processo 6018.2021/0067554-2, 
destinado ao registro de preços para o fornecimento de COMPRESSA FOLHA 
TNT ABSORVENTE NÃO ESTÉRIL, para a Coordenadoria de Administração e 
Suprimentos - CAS, Divisão de Licitação, Pesquisa de Preços e Compras/Grupo 
Técnico de Compras - GTC/Área Técnica de Material Médico Hospitalar, do tipo 
menor preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir 
das 10h30min do dia 17 de dezembro de 2021, pelo endereço www.comprasnet.
gov.br, a cargo da 1ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria 
Municipal da Saúde.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 856/2021-SMS.G, processo 6110.2021/0015689-8, 
destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
EXISTENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE UBS, COM ALTERAÇÃO DE LAYOUT 
PARA ADEQUAÇÃO DE SALAS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA, 
SISTEMA DE GASES, ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE, SISTEMA DE 
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA, DA UBS 
JANDIRA MASSUR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 
do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá 
a partir das 9 horas do dia 20 de dezembro de 2021, pelo endereço www.
comprasnet.gov.br, a cargo da Comissão Especial de Licitação, 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.
COMUNICADO DE CONSULTA PÚBLICA
PROCESSO: 6018.2021/0087079-5
11ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONSULTA PÚBLICA Nº 054/2021-SMS.G
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ANTI-
HIPERTENSIVO E ANTI-INFECCIOSOS: DOXAZOSINA 2 MG COMPRIMIDO; 
CLARITROMICINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO 60 ML; 
CEFTRIAXONA SÓDICA 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL C/DILUENTE 
LIDOCAÍNA 10 MG/ML(1%) FAM IM ML e PIPERACILINA 4000 MG + 
TAZOBACTAM 500 MG.
A Secretaria Municipal da Saúde da Cidade de São Paulo coloca à disposição  
dos interessados a CONSULTA PÚBLICA para colher subsídios para  
finalização do edital do objeto acima, cuja minuta poderá ser consultada no site 
e-negócios http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, no período de 
07/12/2021 a 12/12/2021.
Solicitamos aos interessados que solicitem esclarecimentos ou apresentem suas 
sugestões somente no endereço eletrônico consultapublicasms@prefeitura.
sp.gov.br, dentro do período acima mencionado.


                  




 






