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Controle social         P8

Rodrigo Constantino

TSE permite que 
candidato adote 
nome de coletivos 
na urna em 2022

Reino Unido tem 
onda de covid-19 
sem precedente

Banco Central prevê 
inflação de 2021 acima 
de 10%, primeira 
vez em seis anos

Mundo

Política

Política

Economia

Segundo o secretário Edson Aparecido, o sequenciamento 
genético está sendo feito no hospital Albert Einstein              P2

MP de SP arquiva inquérito 
contra Fernando Haddad por 
suposto pagamento de propina

Em cerimônia, André Mendonça toma 
posse como novo ministro do STF
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O plenário do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) apro-
vou ontem (16) mais quatro 
resoluções que regulamen-
tam os procedimentos para 
as eleições gerais de 2022. 
Entre as principais ino-
vações está a autorização 
expressa para que o nome 
de candidaturas coletivas 
constem na urna.              P3

O Banco Central informou 
nesta quinta-feira (16) que 
aumentou de 8,5% para 
10,2% a estimativa de in-
flação para o ano de 2021, 
calculada com base no Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA).     P5

O primeiro-ministro britâni-
co, Boris Johnson, e o profes-
sor Chris Whitty, responsável 
pela saúde pública do Reino 
Unido, apelaram, nas últimas 
horas, à população para que 
evite a excessiva socialização 
antes do Natal.  P6

Indicado ao cargo por Bolsonaro, ex-advogado da União tomou posse 
após ter nome aprovado no Senado no último dia 1º de dezembro  P3

4 em cada 10 trabalhadores preferem 
esquema de trabalho híbrido, diz pesquisa

Economia

Pesquisa realizada pela Vagas.com mostra que evitar 
deslocamento, ter flexibilidade em casa e interagir 
presencialmente com os colegas estão entre os prin-
cipais motivos para a preferência dos funcionários 
pelo modelo híbrido de trabalho. P5

Governador afirma Governador afirma 
que, por ora, não foi que, por ora, não foi 

confirmada epidemia confirmada epidemia 
da doença no estado da doença no estado P6P6

SP está em estado de SP está em estado de 
atenção para aumento atenção para aumento 

de casos de gripede casos de gripe
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POLÍTICA

MP de SP arquiva inquérito 
contra Fernando Haddad por 
suposto pagamento de propina

Prefeitura monitora 90 participantes de festa 
onde paciente com ômicron frequentou em SP

Da Redação

O secretário municipal da Saú-
de de São Paulo, Edson Apa-
recido, afirmou que a gestão 
municipal investiga os parti-
cipantes de uma festa que um 
paciente com a variante ômi-
cron da Covid-19 frequentou 
antes de descobrir que estava 
com a doença. 
De acordo com o secretário, 
dos 90 participantes monitora-
dos, 22 deles testaram positi-
vo para a Covid e aguardam 
o sequenciamento genético 
para saber se se trata da nova 
variante. 
“Nós fizemos um primei-
ro monitoramento de nove 
pessoas que tiveram contato 
com aquela pessoa. Dessas 
nove, sete tiveram sequencia-
mento positivo para a variante 
ômicron. Das 90 pessoas que 

nós estamos acompanhando, 
22 testaram positivo para a 
Covid. Elas passam bem, não 
estão sintomáticos. O sequen-
ciamento genômico desses 22 
casos está em curso neste mo-
mento para que a gente possa 
apresentar o resultado”, disse o 
secretário. 

O sequenciamento dos exames 
desses 22 pacientes que testa-
ram positivo está sendo feito 
pelo Hospital Albert Einstein, 
na Zona Sul, e deve ficar pron-
to nos próximos dias. 
Com isso, a secretaria ain-
da não sabe se essas pessoas 
positivadas contraíram ou não 
a nova variante.
“Enquanto isso, a Secretaria 
municipal da Saúde continua 
monitorando e busca o rastre-
amento das demais pessoas 
que participaram dessa festa 
para fazermos a testagem para 

a Covid-19. Na área [onde 
aconteceu a festa] nós temos 
uma unidade básica de saúde, 
que está fazendo a testagem 
dessas pessoas. Às vezes elas 
não testam positivo, mas os 
sintomas aparecem depois. E 
a gente faz esse acompanha-
mento no período de 15 dias”, 
afirmou Aparecido.
A cidade de São Paulo já tem 
dez casos confirmados da 
ômicron, e o episódio da festa, 
segundo o secretário, acende 
o sinal de alerta para que as 
pessoas evitem aglomerações e 
festas durante o final do ano. 
“A pandemia não passou. 
Ainda há a necessidade do 
uso das máscara e evitar as 
aglomerações. É importante 
também participar de even-
tos familiares onde todas as 
pessoas estejam vacinadas e 
apresentem o passaporte da 
vacina”, declarou.

Denúncia envolvia solicitação de propina de R$ 5 milhões à empreiteira, em 
2013, para quitação de despesas de campanha eleitoral

Segundo o secretário Edson Aparecido, o sequenciamento genético está sendo feito no hospital Albert 
Einstein e não é possível dizer ainda se essas 22 pessoas contraíram a nova variante da Covid-19

Da Redação

Ministério Público 
de São Paulo ar-
quivou na última 
segunda-feira (13) 
um inquérito contra 

o ex-prefeito Fernando Ha-
ddad (PT) por denúncia de 
suposta corrupção passiva 
envolvendo solicitação de 
propina de R$ 5 milhões à 
empreiteira OAS, em 2013, 
para quitação de despesas de 
campanha eleitoral.
Na decisão, a Promotoria Cri-
minal afirmou não ter encon-
trado provas que sustentem as 
acusações feitas em delação 
premiada contra o petista.
A base para a acusação era o 
termo de colaboração premia-
da de Léo Pinheiro, ex-pre-
sidente da empreiteira, ao 
Ministério Público Federal 
(MPF), em 30 de setembro de 
2020, durante desdobramentos 

da Operação Lava jato. A in-
vestigação foi transferida para 
o MP estadual.
Na ocasião, o delator alegou 
que foi procurado por João 
Vaccari Neto, ex-tesoureiro 
do PT, no primeiro trimestre 
de 2013, e que este teria lhe 
solicitado R$ 5 milhões para 
pagamento de dívidas de 
campanha de Haddad em troca 
de continuidade em contratos 
com a Prefeitura, principal-
mente da obra do prolonga-
mento da Avenida Roberto 
Marinho.
À época, Leo Pinheiro alegou 
ainda que teria realizado os 
pagamentos, em um total de 
R$ 3 milhões, ao PT, em março 
de 2013.
O Ministério Público reali-
zou diversas diligências em 
parceria com a Polícia Civil, 
com base nas alegações do 
ex-presidente da OAS, e não 
encontrou provas que susten-
tassem a denúncia, segundo o 

promotor Paulo Rogerio Bastos 
Costa, que determinou o ar-
quivamento da ação.
Segundo Costa, há datas apre-
sentadas por Léo Pinheiro que 
não batem com o cronograma 
dos fatos apurados e, portanto, 
comprometem a continuidade 
do inquérito contra Haddad e 
João Vaccari Neto.
Por meio de nota, a defesa de 
João Vaccari Neto disse que ele 
“sempre negou esta afirmação 
do Léo Pinheiro, pois jamais 
fez qualquer solicitação de 
propina a ele ou a quem quer 
que seja”.
“O próprio Ministério Público, 
após as investigações, chegou 
à conclusão de que os crimes 
atribuídos aos investigados 
nunca ocorreram e que após 
mais de 680 páginas de do-
cumentos colhidos, o suposto 
valor exigido pelo Sr. Vaccari 
não se comprovou, afirmando 
ainda, que as defesas apre-
sentaram documentos que 

O

FO
TO

: T
V

 G
lo

bo
/R

ep
ro

du
çã

o
FO

TO
:  

R
ep

ro
du

çã
o/

TV
 G

lo
bo

demonstraram a improcedên-
cia das acusações do delator. A 
defesa do Sr. Vaccari, reitera-
damente, tem sustentado a sua 
confiança na Justiça brasileira, 
que ao final, tem convicção, 
concluirá pela improcedência 
de todas as acusações infunda-
das, levianas e mentirosas que 
seu cliente sofreu”, afirmou o 
advogado Luiz Flávio Borges 
D’Urso.

O advogado de defesa do 
ex-prefeito Fernando Haddad, 
Pierpaolo Bottini, afirmou que 
“estava clara a falta de credi-
bilidade da delação” de Léo 
Pinheiro.
“Os fatos foram investigados 
em todos os detalhes e nada foi 
encontrado contra Fernando 
Haddad ou aqueles que par-
ticiparam de sua campanha”, 
afirmou Bottini.
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Da Redação

plenário do Tri-
bunal Superior 
Eleitoral (TSE) 
aprovou ontem 
(16) mais quatro 

resoluções que regula-
mentam os procedimen-
tos para as eleições gerais 
de 2022. Entre as prin-
cipais inovações está a 
autorização expressa para 
que o nome de candida-
turas coletivas constem 
na urna.
A novidade foi inserida 
na resolução que trata do 
registro de candidatu-
ras e prevê que, ao lado 
do nome individual do 
candidato efetivamente 
registrado, conste o nome 
de coletivo ou grupo que 

represente sua candida-
tura, desde que caiba nos 
30 caracteres permitidos.
A proposta foi apresenta-
da pelo relator da reso-
lução, ministro Edson 
Fachin, e aprovada por 
unanimidade. Para ele, a 
nova norma “concretiza 
diretriz de democratiza-
ção da participação polí-
tica, que não colide com 
nenhuma regra legal, 
uma vez que a candida-
tura continua a ser indi-
vidualizada”.
Com esse entendimen-
to, o ministro rejeitou 
proposta feita por um 
advogado, que sugeriu a 
proibição expressa das 
candidaturas coletivas, 
por não estarem previstas 
na legislação eleitoral.
“A chamada candida-

tura coletiva representa 
apenas um formato de 
promoção da candidatu-
ra, que permite à pessoa 
que se candidata destacar 
seu engajamento em mo-
vimento social ou em co-
letivo. Esse engajamento 
não é um elemento apto 
a confundir o eleitorado, 
mas, sim, a esclarecer so-
bre o perfil da candidata 
ou do candidato”, escre-
veu Fachin ao justificar a 
nova norma.
Na sessão plenária que 
aprovou a norma, o 
ministro Carlos Hor-
bach elogiou a solução 
encontrada pelo relator, 
segundo a qual o nome de 
coletivos devem constar 
ao lado da denominação 
do candidato individual, 
evitando assim a adoção 

A proposta foi aprovada por unanimidade

TSE permite que candidato adote 
nome de coletivos na urna em 2022

O

Indicado ao cargo por Bolsonaro, ex-advogado da União tomou posse após ter 
nome aprovado no Senado no último dia 1º de dezembro

Em cerimônia, André Mendonça toma 
posse como novo ministro do STF

Da Redação

Nesta quinta-feira (16), 
o ex-advogado-geral da 
União André Mendonça 
tomou posse como novo 
ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
assumindo a 11ª cadeira da 
Corte. Indicado à vaga pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL), ele ocupou o posto 
deixado pelo ex-ministro 
Marco Aurélio Mello, que 
se aposentou em julho 
deste ano .

A cerimônia ocorreu de 
maneira presencial no ple-
nário do Supremo e contou 
com a presença dos atu-
ais e ex-ministros do STF, 
além do presidente Bolso-
naro e dos presidentes do 
Senado, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), e da Câmara, 

Arthur Lira (PP-AL).

Os únicos dois ministros 
da Corte que não compa-
receram ao evento foram 
Gilmar Mendes e Cármen 
Lúcia.

De acordo com o presiden-
te do Supremo, ministro 
Luiz Fux, não houve fila de 
cumprimento ao novo mi-
nistro devido às restrições 
da Covid-19. Além disso, 
os convidados também 
precisaram apresentar o 
cartão de vacinação con-
tra a doença ou o exame 
RT-PCR feito até 72 horas 
antes da cerimônia.

O nome do ex-advogado 
da União foi aprovado pelo 
plenário do Senado no 
último dia 1º de dezembro, 
por 47 votos a favor e 32 
contra . Anteriormente, 
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apenas de nomenclaturas 
genéricas na urna.
Horbach mencionou 
levantamento sobre o 
registro, em eleições 
passadas, de chapas com 
nomes genéricos como 
“Coletivo Nós, Coletivo 

Encanto, Coletivo In-
clusão”, o que resultou 
na abertura de diversas 
contestações na Justiça 
Eleitoral. “Nomes dessa 
natureza não estão con-
templados” na nova reso-
lução, frisou o ministro.

Mendonça também foi 
aprovado pela Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ) por 18 votos a 9 .
A aprovação do novo 

ministro se deu após uma 
espera de mais de qua-
tro meses para que sua 
sabatina fosse marcada 
pelo presidente da CCJ,  

senador Davi Alcolum-
bre (DEM-AP), que não 
concordava com a indi-
cação de Mendonça ao 
Supremo.
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Duas pessoas foram presas nesta quinta-feira durante operação da Polícia Civil de Sorocaba(SP). 
Criminosos roubaram shoppings em Jacareí, Sorocaba, Piracicaba, São Roque e São Paulo

Da Redação

A quadrilha que assaltou 
o Shopping Iguatemi Espla-
nada, em Sorocaba (SP), e 
o Catarina Outlet, em São 
Roque (SP), em novembro, 
invadiu outros três sho-
ppings das cidades de Pira-
cicaba (SP), Jacareí (SP) e 
São Paulo (SP), segundo a 
Polícia Civil. Cinco crimes 
ocorreram em menos de dois 
meses.
O último ocorreu na terça-
-feira (14), em São Paulo. 
Nesta quinta (16), dois ho-
mens, de 23 e 25 anos, foram 
presos durante uma operação 
realizada pela Polícia Civil 
de Sorocaba na zona sul da 
capital. Eles foram levados 
para a Departamento Estadu-

al de Investigações Criminais 
(Deic) de Sorocaba, onde 
estão sendo interrogados.
Os policiais também apreen-
deram produtos que possi-
velmente foram roubados, 
como roupas que ainda 
estavam com etiquetas, joias, 
perfumes e celulares. Os 
objetos passarão por uma 
análise no Departamento de 
Inteligência da Deic.
No caso de Jacareí, a quadri-
lha armada assaltou duas jo-
alherias de um shopping, no 
dia 25 de outubro. Na fuga, os 
criminosos chegaram a ser 
abordados por um seguran-
ça, que foi baleado com um 
tiro de raspão na cabeça, mas 
passa bem.
Em Piracicaba, duas joalhe-
rias foram assaltadas no dia 
24 de novembro, no Sho-

Defesa pedia liberdade sob alegação de que ele foi ‘torturado’ ao ser preso por policial militar em 
novembro. Cabo que puxou jovem foi afastado pela corporação, que criticou como prisão foi feita

Jovem negro que foi algemado e puxado por 
PM em moto se torna réu na Justiça por tráfico 
de drogas e dirigir sem habilitação em SP

Quadrilha investigada assaltou cinco shoppings 
em SP em menos de dois meses, diz polícia

Da Redação

Justiça aceitou a 
denúncia do Mi-
nistério Público 
(MP) e tornou 
réu por tráfico de 

drogas e dirigir sem habi-
litação o jovem negro que 
aparece num vídeo preso, 
algemado e sendo pu-
xado por 300 metros por 
um policial militar numa 
moto, no último dia 30 de 
novembro na Zona Leste 
de São Paulo. O caso levou 
o debate de especialis-
tas em segurança pública 
sobre tortura, abuso de 
autoridade e racismo.
O juiz José Paulo Camargo 
Magano, da 11ª Vara Cri-
minal do Fórum da Barra 
Funda, na Zona Oeste da 
capital, ainda manteve a 
prisão preventiva de Jhon-
ny Ítalo da Silva, de 18 
anos, para que ele respon-
da preso pelos crimes dos 
quais está sendo acusado 
pelo Ministério Público de 
ter cometido.

“Reexaminando os autos, 
não vislumbro qualquer 
alteração na situação fática 
que possa levar à mudança 
na situação prisional espe-
cífica”, escreveu o magis-
trado na sua decisão desta 
quarta-feira (15).
O juiz José marcará futu-
ramente a data do julga-
mento, mas antecipou na 
decisão de quarta-feira 
(15) que não ouvirá, ini-
cialmente, depoimentos 
de testemunhas que sejam 
parentes do acusado. “Não 
serão ouvidas testemunhas 
que possuam grau de pa-
rentesco com o réu, salvo, 
quando não for possível, 
por outro modo, obter ou 
integrar-se a prova do fato 
de suas circunstâncias, fa-
cultando-se a apresentação 
de declarações escritas”.
Justiça negou soltura
Jhonny está preso atual-
mente na Penitenciária 1 de 
Lavínia, no interior do esta-
do. A prisão fica distante a 
mais de 580 quilômetros da 
capital paulista.
A defesa dele havia entrado 

com um Habeas Corpus no 
Tribunal de Justiça (TJ) de 
São Paulo alegando que o 
rapaz foi «torturado» e que 
por esse motivo deveria ser 
solto para responder em 
liberdade as acusações de 
tráfico e dirigir sem habili-
tação.
Mas o desembargador La-
erte Marrone, da 14ª Câma-
ra de Direito Criminal do 
Tribunal de Justiça, negou o 
pedido na semana passada, 
alegando que “aparente-
mente, a colocação do pa-
ciente em liberdade repre-
senta um risco à segurança 
e à saúde públicas”.
O mérito da liminar do TJ 
ainda será avaliado por 
mais desembargadores, que 
poderão manter a decisão 
ou até mesmo conceder a 
liberdade a Jhonny. Ainda 
não há data para quando 
isso deverá ocorrer.
O caso de Jhonny ganhou 
repercussão nas redes so-
ciais e na imprensa depois 
que o vídeo que o mostra 
sendo puxado por um PM 
viralizou na internet.
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A própria Polícia Militar 
(PM) decidiu afastar tem-
porariamente do patrulha-
mento nas ruas o cabo Jo-
célio Almeida de Souza, 
que prendeu o Jhonny, 
depois da repercussão do 
caso. Em seguida, a corpo-
ração criticou o modo como 
o agente algemou o rapaz 
na moto e puxou pela Ave-

nida Professor Luiz Ignácio 
de Anhaia Mello, na Vila 
Prudente.
A Corregedoria da PM apu-
ra a conduta do agente para 
saber se ele agiu correta-
mente ou não no momento 
que prendeu o rapaz. Se 
for punido, ele poderá ser 
advertido, suspenso ou até 
expulso da corporação. 

pping Piracicaba. Os crimi-
nosos armados renderam os 
funcionários e levaram joias 
que estavam em exposição 
e do cofre de uma das lojas. 

Ninguém foi preso.
Já em São Paulo, os cri-
minosos assaltaram uma 
joalheria dentro do Shopping 
SP Market, localizado na 

região de Santo Amaro, na 
zona sul. Os ladrões teriam 
atirado para cima duas vezes, 
segundo os seguranças do 
shopping.
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Centro da meta é de 3,75%, e previsão passou de 8,5% para 10,2%; estimativa para 2022 também 
aumentou de 3,7% para 4,7%. Números constam do relatório de inflação do quatro trimestre

Banco Central prevê inflação de 2021 
acima de 10%, primeira vez em seis anos

Da Redação

Banco Central in-
formou nesta 
quinta-feira (16) 
que aumentou de 
8,5% para 10,2% a 

estimativa de inflação para o 
ano de 2021, calculada com 
base no Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA).
A previsão consta do relató-
rio de inflação do quarto tri-
mestre deste ano e considera 
a trajetória estimada pelo 
mercado financeiro para as 
taxas de juros e de câmbio 
neste ano e em 2022.
Com isso, a instituição 
admitiu oficialmente que a 
inflação ficará acima de 10% 
pela primeira vez desde 2015 
— quando somou 10,67%.
O BC também confirmou no-
vamente que a meta não será 
cumprida neste ano, algo 
que já tinha acontecido em 
setembro deste ano. Quando 

isso acontece, o BC tem de 
escrever uma carta pública 
explicando as razões.
O centro da meta de infla-
ção, em 2021, é de 3,75%. 
Pelo sistema vigente no país, 
será considerada cumprida 
se ficar entre 2,25% e 5,25%. 
Com isso, a projeção do BC 
está bem acima do teto do 
sistema de metas.
Entenda como a inflação 
impacta investimentos e 
salários
A meta de inflação é fixada 
pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN).
Para alcançá-la, o Banco 
Central eleva ou reduz a taxa 
básica de juros da economia. 
Atualmente, a taxa Selic está 
em 9,25% ao ano, maior 
patamar em mais de quatro 
anos.
Nesta quinta-feira, o pre-
sidente do Banco Central, 
Roberto Campos Neto, 
afirmou que é importante 
“passar mensagem de que 
vamos atingir a meta e que o 

processo [alta dos juros] vai 
se estender até que as expec-
tativas [do mercado] estejam 
ancoradas [dentro das metas 
definidas]”.
Entre outros pontos, o BC 
avalia que a alta da inflação 
neste ano é resultado de:
aumento dos preços de 
“commodities” (produtos 
básicos com cotação inter-
nacional, como alimentos, 
minérios e petróleo, que 
impulsiona o preço dos 
combustíveis);
crise energética, por meio 
dos seus efeitos nas bandei-
ras tarifárias, o que repre-
sentou nova onda de choque 
de custos na economia. Até 
outubro, a tarifa de energia 
elétrica residencial cresceu 
19,13%.
Alta do dólar, que eleva o 
preço de produtos e insumos 
importados.
Próximos anos
Para 2022 e 2023, no cenário 
de mercado (Selic e câmbio 
projetados pelos bancos), 
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Manutenção do relacionamento presencial com outras pessoas da empresa foi o principal 
motivo apontado pela preferência do trabalho que mescla atividade presenciais e remotas