 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 11ª VARA CÍVEL DO FORO 
CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 1003879-04.2014.8.26.0100. Executados: requerido(s) ILHABELA 
IMÓVEIS LTDA, MAURO DE OLIVEIRA PINTO – LOTE 001 - Terreno c/área de 895,00m2 em Ilha Bela.  Gleba 2, Lote 
194, Quadra 13, nºs/n, Ilhabela/SP - Contribuinte nº 9502.0130.194-0. Descrição completa na Matrícula nº 32.201 do 1ª 
CRI de São Sebastião/SP. Lance mínimo R$ 403.453,00 (sujeitos à atualização). LOTE 002 - Terreno c/área de 960,0M2 
em Ilha Bela.  Gleba 2, Lote 195, Quadra 13, nºs/n, Ilhabela/SP - Contribuinte nº 9502.0130.195-0. Descrição completa na 
Matrícula nº 32.606 do 1ª CRI de São Sebastião/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 432.755,16 (sujeitos à atualização). 
DATA DA PRAÇA - começa em 18/01/2022 às 11h20min, e termina em 07/02/2022 às 11h20min. Ficam os 
requerido(s) ILHABELA IMÓVEIS LTDA, MAURO DE OLIVEIRA PINTO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), 
coproprietário(a) ELIZANGELA DE SOUZA MATEUS OLIVEIRA e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das Penhoras realizadas em 26/02/2018. 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 7ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL 
DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 1116684-89.2017.8.26.0100. Executados: executado(s) BARONI, MARTINS E 
BARONI EMPREENDIMENTOS LTDA., CRISTIAN MARK JUNIO NASCIMENTO OLIVEIRA BARONI, CAMILA 
GUIMARÃES BARONI OLIVEIRA, EDILSON GUIMARÃES BARONI, MARIA TEREZA DE JESUS CAMILO BARONI, 
FÁBIO MARTINS - LOTE 001 - Rua Luiz Pereira da Silva, nºs/n, Bauru/SP - Contribuinte nº 4/3069/5. Descrição completa 
na Matrícula nº 9.325 do 2º CRI de Bauru/SP. LOTE 002 - 2 lotes unificados com área de 193,00m2 em Bauru - SP. Rua 
Luiz Pereira da Silva, nºs/n., Bauru/SP - Contribuinte nº 4/3069/6. Descrição completa na Matrícula nº 9.326 do 2º CRI de 
Bauru/SP. OBS: Os dois lotes foram unificados, área construída de 193,00m2.  Lance mínimo na 1ª praça: R$ 455.252,53 
(sujeitos à atualização). DATA DA PRAÇA - Começa em 03/02/2022 às 14h20min, e termina em 23/02/2022 às 
14h20minFicam os executado(s) BARONI, MARTINS E BARONI EMPREENDIMENTOS LTDA., CRISTIAN MARK JUNIO 
NASCIMENTO OLIVEIRA BARONI, CAMILA GUIMARÃES BARONI OLIVEIRA, EDILSON GUIMARÃES BARONI, MARIA 
TEREZA DE JESUS CAMILO BARONI, FÁBIO MARTINS, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , bem como os 
credores EMILY JAQUELINE MODESTO SIGOLO, LUANDA DE OLIVEIRA SAMBINI e demais interessados, INTIMADOS 
das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das Penhoras realizadas 
em 11/10/2018. 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0018156-14.2021.8.26.0224 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 OLIVEI-
RA, na forma da Lei, etc. A Dra. Ana Carolina Miranda de Oliveira, Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de 
Guarulhos. Faz Saber a BBD Locadora de Veículos Ltda, CNPJ 07.652.489/0002-06, que Porto Seguro Companhia 
de Seguros Gerais lhe ajuizou ação de Cumprimento de Sentença, para cobrança de R$ 22.540,61 (07/2021), corrigi-
do e acrescido e juros de mora de 1% ao mês. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida sua intimação por edital, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito, corrigido até a data do pagamento, ou ofereçam 
impugnação, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10% (art. 523, § 1º do CPC) e 
expedição de mandado de penhora e avaliação. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos

Citação, Prazo 20 dias, Processo n° 0024759-58.2019.8.26.0100. A Dra. Priscilla Bittar Neves Netto, 
Juíza de Direito da 36ª Vara Cível da Capital. Faz saber a Alberto Khzouz, sócio da empresa Multiple 
Participações S/A que Mister Car Rent A Car Locadora de Autos Ltda, lhe ajuizou ação Desconsideração 
de Personalidade, objetivando a cobrança de R$ 200.549,16 (08/2017), relativo à desconsideração da 
personalidade jurídica da empresa ré, conforme determinação judicial. Estando o réu em lugar ignorado 
foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 15 dias a fluir após o prazo supra, o sócio ou a pes-
soa jurídica, contestem a ação, requerendo as provas cabíveis (art. 135 NCPC). Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. São Paulo, 25/05/2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1024772-75.2020.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
11ª Vara Cível, do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Ribeiro de Paula, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) WELLINGTON BISPO DOS SANTOS, RG nº 32805675- 3 e CPF nº 293130018-70, que lhe foi proposta uma ação de 
Rescisão Contratual Cumulada com reintegração de posse, por parte de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, bem como a Vanessa Cristina Faria Bispo dos 
Santos, alegando em síntese: que os réus adquiriram um imóvel situado à AV. ENGENHEIRO MANOEL FERRAMENTA 
JR, NR:505, C:C, L:1, B:H, AP:21, CASTELO, SANTOS – SP, CEP: 11.086-400, 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, a ré será 
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. 