Da Redação

Pesquisa realizada pela 
Vagas.com mostra que evitar 
deslocamento, ter flexibili-
dade em casa e interagir pre-
sencialmente com os cole-
gas estão entre os principais 
motivos para a preferência 
dos funcionários pelo mode-
lo híbrido de trabalho.
De acordo com o levanta-
mento, 4 em cada 10 respon-
dentes elegeram o sistema 
que mescla atividades pre-
senciais e remotas como o 
mais indicado para trabalhar. 
O estudo foi realizado de 29 
de outubro a 7 de novembro, 
por e-mail, contando com a 
participação de 11.601 can-
didatos da base de dados da 
Vagas.com.
Os respondentes da pesquisa 
elegeram o sistema híbrido 
como o modelo mais ade-
quado para trabalhar, com 
42% de aceitação. O trabalho 
presencial foi a preferência 
de 32%, enquanto o méto-

do totalmente remoto foi a 
escolha de 26%.
“Essa pesquisa consolida o 
modelo híbrido de trabalho 
como o queridinho dos fun-
cionários. Desde que come-
çou a ser implantado durante 
a pandemia, os trabalhadores 
foram percebendo que era 
possível aliar sua atividade 
profissional com outras de 
cunho pessoal. Essa flexibili-
dade foi notada rapidamente 
e despertou uma grande 
motivação para muita gente, 
que jamais pensou que 
poderia ajustar agendas de 
acordo com a demanda, diz 
Ludmila Seki, especialista 
em marketing na Vagas.com.
Segundo ela, essas mesmas 
pessoas também viram que 
era necessário ir até o traba-
lho, mesmo que por menos 
vezes, para interagir com os 
colegas. Para Ludmila, “essa 
nova forma de lidar com o 
trabalho veio para ficar e já é 
um diferencial competitivo 
das empresas como forma 
de atração e retenção de 

talentos”.
O levantamento também 
procurou saber quantos dias 
seriam ideais para se traba-
lhar na empresa. Os respon-
dentes apontaram preferen-
cialmente três dias (41%), 
seguido por dois dias (33%), 
quatro dias (14%), um dia 
(5,6%) e outros (6,4%).
O levantamento traz os prin-
cipais motivos que levam 
à preferência pelo modelo 
híbrido de trabalho:
manutenção do relaciona-
mento presencial com outras 
pessoas da empresa (31%)
flexibilidade para adequar o 
trabalho a outras atividades 
domésticas (16,8%)
evitar a locomoção diária até 
o trabalho (14%)
ganhar tempo para outras 
atividades pessoais (8,8%)
ter maior foco e concentra-
ção (7%)
poder cuidar de filhos ou 
outros familiares em alguns 
dias (5,5%)
Daqueles que optaram 
pelo modelo presencial, os 

4 em cada 10 trabalhadores preferem 
esquema de trabalho híbrido, diz pesquisa
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motivos que mais se des-
tacaram pela escolha desta 
opção foram:
ter maior foco e concentra-
ção (37%)
ter relacionamento presen-
cial com outras pessoas da 
empresa (32,6%)
ter um ambiente adequado 
para trabalhar - móveis e 
infraestrutura (16,4%)
sair do ambiente doméstico 
(4,3%)
Para os que optaram 
pelo trabalho totalmente 

remoto, os motivos pela 
preferência por esse modelo 
são:
trabalhar em empresas de 
qualquer região no Brasil e 
exterior (27,5%)
evitar a locomoção até o 
trabalho (14%)
cuidar de filhos e outros fa-
miliares e ganhar tempo para 
outras atividades pessoais 
(11,75% em cada)
ter flexibilidade para ade-
quar o trabalho a outras ati-
vidades domésticas (10,4%)

o Banco Central projetou 
uma inflação de, respecti-
vamente, 4,7% e de 3,2%. 
Em setembro, a instituição 
estimava que o IPCA ficaria, 
respectivamente, em 3,7% e 
em 3,2%.
No ano que vem, a meta 
central de inflação para o 
ano que vem é de 3,5% e 
será oficialmente cumpri-
da se o índice oscilar de 2% 
a 5%. Em 2023, o objetivo 

central é de 3,25%, com um 
piso de 1,75% e um teto de 
4,75% por conta do intervalo 
de tolerância existente.
Mesmo tendo elevado sua 
estimativa para 2022, o BC 
avalia que, em 4,7%, a infla-
ção ficará dentro do inter-
valo do sistema de metas no 
ano que vem. Para o merca-
do financeiro, porém, a meta 
será estourada pelo segundo 
ano seguido.
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Premiê pede à população que evite socializações
Da Redação

O primeiro-ministro britâ-
nico, Boris Johnson, e o pro-
fessor Chris Whitty, respon-
sável pela saúde pública do 
Reino Unido, apelaram, nas 
últimas horas, à população 
para que evite a excessiva 
socialização antes do Natal. 
O país enfrenta nova onda de 
casos sem precedentes 
- nessa quarta-feira (15), re-
gistrou 78,61 mil infecções, o 
maior número diário desde o 
início da pandemia. A França 
já retomou restrições para 
viajantes do Reino Unido.
O número de casos con-
firmados de infecção pelo 
SARS-CoV-2, divulgado 
ontem pelas autoridades 
sanitárias, ultrapassa em 
10 mil o máximo atingido 
em janeiro deste ano. Desde 
o início da pandemia de co-
vid-19, o Reino Unido, com 
uma população de cerca 
de 67 milhões de pessoas, 
notificou mais de 11 milhões 
de casos e mais de 146 mil 
mortes.
Na origem desse aumento 
acentuado está, segundo 
as autoridades britânicas, a 
combinação entre as va-
riantes Delta e Ômicron que, 

no início da semana, já 
levara o primeiro-ministro 
e advertir para um “mare-
moto” de infecções. Boris 
Johnson voltou a dirigir-se à 
população para pedir muita 
cautela na socialização. Ele 
rejeitou, no entanto, o fe-
chamento de bares e restau-
rantes.
A Agência de Segurança da 
Saúde do Reino Unido vai 
começar a incluir as rein-
fecções nos seus boletins 
epidemiológicos diários. 
Whitty afirmou que o país 
enfrenta “duas epidemias”: a 
primeira, da variante Ômi-
cron, “que cresce muito 
rapidamente”, e a segunda 
da variante Delta.
A Ômicron, destacou o mé-
dico britânico, está evo-
luindo em ritmo fenomenal: 
“Temo que tenhamos de ser 
realistas quanto aos recordes 
que serão batidos nas próxi-
mas semanas”.
Chris Whitty admitiu que 
a comunidade científica 
ainda não dispõe de todos 
os dados sobre hospitaliza-
ções, doença severa e mortes 
causadas pela Ômicron, mas 
lembrou que o que já se sabe 
é mau. “Não se misturem”
Whitty aconselhou o público 
a dar prioridade a eventos e 

Reino Unido tem onda de covid-19 sem precedente
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Governador afirma que, por ora, não foi confirmada epidemia da doença no estado. 
Hospitais da cidade de São Paulo já registram aumento repentino de pacientes

SP está em estado de atenção 
para aumento de casos de gripe

Da Redação

governador de São 
Paulo, João Do-
ria (PSDB), afir-
mou que o estado 
está em alerta 

para o aumento de casos 
de gripe. Questionado se já 
é possível considerar uma 
epidemia da doença, Doria 
afirmou não ser ainda o 
caso.
“Estamos no estágio de 
atenção. Atenção vem 
antes de preocupação”, 
disse o governador durante 
evento de lançamento de 
sua equipe econômica para 
as eleições presidenciais de 
2022.
Doria também voltou a cri-
ticar o Ministério da Saúde 
pela demora em solicitar ao 

Instituto Butantan as doses 
da vacina contra a gripe 
para a campanha de vaci-
nação do ano que vem.
“É um gesto de profunda 
irresponsabilidade, dado 
o fato de já termos uma 
epidemia no Rio de Janei-
ro, o Ministério da Saúde 
simplesmente silencia em 
relação a isso. Nós é que 
socorremos o Rio”, afir-
mou.
Mais cedo, o diretor do 
Butantan, Dimas Covas, 
disse que o instituto tam-
bém ofereceu 3 milhões de 
doses remanescentes da 
vacina da gripe da última 
campanha ao Ministério da 
Saúde, por conta do au-
mento de casos da doença 
em diversas cidades do 
país, mas não obteve res-
posta.

O

celebrações “que realmente 
interessem”, uma vez que é 
elevado “o risco de infecção” 
em eventos sociais desne-
cessários.
O primeiro-ministro britâ-
nico insistiu na ideia de que 
o Natal deste ano será “con-
sideravelmente melhor” do 
que o de 2020, já que o go-
verno não está, no momen-
to, contemplando a possibi-
lidade de medidas reforçadas 
de confinamento.
A chefe executiva da Agên-

cia de Segurança da Saúde, 
Jenny Harries, referiu-se 
à variante Ômicron como 
“provavelmente a ameaça 
mais significativa” desde o 
advento da pandemia.
Ao falar a uma comissão do 
Parlamento, Harries esti-
mou que “os números das 
próximas semanas serão 
espantosos, comparados 
com o ritmo de crescimento 
de casos visto nas variantes 
anteriores”. Ea  admitiu que 
o serviço público de saúde 

pode estar em “sério perigo” 
com a Ômicron.
França aperta restrições
Diante da ameaça de uma 
quinta onda de contágios e 
da propagação da Ômicron, 
o governo francês decidiu 
endurecer as regras de en-
trada em seu território para 
viajantes provenientes do 
Reino Unido.
Serão também limitadas as 
viagens “de turismo ou pro-
fissionais para pessoas que 
não são residentes na França.
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CÂMARA (São Paulo)
Reeleito 2º vice-presidente da Mesa, o vereador Atílio (Re-
publicanos) segue relatando o Orçamento da maior cidade 
brasileira, desde que o Ricardo Nunes (MDB) era seu colega  
.
PREFEITURA (São Paulo)
Ricardo Nunes (MDB), cuja esposa e 1ª Dama Regina tem 
grande importância, parabeniza a 1ª mulher a presidir o Pal-
meiras. A administradora Leila Pereira (Crefisa e FAM) agra-
dece 
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Aprovado 286,7 bilhões como Orçamento 2022 pro Esta-
do, na Casa que Rodrigo Garcia (ex-DEM no PSDB) presidiu 
quando foi deputado. Terá uma rica campanha pra suceder o 
Doria        
.
GOVERNO (São Paulo)
Agora que o ministro (Infraestrutura) Tarcísio Freitas acei-
tou o desafio de disputar o cargo de governador do Estado, 
começou a corrida (do PP e do Republicanos) pra ser vice da 
chapa 
.
CONGRESSO (Brasil)
O poder da FIESP-CIESP falou alto na escolha do Paulo Skaf 
como candidato do Bolsonaro ao Senado por São Paulo. O 
que não dava mais, era não ser eleito de novo ao governo 
paulista    
.
PRESIDÊNCIA (Brasil) 
Conforme antecipamos (edição 13 dezembro 2021), o minis-
tro (Infraestrutura) Tarcísio Freitas aceitou o desafio do Jair 
Bolsonaro
pra disputar pelo PL o governo paulista 2022
.
PARTIDOS 
A ‘unção’ do agora ex-tucano Alckmin (católico - Opus Dei) 
pra ser vice - por um partido dito socialista - se deu também 
pelo católico (eminência parda na Presidência do Lula) ... 
.
POLÍTICOS
... que o convencimento foi feito pelo católico (eminência 
parda do Lulismo) Gilberto Carvalho, sobre o então tucano 
que chamava o Lulismo-petismo de corrupto. Enquanto isso, 
...   
.
(Brasil)
... algumas ‘pesquisas’ começam a forçar a barra indicando 
que Lula se elege já no 1º turno. Petistas históricos, mais uma 
vez passados pra trás (como no caso Dilma) torcem o nariz 
.
JUSTIÇAS (Brasil)
Novel ministro (Supremo), o 1º cristão (evangélico), aprovei-
tou sua posse pra fazer uma média geral até com grande par-
te da imprensa que o Bolsonaro acusa de ‘jornalismo marrom’ 
.
M Í D I A S 
Cesar Neto é jornalista desde 1992. Publica esta coluna de 
política na imprensa brasileira desde 1993. O site www.cesar-
neto.com  recebeu Medalha Anchieta da Câmara Municipal 
de São Paulo e Colar de Honra ao Mérito da Assembleia do 
Estado de São Paulo

As palavras têm poder!