 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO. Processo Digital nº: 1052173-43.2021.8.26.0100. Classe: Assunto: Notificação - Intimação / Notificação.
Requerente: Crau Empreendimentos e Participações Eireli. Requerido: Bipo-Flex do Brasil S.A. - Indústria e Comércio. EDITAL DE
NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1052173-43.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível,
do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Clarissa Rodrigues Alves, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Bipo-Flex do
Brasil S/A - Indústria e Comércio (CNPJ. 43.347.392/0001-72), que Crau Empreendimentos e Participações Eireli lhe ajuizou uma
Notificação Judicial, para que em 20 dias, a fluir dos 30 dias supra: a) apresente a notificada BIPO FLEX ao Substituto do 21º Tabelião
de São Paulo, Valter Sugarava da Silva, à Rua Líbero Badaró, 386, 5º andar, Centro, Capital (v.sugarav@uol.com.br, 3214-3079,
3241-4916) os seguintes documentos: 1) Estatuto Social da Bipo Flex e Ata de eleição do(s) diretor(es) que subscreverá(ão) a Escritura
de Permuta, tudo legalizado perante a JUCESP; 2) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União, dentro do prazo de validade; 3) Cópia dos documentos pessoais (RG, CPF, certidão de nascimento / casamento) e
qualificação completa dos diretores e de seus cônjuges (nome, nacionalidade, naturalidade, data de nascimento, filiação, estado
civil, regime de bens de casamento, dentre outros dados e documentos exigidos pelo Tabelião); b) No 10º dia corrido, a contar da
citação/notificação referida no item “A” (ou no dia útil subsequente): 1) Comparecer(em) o(s) representante(s) legal(is) da BIPO FLEX
perante o citado Substituto do 21º Tabelião de São Paulo, às 11h00min., munido(s) dos documentos pessoais originais, para outorga
da Escritura de Permuta; No prazo assinalado acima (10 dias), a notificante CRAU também fornecerá ao mesmo Substituto do 21º
Tabelião iguais documentos, de sua responsabilidade. c) Dar ciência à BIPO FLEX de que cada Parte deverá pagar o ITBI e o Registro
desta relativamente ao imóvel que adquire, e que o custo da Escritura será rateado meio a meio. Todos esses ônus devem ser pagos
previa ou concomitantemente à outorga da Escritura. Estando a NOTIFICADA em lugar ignorado, expede-se edital, o qual será
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, aos 26 de novembro de 2021.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE EVENTUAIS HERDEIROS, COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, expedido nos autos
do PROC. Nº 1007404-15.2020.8.26.0704. A MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional
XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Renata Coelho Okida, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, eventuais herdeiros de Amélia Caetano, que tramita por este Juízo uma ação
de Inventário e Partilha tendo como inventariante JUAN ALEXANDRE CAETANO DOS SANTOS ADORNO e inventariada
AMÉLIA CAETANO. O inventariante Juan Alexandre Caetano dos Santos Adorno, RG nº 26.776.248 SSP/SP e CPF nº
249.141.578-02, requereu a abertura de inventario da Sra. Amelia Caetano, falecida em 04/01/2019, RG nº 3.046.074-
8 SSP/SP c CPF nº 524.335.878-91, requerendo que ao final seja determinada a expedição de alvará judicial determinando
à COHAB a procedência do gravame no registro imobiliário do apartamento situado na Rua Engenheiro Franklin de Toledo
Piza Filho, nº 53 apto 24B,CEP 04348-120, integrante do conjunto habitacional no Jardim Educandário, município de São
Paulo, pendente de averbação na matrícula nº 116951 ficha 07 no 18º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital,
procedendo a averbação em nome da de cujus, para legitimar o herdeiro através do inventário tendo em vista a existência
do termo de quitação e realização do inventário. Foi determinada a CIENTIFICAÇÃO das pessoas acima, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta (art. 626 do Código de Processo Civil) e para dizer, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital e após concluídas as citações, sobre as primeiras declarações,
podendo arguir erros, omissões e sonegação de bens; reclamar contra a nomeação do inventariante e contestar a qualidade
de quem foi incluído no título de herdeiro (art. 627, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). Ficam advertidos que,
decorrido o prazo sem manifestação, o processo seguirá em seus ulteriores termos, valendo a cientificação para todos os
atos do processo, caso em que será nomeado curador especial (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0015430-51.2020.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível,
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. IVO ROVERI NETO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TABATA
SEVERO SILVEIRA, CPF 388.311.948-28, que lhe foi proposto o incidente de DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE
JURÍDICA, objetivando a desconsideração da personalidade jurídica da executada MR Cenografia e Tematização Ltda, CNPJ
14.838.694/0001-45, nos autos da Execução 1011389-92.2018.8.26.0564, integrando a sócia, no polo passivo da Execução,
possibilitando-se o alcance de bens da mesma, os quais garantirão o débito em litígio. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL para, nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil, manifestar-se
e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Não havendo
manifestação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 25 de novembro de 2021.

PUBLICIDADE LEGAL

PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO
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PUBLICIDADE LEGAL
EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1009757-71.2018.8.26.0001. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Cheque.
Requerente: Alameda das Pedras Comércio de Mármores e Granitos Ltda - Me. Requerido: Jonatas de Oliveira Cindio. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009757-71.2018.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Gislaine Maria de Oliveira Conrado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JONATAS
DE OLIVEIRA CINDIO, CPF 372.318.198-85, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Alameda
das Pedras Comércio de Mármores e Granitos Ltda - Me, objetivando a quantia de R$ 3.681,64 (maio de 2018), referente aos
cheques n°s UA 000105, UA 000106 e UA 000107, ambos da Conta Corrente 23316-4, Agencia 2922, Banco 341 - Itaú.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1011145-03.2018.8.26.0100. Classe: Assunto: Monitória - Compromisso Requerente:
Image Model Management Ltda. Requerido: Ana Flávia Cerqueira da Fonseca dos Santos EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 1011145-03.2018.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Ana Flávia Cerqueira da Fonseca dos Santos (CPF.
860.689.805-88), que Image Model Management Ltda lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 100.000,00
(fevereiro de 2018), decorrente do Instrumento Particular de Contrato de Agenciamento, tendo como objeto a atuação da
requerente como agenciadora exclusiva da requerida. 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 edital, 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: 0012797-73.2021.8.26.0001. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Prestação
de Serviços. Exequente: Instituto Educacional Oswaldo Quirino Ltda. Executado: Thierry Augusto Santana Fereira. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0012797-73.2021.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Thierry Augusto
Santana Fereira (CPF.449.139.948-40), que a ação de Procedimento Comum, ajuizada por Instituto Educacional Oswaldo Quirino
Ltda, foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 13.375,50 (setembro de 2021). Estando o
executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento,
sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de
penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 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 24 de novembro de 2021.

2ª Vara Regional de Competência Empresarial e Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE
20 DIAS. PROCESSO Nº 1002172-53.2020.8.26.0338. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Regional de Competência Empresarial
e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ, do Foro Especializado da 1ª RAJ, Estado de São Paulo, Dr(a). Andréa Galhardo
Palma, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Ideal Comércio de Tambores Ltda (nova denominação Ferrati Serviços de Transportes
Ltda) (CNPJ. 00.024.376/0001-36), que Garantia Banco Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial lhe ajuizou um
Pedido de Falência, por ser credora da quantia de R$ 82.109,84 (outubro de 2020), representada pelos títulos, notas promissórias
e Instrumentos de Protestos para fins Falimentares, do 1º Tabelião de Protestos de Letras e Títulos da Comarca de Guarulhos/SP.
Não localizada a ré, expede-se edital, para no prazo de 10 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresentar contestação ou depositar
o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, sob pena de ser
decretada a falência. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao
feito, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente, afixado e publicado. SP, 25/11/2021.

Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0001093-74.2021.8.26.0450. O Dr. Cléverson de Araújo, Juiz de
Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Piracaia/SP, Faz Saber a Maria Lenice Bezerra Oliveira (CPF. 319.713.328-
52), que o mandado monitório, expedido nos autos da ação Monitória, ajuizada por Fundação Hermínio Ometto,
converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$ 21.581,29 (outubro
de 2021). Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir
dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários
advocatíciosfixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida
de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente, afixado e publicado na forma da lei.