O poder da mente humana 
não deveria nunca ser ques-
tionado. Mas muitos ainda 
desconfiam do impacto de 
frases como “tudo dá erra-
do pra mim”, “nunca vai dar 
certo” ou “eu não consigo”. 
A repetição dessas palavras 
é capaz de mudar a nossa 
energia, os nossos senti-
mentos e como consequên-
cia os resultados alcançados. 
A força do pensamento é 
comprovada cientificamen-
te. Por isso, se manter po-
sitivo é tão importante. Por 
coincidência, em uma úni-
ca semana ouvi duas pes-
soas comentando sobre o 
trabalho de um cientista e 
pesquisador japonês. Ma-
saru Emoto é o nome dele. 
Fiquei curiosa e fui atrás de 
suas teorias. “A mensagem 
da água” é o experimento 
principal. Ele mostrou como 
moléculas de água reagem a 
diferentes estímulos. Ao es-
tar em contato com palavras 
de amor, por exemplo, o lí-
quido se transformou e ficou 
cristalino. Quando o estímulo 
era de ódio, a água se tornou 
turva e distorcida. Este texto 
está longe de ser um artigo 
científico, estou da falando 
de nós mesmo. Nós somos 
água. Sessenta por cento do 
nosso corpo é composto por 
água. E você sabe onde que-
ro chegar... 
Mas se ainda não está con-
vencido e o estudo parece 
muito abstrato, espere pra 
ver. Emoto fez um outro ex-
perimento, que pode ser fei-
to por qualquer um de nós 
em casa mesmo, sem la-
boratório e microscópio. No 
“teste do arroz”, o cientista 
separou em frascos de vidro 
três porções de arroz cozido. 
Em um escreveu “Obrigado” 
e “Eu te amo”. No outro, “Eu 
te odeio” e “Você é um idio-
ta”. E no terceiro nada foi co-
locado como se o alimento 
fosse ignorado. Os potinhos 

ficaram separados e por 30 
dias o cientista se aproxima-
va de cada um e falava em 
voz alta e com força o que 
estava escrito. O resultado é 
impressionante. No potinho 
do amor, o arroz fermentou, 
brotou e liberou um aroma 
agradável. Já o que foi bom-
bardeado por sentimentos 
negativos ficou preto, estra-
gado e cheirando mal. E o úl-
timo tratado com indiferença 
também apodreceu. Se ficou 
curioso para ver com os pró-
prios olhos, repita em casa a 
experiência ou procure na in-
ternet vídeos e reportagens. 
Há milhares que mostram a 
conclusão do pesquisador. 
Levar esta simples experi-
ência para as escolas junto 
com a do feijãozinho no al-
godão seria ótimo. Já pen-
sou nisso? Imagine só se as 
crianças crescessem saben-
do que nós somos os únicos 
responsáveis pelos nossos 
atos e pela forma que vive-
mos? Sem dúvida, se torna-
riam pessoas mais capazes 
e mais felizes. 
Mas na vida, nunca deixamos 
de aprender e adultos estão 
em tempo de aprender esta 
lição. Com o novo ano que se 
aproxima, aproveite a opor-
tunidade. Pensar positivo 
é o primeiro passo de tudo. 
Não se esqueça que você é 
o seu arroz. Saia do ciclo de 
reclamar, de falar mal e ser 
negativo. Elogie, seja otimis-
ta, acredite e fale bem de si e 
dos outros. Cultive a vida e 
o que ela tem de bom. Bro-
te em você um mundo cheio 
de amor, esperança, gratidão 
e prosperidade. Como pro-
vou Emoto assim a mudança 
vem e a transformação che-
ga. 

Fernanda Trigueiro
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Tribunal Superior Eleitoral pu-
blicou o Calendário das Eleições 
2022 : Dia 3 de março começa a 
mudança partidária, que vai até 
1º de abril. Dia 2 de abril os parti-
dos e as federações partidárias 
terão que ter registrados seus 
estatutos no TSE. Dia 4 de maio 
é o último para eleitores faze-
rem alistamento, transferências 
e revisão. Dia 15 de maio come-
çam as arrecadações prévias de 
recursos, sem pedido de votos...

Dia 30 de junho emissoras 
de rádio e tv não podem mais 
exibir programas apresentados 
ou comentados por candidatos. 
Dia 2 de julho agentes públicos 
ficam impedidos de nomear, 
contratar, admitir ou demitir 
servidores públicos, transfe-
rir recursos (União, Estados e 
municípios) ou autorizar propa-
ganda institucional ou contratar 
shows pagos com recursos 
públicos... 

Do dia 20 de julho ao dia 5 de 
agosto realização das conven-

ções partidárias. 15 de agos-
to, último dia para partidos e 
federações partidárias. Dia 16 
de agosto, data a partir da qual 
está liberada a propaganda 
eleitoral, inclusive via Internet. 
Dia 12 de setembro, data em 
que os pedidos de registros em 
todos os Tribunais Regionais 
e TSE devem estar julgados e 
publicados. Dia 29 de setembro 
é o último para os debates nas 
rádios e televisões...

Dia 1º de outubro é o último 
para propaganda eleitoral em 1º 
turno. Dia 2 de outubro vai se 
realizar a votação de 1º turno. 
Do dia 7 até o dia 28 de outubro 
acontece a propaganda eleitoral 
nas rádios e televisões referen-
te ao 2º turno. Dia 30 de outu-
bro vai se realizar a votação de 
2º turno das eleições. Dia 1º de 
dezembro é o último para os 
eleitores justificarem no Juízo 
Eleitoral porque não votaram no 
1º turno. Dia 19 de dezembro é 
o último dia para a diplomação 
dos eleitos ...

Controle social
Para muita gente, já ficou claro 
nessa pandemia que tantas me-
didas autoritárias e incoerentes 
não visam a controlar o vírus 
chinês, mas sim o cidadão. Go-
vernantes que são vistos aglo-
merando sem máscara e que 
permitem transportes públicos 
lotados resolvem que é preciso 
apresentar um passaporte vaci-
nal no salão de beleza, no restau-
rante, no shopping center. Não é 
pela vida, mas pelo controle.

Tiranos não se tornam tiranos 
apenas por suas vontades; eles 
precisam da passividade de seus 
súditos. Sem o comportamen-
to bovino diante das autorida-
des, que agem seja em nome de 
Deus ou da “ciência”, os projetos 
totalitários teriam bem menos 
chance de sucesso. Hoje a maior 
ameaça às liberdades vem de 
um sistema “progressista”, que 
explora o medo para avançar 
com seus tentáculos sobre cada 
detalhe de nossas vidas. E mui-
tos consentem!

Fazem, na verdade, pior: colabo-
ram com esses líderes autori-
tários, denunciando quem ousa 
questionar suas medidas drás-
ticas e ineficazes. O sujeito que 
se diz pronto para tomar quan-
tas doses de vacina o “espe-
cialista” mandar, sem qualquer 
receio ou dúvida, e ainda chama 
quem desconfia de tudo isso 
de “negacionista”, será sempre 
um soldado pronto para servir 
à tirania, denunciando o vizinho 
“dissidente”, o “contrarrevolu-
cionário” e “traidor” que coloca a 
“saúde coletiva” em perigo. 

Uma boa forma de avaliar quem 
detém de fato o poder é verifi-

car quem pode ou não ser alvo 
de chacota. O humor sempre foi 
um tanto iconoclasta, desafian-
do tabus, ousando mexer com 
as vacas sagradas, chacoalhan-
do as estruturas mais anacrô-
nicas da sociedade e expondo a 
hipocrisia daqueles no controle. 
A transgressão desafia o esta-
blishment, em suma. E quem não 
pode ser alvo de sátiras ácidas 
atualmente? Os movimentos de 
“minorias”, os “tecnocratas da 
ciência”, e os ministros supre-
mos no caso brasileiro, claro. 

A contracultura dos anos 60 
venceu, chegou ao poder, e se 
espalhou pela mídia, academia e 
estado. No comando da cultura 
e do governo, envelheceu e pre-
cisa calar seus adversários, que 
apontam suas contradições, re-
tiram o manto do altruísmo que 
mascara sua pura ambição pelo 
poder. Eles não podem permitir 
isso, sob o risco de ver esse po-
der esvanecer. É preciso dobrar 
a aposta. É necessário explorar 
crises globais, reais ou imaginá-
rias, para expandir a esfera de 
controle. 

Historicamente, as coisas mais 
terríveis, as guerras, genocídios 
e a escravidão, não foram resul-
tados da desobediência, mas 
sim da obediência. Tem muita 
gente obedecendo sem pes-
tanejar, apenas para “voltar ao 
normal”, sem se dar conta de 
que justamente por conta des-
sa obediência bovina não vol-
taremos ao normal. Aqueles no 
poder gostaram da brincadeira. 
A “contracultura libertária” de 
hoje, paradoxalmente, é o con-
servadorismo, que clama por li-
berdade.

diário de S.Paulo

Charge

Calendário Eleitoral 2022  

Rodrigo Constantino
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S/A em face de HIDRAL MAC INDUSTRIAL LTDA - Processo nº 1015721-05.2016.8.26.0037/01 – Controle nº 1517/2016, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a 
seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações 
judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive 
as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao 
responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será 
por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 01/02/2022 às 15:30h e se encerrará dia 04/02/2022 
às 15:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 04/02/2022 
às 15:31h e se encerrará no dia 28/02/2022 às 15:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial 
Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem 
corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.
com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, 
“caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de 
depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: 
proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que 
mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados 
nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço 
de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por 
razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do 
encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação 
pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 
102.346 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ARARAQUARA/SP - IMÓVEL: Área “B” do desmembramento do lote 06 da quadra “A” do loteamento denominado “V Distrito Industrial de 
Araraquara” – Parque Belvedere, com a área de 3.185,795m2, medindo 78,65 metros de frente para a Avenida Professor Mario Teixeira Mariano; 79,65 metros na linhas dos fundos, confrontando com a área A (M.102.345); 40,00 
metros do lado esquerdo, confrontando com o lote 04; 39,00 metros do lado direito, confrontando com a Rua Professor Luiz Carlos Doria Teixeira de Camargo (Cinturão Verde); 1,57 metros em curva de concordância na confluência 
dos alinhamentos prediais da Avenida Professor Mario Teixeira Mariano com a Rua Professor Luiz Carlos Doria Teixeira de Camargo (Cinturão Verde). Cadastro: 09.075.008. Consta na Av.01 desta matrícula condições impostas 
a destinação do imóvel. Consta na Av.03 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Trabalhista, Processo nº 00003025620145150079, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Araraquara/SP, requerida 
por WILLIAN CESAR DE SOUZA GONÇALVES contra P.H.S. MÁQUINAS HIDRÁULICAS LTDA – EPP E OUTRA, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário DIEGO TEIXEIRA DA SILVA. Consta na Av.06 
desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.07 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Trabalhista, Processo nº 
00105293720165150079, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Araraquara/SP, requerida por SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS MECÂNICAS E DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE 
ARARAQUARA E AMÉRICO BRASILIENSE contra HIDRAL-MAC INDUSTRIAL LTDA, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária SYLVIA HELENA DE VITRO SIMÕES. Consta na Av.09 desta matrícula 
que nos autos da Ação de Execução Trabalhista, Processo nº 0010170-60.2019.5.15.0151, em trâmite na 3ª Vara do Trabalho da Comarca de Araraquara/SP, requerida por JOSÉ PEDRO DA SILVA contra HIDRAL-MAC INDUSTRIAL 
LTDA E OUTROS, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.10 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 00056392420198260037, em 
trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Araraquara/SP, requerida por BANCO DO BRASIL S.A. contra HIDRAL-MAC INDUSTRIAL LTDA, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. 
Consta na Av.11 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 2613.18.2019, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Araraquara/SP, requerida por GERDAU ACOS LONGOS S.A contra HIDRAL-MAC 
INDUSTRIAL LTDA, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.12 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 00055933520198260037, 
em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Araraquara/SP, requerida por BALLUF CONTROLES ELÉTRICOS LIMITADA contra HIDRAL-MAC INDUSTRIAL LTDA, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado 
depositário o executado. Consta na Av.13 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Cível, Processo nº 0004499-52.2019.8.26.0037, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Araraquara/SP, requerida por HYDAC 
TECNOLOGIA LTDA contra HIDRAL-MAC INDUSTRIAL LTDA, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.14 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, 
Processo nº 0001314 36.2017.4.03.6120, em trâmite na 1ª Vara Federal da Comarca de Araraquara/SP, requerida por MINISTÉRIO DA FAZENDA contra HIDRAL-MAC INDUSTRIAL LTDA, foi penhorado o imóvel objeto desta 
matrícula, sendo nomeado depositário AMERICAN PRIVATE EQUITY LLC. Consta na Av.15 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 5001669, em trâmite na 1ª Vara Federal da Comarca de 
Araraquara/SP, requerida por MINISTÉRIO DA FAZENDA contra HIDRAL-MAC INDUSTRIAL LTDA, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário AMERICAN PRIVATE EQUITY LLC. Consta na Av.16 
desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 0014103-71.2018.8.26.0037, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Araraquara/SP, requerida por BANCO DO BRASIL S/A contra HIDRAL-MAC 
INDUSTRIAL LTDA E OUTROS, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 009.075.008 (fls.208). Consta as fls.208 dos autos que o terreno é utilizado em grande 
parte da sua extensão como estacionamento para veículos dos funcionários. E existem também as seguintes benfeitorias: Cobertura para Resíduos de 130,24m2; Prédio 1/Área de Lazer de 39,83m2; Prédio 1/Área de Lazer/
Cobertura/Garagem de 85,98m2; Prédio 2/Escritório de 255,26m2; e Muro de 493,25m2. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 891.686,02 (oitocentos e noventa e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e dois 
centavos) para junho de 2018, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Araraquara, 26 de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Penápolis/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados ONIX PLIS TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE CARGA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.484.549/0001-48; PEDRO LUIZ TORRES PARO, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 038.627.098-84; bem como sua mulher ANA LÚCIA BARREIRA DE CAMPOS PARO, inscrito no CPF/MF sob o nº 158.068.648-63; e FERNANDO RECHE PARO, inscrito no CPF/MF sob o nº 253.139.298-01. O Dr. 
Fernando Baldi Marchetti, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Penápolis/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de ONIX PLIS TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE CARGA LTDA E 
OUTROS - Processo nº 0006435-88.2010.8.26.0438 (438.01.2010.006435) – Controle nº 787/2010, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O 
imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. 
DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive 
as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao 
responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será 
por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 01/02/2022 às 14:30h e se encerrará dia 04/02/2022 
às 14:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 04/02/2022 
às 14:31h e se encerrará no dia 21/02/2022 às 14:30h onde serão aceitos lances com no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro 
Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do 
bem corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br. DA PREFERÊNCIA – Nos termos do artigo 843, § 1º, do Código de Processo Civil, a quota parte da coproprietária/cônjuge alheia a execução recairá sobre o produto da alienação do bem, sendo que a 
mesma terá a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, 
exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. Correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas 
gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro 
horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento 
parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à 
vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, 
incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do 
valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, 
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo 
se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão ao Leiloeiro deverá 
ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.
megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos 
do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: LOTE ÚNICO: MATRÍCULAS NºS 20.639, 20.640 e 20.641 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PENÁPOLIS/SP. Consta ás fls. 306 a existência do processo 
nº0010877-46.2018.5.15.0124. Avaliação deste lote: R$ 246.210,00 (duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e dez reais) para Abril de 2018, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de 
atualização monetária do TJ/SP. A descrição detalhada dos bens e os valores dos lotes está disponível no site www.megaleiloes.com.br. Penápolis, 18 de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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2ª Vara Cível do Foro da Comarca de São José dos Campos/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados JONAS DE SOUZA MARTINS, inscrito no CPF/MF sob o nº 705.549.351-04; MAURO DOS ANJOS, inscrito no CPF/MF sob o nº 851.593.798-00; e sua mulher 
MAURA NUNES MOREIRA DOS ANJOS, inscrita no CPF/MF sob o nº 054.826.478-38; bem como do ocupante atual ANTONIO PEREIRA DA COSTA. O Dr. Paulo de Tarso Bilard de Carvalho, MM. Juiz de Direito da 2ª 
Vara Cível do Foro da Comarca de São José dos Campos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo 
processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por SHOPPING BURITI MOGI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA em face de JONAS DE SOUZA MARTINS E OUTROS - Processo 
nº 1019775-72.2018.8.26.0577 – Controle nº 1324/2018, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” 
e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será 
publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. 
DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos 
interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão 
será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 31/01/2022 às 14:30h e se encerrará dia 03/02/2022 às 14:30h, onde somente serão aceitos lances iguais 
ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 03/02/2022 às 14:31h e se encerrará no dia 24/02/2022 
às 14:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 70% (setenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, 
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 70% (setenta por cento) do 
valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o 
imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO 
- O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena 
de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A 
apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO 
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza 
o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, 
§ 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não 
está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas 
incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada 
por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo 
endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 44.729 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA 
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - IMÓVEL: Imóvel: Rua Apeninos Satélite Industrial de SJ Campos. Um lote de terreno sem benfeitorias sob nº 08 da quadra 135-RI 4797, com área de 250,00m2, do loteamento denominado 
Satélite Industrial de São José dos Campos, situado com frente para a rua Apeninos, desta cidade, comarca e circunscrição imobiliária de São José dos Campos, medindo 12,50m na frente, igual medida nos fundos, por 20,00m da 
frente aos fundos, em ambos os lados, divisando pela frente com a rua Apeninos, de sua situação, nos fundos com o lote RI-4810, pelo lado direito, de quem da via pública olha o terreno, com o lote RI-4798 e, do lado esquerdo 
com o lote RI-4796, todos da mesma quadra. Consta na Av.02 desta matrícula que nos autos do Processo nº 1002451302018, em trâmite na 3ª Vara Cível do Foro Regional de Tatuapé/SP, foi decretada a indisponibilidade 
de bens de MAURO DOS ANJOS E OUTRA. Consta na Av.03 desta matrícula que nos autos do Processo nº 1009295-98.2019.8.26.0577, em trâmite na 2ª Vara Cível de São José dos Campos/SP, requerida por FUNDO DE 
INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC contra MAURO DOS ANJOS E OUTRA, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula. Consta na Av.04 desta matrícula que nos autos do Processo nº 1003018-75.2018.8.26.0650, 
em trâmite na 2ª Vara Judicial de Valinhos/SP, requerida por SHOPPING VALINHOS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA contra MAURO DOS ANJOS E OUTRA, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula. Consta na Av.05 
desta matrícula que nos autos do Processo nº 1017296-09.2018.8.26.0577, em trâmite na 7ª Vara Cível de São José dos Campos/SP, requerida por CONDOMINIO BURITI SHOPPING GUARA contra MAURO DOS ANJOS E OUTRA, 
foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula. Contribuinte nº 46.135.007.00. Consta as fls.383 dos autos que sobre o terreno há construções: uma pequena edícula nos fundos e uma casa de 03 dormitórios, sala, cozinha 
e banheiro. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para junho de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/
SP. Débito desta ação as fls.376 no valor de R$ 29.113,96 (novembro/2020). São José dos Campos, 29 de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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PUBLICIDADE LEGAL