PROCESSO Nº 1008907-11.2017.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do
Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Dall’Olio, na forma da Lei, etc. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº
1008907-11.2017.8.26.0564. O Dr. Gustavo Dall’Olio, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do
Campo/SP, Faz Saber a I9 Bank Fomento Mercantil Ltda (CNPJ. 11.114.144/0001-95), que Sul América Companhia de
Seguro Saúde lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 4.154,57 (maio de
2017), decorrente do contrato de seguro para Pequena e Média Empresa PME, representado pelas Condições Gerais,
proposta e demonstrativo de faturamento, com as devidas competências, dos quais se extrai a apólice nº 19534. 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. São Bernardo do Campo, aos 30 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020572-16.2017.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 10ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, EDUARDO BIGOLIN, na forma da Lei, etc. Faz Saber
a Maria José Candido Fonseca ME (CNPJ. 15.698.212/0001-61), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de
Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 203.982,61 (abril de 2017), decorrente da Cédula
de Crédito Bancário Capital de Giro nº 7637387. 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 Campinas, aos 29 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1073761-77.2019.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exequente: BANCO SAFRA S/A. Executado: PG Produtos Alimenticios Eireli e outro. EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1073761-77.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO, na forma da Lei, etc. Faz Saber a PG Produtos
Alimentícios Eireli CNPJ.22.258.683/0001-14) e Paulo Gomes dos Santos (CPF. 076.761.538-75), que Banco Safra S/A lhes ajuizou
ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 469.507,75 (maio de 2021), representada pelo Instrumento Particular de Confissão
de Dívida. 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 requerer
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 penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado
regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. SP, 23/11/2021. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de novembro de 2021.

1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Capital/SP. Edital de Citação. Prazo 20 dias.
Processo nº 1075597-61.2014.8.26.0100. O Dr. João de Oliveira Rodrigues Filho, Juiz de Direito da 1ª Vara de
Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Petro Lider Derivados de Petróleo
Ltda (CNPJ. 00.329.073/0001-21), que Banco Daycoval S/A lhe ajuizou um Pedido de Falência, por ser credora da
quantia de R$ 140.185,23 (julho de 2014), representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 39495/12 emitida em
26 de agosto de 2013. Não localizada a ré, expede-se edital, para no prazo de 10 dias, a fluir após os 20 dias supra,
apresentar contestação ou depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária,
juros e honorários advocatícios, sob pena de ser decretada a falência. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC. Será o
presente, afixado e publicado. SP, 14/10/2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1081100-53.2020.8.26.0100. Classe: Assunto: Tutela Antecipada Antecedente - Liminar.
Requerente: Highland Park Comércio e Importação Ltda. Requerido: Malharia e Confecções Polsar Eireli e outro. Edital de Citação.
Prazo: 20 dias. Processo nº 1081100-53.2020.8.26.0100. O Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho, Juiz de Direito da 41ª Vara Cível
do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Malharia e Confecções Polsar Eireli (CNPJ. 43.406.206/0001-29), que Highland Park
Comércio e Importação Ltda lhe ajuizou ação Declaratória de Nulidade, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, objetivando
a concessão da tutela antecipada para suspensão dos efeitos dos protestos referentes às duplicatas 0027088/002 e 0027170/
002, nos valores de R$ 19.752,00 e R$ 10.032,00 respectivamente, perante o 4º e 1º Cartório de Protestos da Comarca de São
Paulo, respectivamente, julgando totalmente procedente a presente demanda para declarar a nulidade das duplicatas 0027170/
001, 0027170/002 e 0027088/002 lançadas contra a autora, confirmando os efeitos da tutela de urgência e determinar a baixa
definitiva dos referidos protestos, condenando também a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na importância
de R$ 10.000,00, além da taxa judiciária e honorários de sucumbência. Concedida a tutela e 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. SP, 23/11/2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1130222-11.2015.8.26.0100. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Cartão de Crédito. Requerente: Portoseg S/A Crédito Financiamento e Investimento. Requerido: Fabio
Monteiro dos Santos. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1130222-11.2015.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Caramuru Afonso
Francisco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FABIO MONTEIRO DOS SANTOS, Brasileiro, Solteiro, Comerciante,
RG 264085322, CPF 249.474.818-62, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de
Portoseg S/A Crédito Financiamento e Investimento. . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de setembro de 2021.

PUBLICIDADE
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3/pie — tia — urn. 4/nail — rosé. 5/estio — tarso. 11/heterogêneo.

ARIES - 21/03 a 20/04
Vários astros se encontram na Casa 10, o que desperta seu lado mais ambicioso. O desejo de 
ter sucesso e reconhecimento dará ânimo extra para você correr atrás dos seus objetivos e das 
mudanças que deseja. A Lua também pode trazer ideias criativas e inovadoras. Anote tudo para 
não esquecer e concentre-se nas tarefas. A sintonia com os colegas também está sem defeitos, 
sendo ideal para trabalhar em equipe ou buscar aliados para seus projetos. Atraente e confiante, 
você usará todo seu poder de sedução para envolver quem deseja, e pode seduzir alguém do 
trabalho ou da turma. Se está em um relacionamento, faça planos com seu amor. Mas aproveite os 
momentos de foco, bebê, porque depois o desejo sobe lá no alto e aí: vrau!