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Itatiba/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados A.B.S EMPRESA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.418.148/0001-30; FRANCISCO AUGUSTO BEZANA, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 016.597.488-52; LEVI CABRAL SIMÕES, inscrito no CPF/MF sob o nº 963.491.078/53; bem como sua mulher ELISABETE CRISTINA CHIMELLO, inscrita no CPF/MF sob o nº 053.684.378-38. O Dr. 
Orlando Haddad Neto, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Itatiba/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A (credor hipotecário) em face de A.B.S EMPRESA DE PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS - Processo nº 0001708-19.2003.8.26.0281 – Controle nº 759/2003, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL 
- O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as 
fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao 
responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação 
será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 01/02/2022 às 16:00h e se encerrará dia 
04/02/2022 às 16:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no 
dia 04/02/2022 às 16:01h e se encerrará no dia 25/02/2022 às 16:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido 
pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo 
para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através 
do Portal www.megaleiloes.com.br. DA PREFERÊNCIA – Nos termos do artigo 843, §§ 1º e 2º, do CPC, a quota parte da coproprietária/cônjuge alheia a execução recairá sobre o produto da alienação do bem, sendo que a 
mesma terá a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, 
exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o 
pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 
DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO 
DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a 
pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º 
do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está 
incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas 
incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial nos 
autos, que ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail. Correrão por conta exclusiva do arrematante eventuais despesas e custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial 
do bem arrematado. OBS: O arrematante não poderá ser pessoa estranha ao Edifício Office Tower, conforme Regimento Interno Condominial. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.
megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos 
do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 44.196 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITATIBA/SP - IMÓVEL: Uma vaga de garagem sob o nº E-06 – unidade autônoma, 
localizada no 2º pavimento – subsolo, do Edifício denominado “Office Tower”, situado na rua Pizza e Almeida, no perímetro urbano desta cidade e comarca de Itatiba, contendo a área útil de 12,50m2, área comum de 25,24m2, 
área total de 37,74m2, e fração ideal de 0,525% no terreno. Consta no R.1 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução, Processo nº 1281/02 (2002.006.203), em trâmite na 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de 
Itatiba /SP, requerida por BANCO ABN AMRO REAL S/A contra LEVI CABRAL SIMÕES E OUTROS, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta no R.2 desta matrícula que 
nos autos da Ação de Execução, Processo nº 2003.012.612, em trâmite na 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Itatiba /SP, requerida por UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A contra LEVI CABRAL SIMÕES E 
OUTROS, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.4 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 00019830620198260281, em trâmite 
na 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Itatiba /SP, requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO OFFICE TOWER contra ABS EMPRESA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo 
nomeada depositária a executada. Contribuinte nº 41212.14.04.00670.0.0417.43000. Consta as fls.1668 dos autos que na Prefeitura de Itatiba/SP há débitos tributários no valor de R$ 1.940,59 (outubro/2021). Valor 
de Avaliação do Imóvel: R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) para maio de 2019, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Consta as fls.1368 dos 
autos débitos condominiais sobre a vaga de garagem E-06 no valor total de R$ 23.920,92 (junho/2020). Itatiba, 28 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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1ª Vara Cível do Foro Regional de Vila Mimosa/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados PEREIRA E MIGLIACCIO SERVIÇOS DE GRAFICA LTDA – EPP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.359.130/0001-67; LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA 
PEREIRA, inscrito no CPF/MF sob o nº 005.638.068-26; e sua mulher SILVANA MIGLIACCIO PEREIRA, inscrito no CPF/MF sob o nº 182.022.478-37; bem como dos coproprietários MARIA CATERINA MIGLIACCIO 
GRANDOLFO, inscrito no CPF/MF sob o nº 966.589.918-04; e seu marido DIRCEU GRANDOLFO, inscrito no CPF/MF sob o nº 954.386.378-49; ESPÓLIO DE ZILDA CAROLINA JUSIOLI MIGLIACCIO, representado 
por seu inventariante e por si HAROLDO JOSE MIGLIACCIO, inscrito no CPF/MF sob o nº 044.527.908-79; LUCIANA MIGLIACCIO PIAIA, inscrito no CPF/MF sob o nº 049.933.698-40; ALICE MIGLIACCIO, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 144.002.468-50; bem como seus cônjuges, se casadas forem. A Dra. Viviani Dourado Berton Chaves, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Vila Mimosa/SP, na forma da lei, FAZ 
SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por BANCO DO 
BRASIL S/A em face de PEREIRA E MIGLIACCIO SERVIÇOS DE GRAFICA LTDA – EPP - Processo nº 0003083-73.2017.8.26.0084 (Principal nº 0002666-91.2015.8.26.0084) – Controle nº 1096/2015, e que 
foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da 
parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro 
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar 
solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois 
alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.
megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 01/02/2022 às 14:00h e se encerrará dia 04/02/2022 às 14:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance 
igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 04/02/2022 às 14:01h e se encerrará no dia 28/02/2022 às 14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 
95% (noventa e cinco por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 95% (noventa e cinco por cento) do valor da avaliação judicial, que será 
atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DA PREFERÊNCIA – Nos termos do artigo 843, §§ 1º e 2º, do CPC, a 
quota parte da coproprietária/cônjuge alheia a execução recairá sobre o produto da alienação do bem, sendo que a mesma terá a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando 
possibilitar a livre concorrência. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação 
nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do 
leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer 
por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre 
o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento 
sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos 
os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita 
por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte 
e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer 
motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO 
DO BEM: MATRÍCULA Nº 65.580 DO 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAMPINAS/SP - IMÓVEL: Lote 14 da quadra do Jardim Londres, medindo 12,00m de frente para a rua 17, no lado 
direito 25,60m para o lote 13, do lado esquerdo 29,20m para o lote 15, fundo 12,50m confrontando com parte do lote 16, com a área de 328,80m2. Consta na Av.03 desta matrícula foi construído um prédio residencial 
que recebeu o nº 1.363 pela rua Oswaldo Oscar Barthelson, com a área de 81,74m2. Consta na Av.06 e 07 desta matrícula que nos autos do Processo nº 00540547920118260114, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca 
de Campinas/SP, foi decretada a indisponibilidade de bens de LUCIANA MIGLIACCIO PIAIA E OUTRO. Consta na Av.08 desta matrícula a penhora exequenda da parte ideal (12,5%) do imóvel objeto desta matrícula, sendo 
nomeada depositária a executada. Contribuinte nº 3431.21.53.0014.01001 (Conf.fls.154). Consta no site da Prefeitura de Campinas/SP débitos tributários no valor total de R$ 8.764,23 (11/11/2021). Consta as fls.150-
153 dos autos O imóvel localizado na Rua Oswaldo Oscar Barthelson, 1363/1365, Jardim Londres, Campinas/SP, é uma unidade comercial, galpão, em 1 pavimento, com edícula aos fundos do lote, em parte demolida, com 
área construída de 172,51m2, edificada em lote de 328,80m2. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 475.700,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil e setecentos reais) para outubro de 2020, que será atualizado 
até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. São Paulo, 26 de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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22ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados PEDRO PAULO VAL DE SOUSA FILHO, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.573.107-04; e sua mulher MARCIA LEMOS MELO VAL DE SOUZA, inscrita no CPF/MF 
sob o nº 084.291.197-95. O Dr. Fernando Henrique de Oliveira Biolcati, MM. Juiz de Direito da 22ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem 
imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Procedimento Comum Cível ajuizada por MISTER CAR RENT A CAR LOCADORA DE AUTOS LTDA em 
face de PEDRO PAULO VAL DE SOUSA FILHO E OUTRA - Processo nº 0092217-54.2003.8.26.0100 – Controle nº 1496/2003, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a 
seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações 
judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive 
as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe 
ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação 
será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 01/02/2022 às 11:30h e se encerrará dia 
04/02/2022 às 11:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no 
dia 04/02/2022 às 11:31h e se encerrará no dia 21/02/2022 às 11:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido 
pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para 
a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos 
termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão 
através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por 
escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o 
parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento 
sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos 
os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita 
por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte 
e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer 
motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO 
BEM: MATRÍCULA Nº 7.875 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE COTIA/SP - IMÓVEL: Um terreno, situado à Estrada de Ligação das Estradas Osasco-Itapevi e Cotia, parte da área B, no Bairro 
das Pitas, designado por lote nº 27 da quadra “B”, do loteamento denominado San Fernando Park, neste distrito, município e comarca de Cotia, que assim se descreve e caracteriza-se de 940,00 metros quadrados, situado entre 
os lotes 26 e 28m, com 18,00 metros de frente para a Rua Cinco, com 30,00 metros de fundo e 46,00 metros na divisa com o lote 26 e 41,50 metros na divisa com o lote 28. Consta na Av.07 desta matrícula que nos autos 
da Ação de Execução Civil, Processo nº 0912209-12.1996, em trâmite na 7ª Vara Cível da Capital/SP, requerida por ALDAIR RIZETTE contra PEDRO PAULO VAL DE SOUSA FILHO E OUTRA, foi penhorado o imóvel objeto desta 
matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.08 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.09 desta matrícula 
que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 05479446819984036182, em trâmite na 4ª Vara de Execuções Fiscais da Capital/SP, requerida por MINISTERIO DA FAZENDA contra CHICKEN PLACE ALIMENTOS LTDA, 
foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário PEDRO PAULO VAL DE SOUSA FILHO E OUTRA. Contribuinte nº 23143.34.12.0288.00.000 (Conf.Av.02). Consta no site da Prefeitura de Cotia/SP 
débitos tributários no valor de R$ 32.018,60 (01/10/2021). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 63.968,79 (sessenta e três mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos) para junho de 2019, 
que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Dado e Passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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PUBLICIDADE LEGAL

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

35ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado ANTONIO CARLOS SAMPAIO, inscrito no CPF/MF sob o nº 005.896.608-02. O Dr. Gustavo Henrique Bretas Marzagão, MM. Juiz de Direito da 35ª Vara Cível 
do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do 
Procedimento Comum Cível ajuizado por MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de ANTONIO CARLOS SAMPAIO - Processo nº 0134815-42.2011.8.26.0100 - Controle nº 645/2011, 
e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo 
ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do 
Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em 
vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem 
sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado.  DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 
1º Leilão terá início no dia 01/02/2022 às 11:00h e se encerrará dia 04/02/2022 às 11:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor 
da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 04/02/2022 às 11:01h e se encerrará no dia 21/02/2022 às 11:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do 
valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO 
VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. 
DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e 
demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, 
no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão 
apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, 
CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá 
pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 3% (três por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. 
O exequente, se vier a arrematar o imóvel, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor do bem exceder o crédito, depositará dentro de 03 dias a diferença, sob pena de ser tornada sem efeito a arrematação e, neste 
caso, o bem será levado a novo leilão, à custa do exequente. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado 
não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: DIREITOS QUE O EXECUTADO 
POSSUI MATRÍCULA Nº 33.994 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BOTUCATU/SP - IMÓVEL: Lote 02 da quadra GQ, do loteamento denominado Ninho Verde, Gleba II, situado no Distrito 
e Município de Pardinho, comarca de Botucatu, assim descrito: mede 14,00 metros de frente para a Rua 63; 30,00 metros da frente aos fundos e de ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da rua olha para o 
imóvel com o lote 01; do lado esquerdo com o lote 03, e nos fundos mede 14,00 metros e confronta com o lote 27, encerrando a área de 420 m2. Consta ás fls. 14/16 dos autos Contrato de Compromisso de Compra e 
Venda do bem. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) para Outubro de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. São 
Paulo, 16 de novembro de 2021. Eu, escrevente técnico judiciário, conferi. Eu, diretora/diretor, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

6ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada MARIA MAGDALENA ROBLES DONEGÁ, representada por sua curadora ELENICE ROBLES DONEGA GAGLIARDI, inscrita no CPF/MF sob o nº 129.516.238-52, 
bem como do herdeiro RICARDO LUIZ ROBLES DONEGA, inscrito no CPF/MF sob o nº 083.114.298-71. O Dr. Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez, MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro/
SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título 
Extrajudicial ajuizada por CONDOMINIO EDIFICIO MAISON DE GRIGNY em face de MARIA MAGDALENA ROBLES DONEGÁ - Processo nº 1050322-45.2016.8.26.0002 - Controle nº 2052/2016, e que foi designada 
a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada 
verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro www.megaleiloes.com.
br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado, e, será afixado em local de costume e publicado em jornal de grande 
circulação, em conformidade com o disposto no art. 887, § 3º do Código de Processo Civil. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.
br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e 
risco do interessado.  DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 01/02/2022 às 15:00h e se encerrará dia 04/02/2022 às 
15:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 04/02/2022 
às 15:01h e se encerrará no dia 07/03/2022 às 15:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial 
Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem 
corresponderá a 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.
com.br. DA PREFERÊNCIA - Os condôminos terão preferência na arrematação do bem e deverão concorrer no leilão em igualdade de condições perante terceiros, visando possibilitar a livre concorrência entre todos. DOS 
DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e 
parágrafo único, do CTN, e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço 
do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os 
interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão 
(Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso 
de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação 
ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante 
deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial 
ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial, que ficará disponível no site do 
gestor ou será enviada por e-mail. Se o credor optar pela não adjudicação (art. 876 do CPC) participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor 
atualizado do débito. Deverá depositar o valor excedente, no mesmo prazo. Contudo, deverá o credor pagar o valor da comissão do leiloeiro, na forma antes mencionada, que não será considerada despesa processual para fins 
de ressarcimento pelo executado. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de 
seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC.  RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 46.786 DO 15º CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: - LOTE 01: O apartamento nº 42, em construção, que localizar-se-á no 4º andar do Edifício Maison de Grigny, situado à Rua Barão do Triunfo, nº 663, no Brooklin Paulista, 30º 
Subdistrito Ibirapuera, contendo a área privativa real de 112,9775 metros quadrados, mais a área comum real de 72,3256 metros quadrados, perfazendo a área total real de 185,3031 metros quadrados, correspondendo no 
terreno uma fração ideal de 0,21868. Consta na Av.04 desta matrícula que foi concluído o edifício MAISON DE GRIGNY. Consta na Av.17 desta matrícula a penhora exequenda deste imóvel, sendo nomeada depositária a 
executada. Contribuinte nº 086.012.0071-0. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP que há débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 84.210,41 e de débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 5.196,46 
(11/10/2021). Valor da Avaliação do Imóvel (Conf. Fls 492-516): R$ 797.638,16 (setecentos e noventa e sete mil, seiscentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos) atualizado para outubro de 2021, que 
será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. MATRÍCULA Nº 46.787 DO 15º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: - LOTE 02: 
Uma vaga de garagem nº 24, que localizar-se-á no subsolo do Edifício Maison de Grigny, situado à Rua Barão do Triunfo, nº 663, no Brooklin Paulista, 30º Subdistrito-Ibirapuera, com a área privativa real de 50,844 metros 
quadrados, a área comum real de 19,5447 metros quadrados, perfazendo a área total de 70,4290 metros quadrados, correspondendo no terreno e uma fração ideal de 0,005909, tendo capacidade para guarda de 2 carros de 
passeio. Consta na Av.17 desta matrícula a penhora exequenda deste imóvel, sendo nomeada depositária a executada. Contribuinte nº 086.012.0123-7. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP que há débitos inscritos 
na Dívida Ativa no valor de R$ 24.416,85 e de débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 1.389,60 (11/10/202). Valor da Avaliação do Imóvel (Conf. Fls 492-516): R$ 119.645,72 (cento e dezenove mil, 
seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos) atualizado para outubro de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta 
ação do valor de R$ 205.675,83 (09/2021). São Paulo, 26 de novembro de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

6ª Vara Cível do Foro da Comarca de Osasco/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados ROBERTO DE CAMPOS, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.712.068-80; e sua mulher SILVIA APARECIDA LAUER DE CAMPOS, inscrita no CPF/MF sob o nº 
099.653.618-35; bem como da credora hipotecária CAIXA ECONOMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04. A Dra. Renata Soubhie Nogueira Borio, MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível 
do Foro da Comarca de Osasco/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os 
autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGE CALIFORNIA em face de ROBERTO DE CAMPOS - Processo nº 1016268-76.2014.8.26.0405 (Principal nº 1016268-
76.2014.8.26.0405) - Controle nº 1883/2014, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado 
em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na 
rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO 
- Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo 
que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por 
MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 31/01/2022 às 14:30h e se encerrará dia 03/02/2022 às 14:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores 
ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 03/02/2022 às 14:31h e se encerrará no dia 24/02/2022 às 14:30h, onde 
serão aceitos lances com no mínimo no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 
dando a quitação integral da dívida condominial nos termos de fls.443 dos autos. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais 
ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. 
Consta as fls.444 dos autos que a dívida condominial será quitada com o arremate. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após 
o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, 
encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre 
prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá 
multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor 
devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o 
valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo 
se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá 
ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.
megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos 
do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 67.735 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE OSASCO/SP - IMÓVEL: O apartamento nº 73, localizado no 7º andar do Edifício San 
Francisco, bloco B, integrante do Condomínio Residencial Village Califórnia, situado na Av. Dona Blandina Ignes Júlio, nº 295, no Jd. Sindona, Osasco/SP, contendo 2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área de serviço, com uma 
área útil ou privativa de 65,01m2; área comum de 8,60m2; perfazendo a área total de 73,61m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,8064% no terreno e demais coisas de uso comum do condomínio, cabendo-lhe o direito 
de 1 vaga no estacionamento do condomínio, descoberta e sob nº 16. Consta no R.02 desta matrícula que este imóvel foi hipotecado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF. Consta na Av.04 desta matrícula que nos autos 
da Ação de Execução Civil, Processo nº 26132013, em trâmite na Vara de Serviço Anexo das Fazendas II da Comarca de Osasco/SP, requerida por FUND INST TECNOL DE OSASCO contra ROBERTO DE CAMPOS, foi penhorado 
o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.05 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositários os executados. Contribuinte 
nº 23241.63.92.0295.00.000.02. Consta as fls.417 dos autos que na Prefeitura de Osasco/SP há débitos tributários no valor de R$ 53.233,70 (março/2021). Consta as fls.443 dos autos débitos condominiais nos autos dos 
processos 0033176-89.2018.8.26.0405, 1016268-76.2014.8.26.0405 e 1018872-68.2018.8.26.0405 que totalizam o valor R$ 275.135,49 (agosto/2021). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 236.000,00 (duzentos e trinta 
e seis mil reais) para dezembro de 2019, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP.  Osasco, 29 de novembro de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

36ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados MARIA CANDIDA CAETANO PATRÍCIO, inscrita no CPF/MF em comum com o espólio sob o nº 593.519.698-00, por si e como inventariante do Espólio 
de JOÃO PATRICIO, bem como dos coproprietários GERMANA AMÉLIA PATRÍCIO ZANETIC VIDULIC, inscrita no CPF/MF sob nº 280.945.228-87, e seu marido EMILIO ZANETIC VICULIC. A Dra. Priscilla Bittar 
Neves Netto, MM. Juíza de Direito da 36ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Procedimento Comum ajuizada por Espólio de JOSÉ RAMOS PATRÍCIO em face de MARIA CANDIDA CAETANO PATRÍCIO e outro - Processo nº 0505081-
69.1997.8.26.0100, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, 
no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o 
bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será 
possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do 
Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 01/02/2022 às 14:30h e se encerrará dia 04/02/2022 às 14:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo 
lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 04/02/2022 às 14:31h e se encerrará no dia 21/02/2022 às 14:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 
60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
– JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a 
data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DA PREFERÊNCIA – Os coproprietários terão preferência na arrematação do bem e deverão 
concorrer no leilão em igualdade de condições perante terceiros, visando possibilitar a livre concorrência entre todos. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos 
de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem 
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados 
poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 
895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de 
atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante 
deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida 
ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão 
estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através 
do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: PARTE IDEAL (50%) QUE OS EXECUTADOS POSSUEM SOBRE O IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 54.496 DO 7º CARTÓRIO DE REGISTRO 
DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Uma Casa e seu respectivo terreno, situados à rua Anália Franco, nº 426, no 33º Subdistrito-Alto da Moóca, cujo terreno é constituído pelo lote nº 10 da quadra II, e mede 11,00m, 
de frente para a referida rua Anália Franco, e da frente aos fundos de um lado, mede 29,98m, e confina com o lote 11, de Valentin Leonardi, e de outro lado, mede 29,99 metros, e confina com o lote 9, de Izidoro da Costa, 
tendo nos fundos a mesma largura da frente, e confina com o lote 7, de Izidoro da Costa, encerrando a área de 329,80m2. Consta no R.04 desta matrícula a penhora exequenda da parte ideal (50%) do imóvel objeto desta 
matrícula, sendo nomeada depositária ROSELI APARECIDA ALMEIDA PATRÍCIO. Contribuinte nº 052.229.0049-5. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP, débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 6.479,97, e débitos de 
IPTU para o exercício atual no valor de R$ 1.102,16 (27/09/2021). Valor da Avaliação da Parte Ideal (50%) do Imóvel: R$ 412.250,00 (quatrocentos e doze mil, duzentos e cinquenta reais) para  de 201, que será 
atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação o valor de R$ 2.113.500,72 (julho/2019). São Paulo, 16 de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada VANDA MARIA DOS SANTOS GUIMARÃES (depositária), inscrita no CPF/MF sob o nº 463.923.352-34. O Dr. Fábio Varlese Hillal, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara 
Cível do Foro da Comarca de Campinas/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os 
autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO CLARO em face de VANDA MARIA DOS SANTOS GUIMARÃES - Processo nº 1052121-10.2018.8.26.0114 - Controle 
nº 2799/2018, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, 
no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o 
bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será 
possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do 
Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 01/02/2022 às 11:00h e se encerrará dia 04/02/2022 às 11:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo 
lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 04/02/2022 às 11:01h e se encerrará no dia 21/02/2022 às 11:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 
50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada 
até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, 
exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. Correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas 
gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados (artigo 24 do Provimento). DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo 
de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar 
proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o 
pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento 
de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face 
do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao 
Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 
em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da 
comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito em conta judicial, que ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail. 
Se o credor não optar pela adjudicação (art. 876 do CPC), participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito. Se este for 
inferior ao do lanço, deverá depositar a diferença, no prazo acima estipulado. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal 
do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 71.589 
DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAMPINAS/SP - IMÓVEL: Apartamento nº 12, do 1º andar do “Edifício Rio Claro”, situado nesta cidade, na Rua Culto à Ciência, nº 385, composto de: hall de 
entrada, sala/dormitório com área divisória, banheiro, cozinha e área de serviço, com as seguintes áreas: útil de 34,46m2; comum de 12,67m2; total de 47,13m2; e fração ideal no terreno de 8,8545m2 ou 3,6141%. Consta na 
Av.15 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. OBSERVAÇÃO: Não consta na Matrícula nº de contribuinte do imóvel. Valor da Avaliação do Imóvel: 
R$ 80.992,37 (oitenta mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos) para novembro de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/
SP. Débito desta ação no valor de R$ 17.659,97 (21/10/2020). Campinas, 16 de novembro de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003145-17.2021.8.26.0006 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Adaisa Bernardi Isaac Halpern, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) THIAGO DUARTE DIAS CAMOTE 
DE ANDRADE, Brasileiro, Estudante, RG 37.240.679-8, CPF 427.044.418-55, com endereço à Coronel 
Luiz Lobo, 67, Vila Re, CEP 03659-070, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida por AMC - Serviços Educacionais LTDA. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO 
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de R$ 11.348,71, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002845-43.2021.8.26.0010 (Processo 
Principal nº 1003090-08.2019.8.26.0010) O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional 
X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
MÁRCIA CRISTINA ORICCHIO DE CAMARGO SERRANO, Brasileira, Viúva, Empresária, RG 
18.300.218-0, CPF 100.691.328-95, que a ação Monitória, de Procedimento Comum, ajuizada por VTSP 
Educação, foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 2.486,24 
(outubro/2021). Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 
15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, 
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. 
Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de novembro de 2021. 