TOURO - 21/04 a 20/05
O desejo de progredir na vida, alcançar o sucesso e se destacar na profissão será um incentivo e 
tanto para você se dedicar mais à carreira. Que tal mergulhar nos estudos e abrir novas portas no 
mercado de trabalho? Corra atrás! Também pode iniciar uma sociedade ou parceria bem vantajosa. 
Mas é capaz de se decepcionar com amigos ou com uma fofoca — não se deixe enganar. Faça 
uma tiragem com o Tarot Mensal e reflita sobre os seus relacionamentos. Quem está livre pode 
confundir os sentimentos por alguém da turma — reflita antes de se declarar. No romance, Marte 
incendeia a paixão e os desejos, mas também pode causar algumas discussões. Converse sim, 
mas sem brigar.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
Mudanças e imprevistos podem agitar o seu dia no emprego, mas você vai encarar tudo com muita 
garra e determinação. Só precisa ter um pouco mais de jogo de cintura para não se indispor com 
os colegas — mostre iniciativa, mas controle as suas reações para não brigar. E sempre respeite as 
diferenças de opinião. Com a presença da Lua na Casa 9, os seus estudos serão estimulados, e é 
um período maravigold para aprender coisas novas. Que tal embarcar numa jornada com o nosso 
Curso de Astrologia? No amor, as afinidades contarão mais pontos para você na conquista. Só 
evite fazer muitas exigências, ainda mais se o namoro for recente. Com o mozão, aposte no diálogo 
para resolver os perrengues de rotina — mas sem discutir.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Unir-se aos colegas e trabalhar em equipe para cumprir as metas em comum será uma ótima 
opção para você nesta terça. Motive os colegas com seu entusiasmo e sua criatividade, mas meça 
as palavras para evitar qualquer conflito desnecessário. A Lua também deve ajudar você a se 
desfazer de coisas que não usa mais, então, aproveite para dar uma geral nos armários e separar 
o que pode ser doado ou descartado. Se quer mudanças, faça a sua parte! Sua sensualidade está 
aflorada e isso deve esquentar o clima na paquera e no romance. A paixão está no ar, então viven-
cie com toda intensidade, bebê!

LEÃO - 22/07 a 22/08
Você vai encarar o trabalho com muita disciplina e dedicação. Fique atenta, pois podem surgir 
boas oportunidades profissionais nesta época. Você também pode iniciar um negócio em casa ou 
com parentes, com o sinal verde da Lua para firmar uma sociedade. Vênus recomenda reservar 
um tempo para cuidar da beleza e da saúde. O planeta do amor e da beleza também recomenda 
descanso, principalmente se você está grávida. Uma atração inesperada pode bagunçar seus sen-
timentos, então converse antes de se envolver e acabar criando falsas ilusões; e lembre-se de que 
o Tarot do Amor está sempre disposto a te ajudar nas questões sentimentais. Na vida a dois, o céu 
indica uma fase de boa sintonia e muito companheirismo, além de um clima quente na intimidade: 
ouse e surpreenda o mozão, bebê!

VIRGEM - 23/08 a 22/09
A Lua na Casa 6 garante mais disposição para encarar seu trabalho e suas responsabilidades. Ou-
tros astros acentuam a sua criatividade e você deve explorar esse dom para dar ideias e resolver 
eventuais problemas no emprego. Saiba escolher as palavras certas para motivar os colegas e 
deixar o trabalho mais empolgante, e não para entrar em discussões. Vênus e Plutão no seu para-
íso astral realçam o seu charme e seducência, indicando fortes emoções nas paqueras e na vida a 
dois. O sinal está verde para se declarar a alguém, e com o momozim, não deixe a família interferir 
no seu relacionamento.

LIBRA - 23/09 a 22/10
Quem trabalha em casa, com parentes ou num negócio de família pode ter um dia muito lucrativo 
ou tomar decisões que podem render uma boa grana para a família. Você também terá ótimas 
ideias no emprego e muita habilidade para vendas e negociações em geral. A Lua na Casa 5 deixa 
seu astral mais leve e descontraído, capaz de contagiar os colegas. Os astros só pedem cuidado 
para não se envolver em fofocas ou mal-entendidos: esclareça dúvidas e repita quantas vezes 
precisar. Tanto a paquera quanto o romance recebem bons estímulos, e você pode aproveitar para 
conquistar ou namorar muito!

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
O céu avisa que você pode começar o dia tendo uma conversa séria com alguém. Então, procure 
manter a calma e escolher palavras gentis para defender suas ideias — evite brigas. Também tenha 
cuidado com os gastos: na hora do almoço, é bom nem levar o cartão de crédito, porque há risco 
de exagerar e ficar no vermelho. Mas a Lua envia boas vibrações para o seu convívio com a família, 
e pode dar uma forcinha para você apresentar aos chefes uma ideia ou um projeto que guarda há 
bastante tempo e tem muita vontade de realizar. Para receber conselhos sobre essa oportunida-
de, consulte o Tarot do Trabalho e arrase, bebê! No amor, mostre que sabe o que quer, mas sem 
abusar das cobranças. Fuja de discussões.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Questões relacionadas a dinheiro devem agitar a sua manhã nesta terça. Pode pintar uma grana 
inesperada, capaz de ajudá-la a quitar uma dívida e sair do sufoco. Só não vá gastar com besteiras: 
resista às tentações. A Lua na Casa 3 aumenta a sua habilidade de conversar, negociar e conven-
cer as pessoas. Será mais fácil se entender com chefes, colegas e clientes, o que deve deixar seu 
trabalho bem mais fácil. É nas conversas com os parentes que precisa se atentar: pode rolar de-
sentendimentos na hora do almoço. Meça as palavras. Papos descontraídos vão agitar os flertes, 
uma atração proibida será forte — quer saber se deve render-se a esse amor? Consulte o nosso 
Tarot do Amor! Já com o mozão, valorize o diálogo e surpreenda no sexo.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
Você vai acordar decidida e cheia de determinação para conquistar seus objetivos, por isso, mire 
em seus ideais e vá à luta. A Lua na Casa 2 fará você se preocupar mais com dinheiro e com a sua 
segurança material, dando um bom estímulo para se dedicar ao trabalho e batalhar por um futuro 
melhor. Boa sintonia com os amigos: conte com eles para o que precisar. Aliás, Marte na Casa 11 
sinaliza que você pode se apaixonar por alguém da turma e o lance tem boas chances de dar certo. 
Se já tem seu cobertor de orelha, valorize a segurança que tem ao lado do par. Não dê ouvidos a 
fofocas e esclareça qualquer dúvida com diálogo — afaste o ciúme pra bem longe.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
O céu mantém o conselho de que você deve batalhar pelos seus desejos sem comentar seus pla-
nos. Se tiver que buscar ajuda, que seja de pessoas poderosas e que realmente tenham influência 
para apoiar você. A Lua em Aquário reforça sua confiança e todos os dons do seu signo. Junto com 
Marte no topo do seu Horóscopo, você não medirá esforços para conquistar o sucesso e os seus 
objetivos. Só evite misturar dinheiro com amizade, pois pode ter aborrecimentos, ok? Um romance 
secreto com alguém influente promete agitar a sua vida. Mas se já se amarrou, alguns planos 
podem ser adiados por falta de grana: conversem.

PEIXES - 20/02 a 20/03
A Lua inferniza o seu astral e você vai querer ficar mais quieta no seu canto hoje. Procure fugir da 
agitação e prefira trabalhar sozinha para se concentrar melhor nas tarefas. Se pintar uma oportu-
nidade de iniciar um curso, não pense duas vezes para aceitar, pois isso deve dar um importante 
impulso para seu progresso e futuro. Mercúrio em quadratura com Netuno alerta que é melhor não 
bater de frente com chefes ou autoridades: meça suas palavras. Na paquera, pode se interessar 
por uma pessoa misteriosa ou por alguém de outra cidade. A dois, fortaleça a confiança e respeite 
as diferenças sem brigar.
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Youtuber apareceu nas redes sociais com mesmo look usado por 
seu companheiro de BBB 21 do dia anterior, no Farofa da GKay

Cantora posa com marido e três filhos em cliques 
compartilhados no Instagram
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Viih Tube acorda com blusa igual 
a de Arthur Picoli e web especula

Claudia Leitte posta “sem filtro” 
com a família: “Tudo tão perfeito”

Virgínia Fonseca mostra 

tanquinho 
e ganha confere de 
amiga na piscina

Virginia Fonseca mos-
trou o abdômen saradís-
simo de biquíni em dia 
de piscina com amiga, 
a também influencer 
Pamela, na tarde deste 
domingo (5), com direi-
to até a um confere da 
moça.

De biquíni, Virgínia 
impressionou pelo tan-
quinho trincado, apenas 
seis meses depois de dar 
à luz Maria Alice, sua 
filha com o cantor Zé 

Felipe. No dia de di-
versão ainda estavam a 
bebê e o sertanejo, além 
de Margareth Serrão, 
mãe de Virgínia.

“Já comemorando a ida 
dela pra Goiânia, mo-
rar pertin [sic] de mim, 
afinal toda loira tem 
sua morena”, escreveu 
Virgínia sobre a amiga. 
Virgínia, claro, ainda 
aproveitou para tomar 
um banho de mar, que 
estava ali pertinho.

A influencer, que deu à luz há seis meses, 
impressionou pela barriga sarada

comprar… o que a gente é 
não dá nem pra fotografar. 
Minha amiga, @medradomi-
la, tentou um ângulo legal. 

A gente sempre tenta… O 
importante é não parar, né? 
Então, boa semana, pesso-
al!”, escreveu ela.

A web voltou a especular 
sobre um suposto affair 
entre Viih Tube e Arthur 
Picoli após a youtuber 
aparecer em suas redes 
sociais nesta segunda-fei-
ra (6) usando uma cami-
seta igual a uma usada por 
seu companheiro de BBB 
21 no dia anterior.

Os dois estão em Forta-
leza, no Ceará, na famosa 
Farofa da GKay e curtiram 
a noite juntos, ao lado de 
outros amigos. Recém-
-solteira, Viih aproveitou 
a festa para dar vários 
beijos por ai, como no 
apresentador Lipe Ribeiro 
e o influencer Isaias.

Na web, internautas logo 
perceberam a coincidên-
cia da camiseta e passa-
ram a especular se eles 
teriam passado a noite 
juntos. Outros comentá-
rios afirmaram que a blusa 
era, na verdade, de Lipe 
Ribeiro, que também é 
patrocinado pela mesma 
marca.

O influencer Novinho, 
amigo de Lipe e que estava 
na festa, chegou a afir-

mar em um comentário 
no Instagram que a blusa 
seria mesmo do apresen-
tador e não do ex-BBB.

Boatos sobre um romance 
entre Viih e Arthur começa-
ram nos últimos meses após 
eles e Thais Braz - também 
participante do BBB 21 - fa-
zerem uma viagem juntos. 
Até a influencer Gabi Prado, 
que também estava na 
viagem, chegou a afirmar 
que eles estavam ficando 
durante o passeio.
Durante um papo recente 

com Quem, Viih descon-
versou sobre o suposto 
affair.

A Farofa da Gkay é uma 
festa com duração de 
três dias promovida pela 
influencer e atriz Gessica 
Kayane. O evento está 
sendo realizado Marina 
Park Hotel, em Forta-
leza, no Ceará, e conta 
com atrações como Alok, 
Wesley Safadão, Xand 
Avião, Léo Santana, É o 
Tchan, Pedro Sampaio e 
Zé Felipe.

Claudia Leitte mostrou a 
vida sem filtro e real de uma 
mãe de três filhos tentando 
fazer uma foto em família 
no Instagram. Ao lado do 
marido, Marcio Pedreira, e 
de Rafael, de 12 anos, Davi, 
de 8, e Bela, de 1, ela postou 
uma série de imagens em 
que tenta fazer com que os 
cinco olhem para a câmera 
ao mesmo tempo - tarefa 
quase impossível, já que a 
bebê está brincando com um 
celular.

“São fotos sem filtro, de uma 
família abençoada por Deus, 
num almoço de domingo. 
Mas, prestem bem atenção, 
não tem um clique sequer 
perfeito. E eu acho tudo 
TÃAAAAO PERFEITO!”, 
avisou a cantora.

“Gente, cuja alegria não 
está no que o dinheiro pode 