 
 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012641-09.2019.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO HENRIQUE 
RIBEIRO GARCIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FELIPE RABELLO MARINHO, Brasileiro, CPF 
455.839.108-01, com endereço à Rua Professor Oliveira Santiago, 99, Jardim D’Abril, CEP 05399-070, São 
Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Vstp Educação Ltda. Encontrando-se 
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO / INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos 
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 2.549,01, atualizado 
até novembro de 2019, e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da 
causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Não sendo o 
mandado monitório cumprido no prazo e os embargos não forem opostos, 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 01 de outubro de 2021. 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1132909-53.2018.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). TONIA 
YUKA KOROKU, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RONALDO SARU, Brasileiro, RG 7830513-
5, CPF 764.447.248-72, com endereço à Rua Costa Rica, 146, Jardim America, CEP 13904-120, 
Amparo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Colegio São Judas Tadeu 
S/c Ltda., alegando em síntese: o recebimento da r$ 78.072,65 (nov/2018), oriundos dos Contratos 
de Prestação de Serviços Educacionais, firmados entre as partes, relativo às mensalidades não 
pagas nos anos de 2015, 2016 e 2017. Estando o réu em lugar ignorado, CITADO fica, para que, no 
prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado e acrescido de honorários 
advocatícios de 5%, ficando isento das custas processuais ou, embargue a ação, sob pena de 
constituir-se de pleno direito, o título executivo judicial (Art. 701, §2º, do NCPC), nomeando-se curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012993-25.2018.8.26.0100. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Gabriel Elias Mariano da Silva, 
CPF 222.452.568-08, que VSTP Educação LTDA, ajuizou-lhe uma Ação de Execução, para o 
recebimento de R$ 24.573,97 (Maio/2021), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 
firmado entre as partes. Encontrando-se o executado em lugar ignorado CITADO fica para que, em 03 
dias, a fluir após do prazo supra, pague a dívida atualizada ou, no prazo de 15 dias, oponha embargos, 
sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente, poderá comprovar o depósito de 30%, 
incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até seis parcelas mensais corrigidas, bem 
como sua INTIMAÇÃO por EDITAL dos bloqueios efetuados via SISBAJUD do valor de R$ 4.164,73 (fls. 
252/258), para que, querendo, apresente impugnação, no prazo de 15 dias, ficando advertido de que será 
nomeado curador especial em caso de revelia. 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 agosto de 2021. 

  
 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004845-22.2021.8.26.0008 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana 
Dalla Bernardina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUCAS ROCHA NEVES, RG 42028132, CPF 
314.477.868-07, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por AMC - 
Serviços Educacionais LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 24.624,66 (agosto/2021), 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de novembro de 2021. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007903-38.2018.8.26.0008. A 
MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. 
MARCIA CARDOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao EDUARDO AUGUSTO ESCOVAL, RG 
30.593.365-6, CPF 216.675.708-11, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença 
por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA. Encontrando-se o executado em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, acerca da penhora realizada sobre a 
quantia de R$ 468,05, bloqueada através do SISBAJUD, por intermédio do qual fica advertido de 
que poderá oferecer impugnação, nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (artigos 
513, caput e 917, § 1º do CPC), que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo 
impugnada a penhora o valor será levantado em favor da parte exequente. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 25 de outubro de 2021. 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1092893-57.2018.8.26.0100. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Rodrigo Galvão Medina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Raul Felipe Melo Forjado, CPF 
447.049.368-64, que VSTP Educação LTDA, ajuizou-lhe uma Ação de Execução, para o recebimento 
de R$ 17.189,13 (Jul/2021), oriundos dos Instrumentos Particulares de Confissão e Novação de Dívida 
firmado entre as partes. Encontrando-se o executado em lugar ignorado CITADO fica para que, em 03 
dias, a fluir após do prazo supra, pague a dívida atualizada ou, no prazo de 15 dias, oponha embargos, 
sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente, poderá comprovar o depósito de 30%, 
incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até seis parcelas mensais corrigidas, e 
ainda, sua INTIMAÇÃO por EDITAL do bloqueio efetuado via SISBAJUD do valor de R$ 833,88 (fls. 
168/170), para que, querendo, apresente impugnação, no prazo de 15 dias, ficando advertido de que será 
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. S São Paulo, aos 12 de novembro de 2021. 
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EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1002289-33.2017.8.26.0602.  Classe: Assunto:  Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários.  Exequente: Banco do Brasil S/A. Executado: Mercado Sonia Sorocaba Ltda Me e outro. EDITAL DE CITAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002289-33.2017.8.26.0602. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de
Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). DANILO FADEL DE CASTRO, na forma da Lei, etc.: FAZ SABER a SONIA DE FATIMA
CAMARGO MARTINS, Brasileira, Casada, Empresária, RG 117136608, CPF 167.438.768-79, com endereço à Rua Professora
Regina Maria Prestes Momesso, 221, Jardim Siriema, CEP 18075-776, Sorocaba - SP e MERCADO SONIA SOROCABA LTDA ME,
CNPJ 07.165.773/0001-77, com endereço à Rua Professora Regina Maria Prestes Momesso, 221, Jardim Siriema, CEP 18075-
776, Sorocaba - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco do Brasil S/A, alegando
este(a,s), em síntese, que essa executada e outra inadimpliram o “instrumento particular de acordo e outras avenças” que havia
sido celebrado entre as partes em 19/09/2014, pagando somente as 3 primeiras parcelas mensais e consecutivas das 37 previstas.
Encontrando-se o(a,s) executado(a,s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por edital, para que, no prazo
de 03 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague(m) a dívida de R$ 164.817,85 (calculada em 30/
01/2017 15:42:33), a qual deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte
exequente, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial, sob pena de penhora
de tantos bens quantos bastem para satisfação da execução. Caso o(a,s) executado(a,s) efetue(m) o pagamento integral no prazo
retro, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). PRAZO PARA
EMBARGOS: 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo embargada a ação, o(a,s)
executado(a,s) será(ão) considerado(a,s) revel(véis), caso em que lhe(s) será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Sorocaba, aos 19 de abril de 2021.

              BOM DIA SOROCABA
EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1015957-70.2016.8.26.0161. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Espécies de Contratos. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: Oscar Lagoa Santos (Pessoa
Jurídica) e outros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015957-70.2016.8.26.0161. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Diadema, Estado de São Paulo, Dr(a). Cintia Adas Abib, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) OSCAR LAGOA SANTOS (PESSOA FÍSICA), Brasileiro, Casado, CPF 295.018.078-78,
com endereço à Avenida Robert Kennedy, 851, Planalto, CEP 09895-003, São Bernardo do Campo - SP e OSCAR
LAGOA SANTOS (PESSOA JURÍDICA), CNPJ 17.924.819/0001-48, com endereço à Avenida Robert Kennedy, 851,
Planalto, CEP 09895-003, São Bernardo do Campo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, objetivando a quantia de R$ 97.275,71 (maio de 2020), representada
pela Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro – nº 008.432.581. 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. 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 Diadema, aos 28 de outubro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1000464-19.2013.8.26.0271. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários. Exequente: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO. Executado: Antonio da
Conceição Silva. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000464-19.2013.8.26.0271. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Itapevi, Estado de São Paulo, Dr(a). DÉBORA CUSTÓDIO SANTOS,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Antônio da Conceição Silva (CPF. 177.375.788-11), que HSBC Bank Brasil S/A
- Banco Múltiplo lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 23.203,69 (fevereiro de 2013), representada
pelo Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças n° 1375-
05289-34. Estando oexecutado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra,
pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue
ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, 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 converter-se em penhora o arresto procedido sobre
a quantia bloqueada judicialmente de R$ 310,30. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Itapevi, aos 14 de dezembro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 0006151-89.2021.8.26.0278. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Contratos
Bancários. Exequente: BANCO BRADESCO S/A. Executado: Francisco Chagas Costa. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15
DIAS. PROCESSO Nº 0006151-89.2021.8.26.0278. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Itaquaquecetuba,
Estado de São Paulo, Dr(a). SERGIO LUDOVICO MARTINS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FRANCISCO CHAGAS COSTA,
Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de BANCO BRADESCO S/A, alegando em síntese:
Que o mandado monitório, expedido nos autos da ação Monitória (Processo nº 1001760-55.2013.8.26.0278), ajuizada por Banco
Bradesco S/A, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$ 242.350,95 (outubro
de 2021). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 15 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 Itaquaquecetuba, aos 02 de dezembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 1032486-85.2017.8.26.0564. Classe: Assunto: Monitória -
Locação de Imóvel. Requerente: CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SÃO BERNARDO PLAZA. SHOPPING. Requerido:
F.t. Bezerra Cosméticos-me e outros. EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1032486-
85.2017.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo,
Dr(a). FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RAIMUNDO DAVI BEZERRA,
CPF 107.534.148-56 e SIMONE CARRAPEIRO TRIGO BEZERRA, CPF 149.315.888-08, que lhe foi proposta uma ação
de Monitória por parte de CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SÃO BERNARDO PLAZA SHOPPING, para cobrança da
quantia de R$ 76.160,43 (dezembro de 2017), decorrente do Instrumento Particular de Contrato, objetivando a locação
do espaço de uso comercial nº 2051, localizado no Piso L2 do empreendimento denominado São Bernardo Plaza Shopping,
pelo prazo de 60 meses, a partir da inauguração do shopping. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir dos 30 dias supra, paguem o débito
(ficando isentos 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. 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 Bernardo do Campo, aos
14 de dezembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1017479-87.2016.8.26.0564. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Contratos
Bancários. Exequente: Banco do Brasil S/A. Executado: Auto Shopping Cristal S/s Ltda e outros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE
20 DIAS. PROCESSO Nº 1017479-87.2016.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do
Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Mauricio Tini Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)AUTO SHOPPING CRISTAL S/S LTDA
inscrita no CNPJ/MF sob 03.515.448/0001-36, SIBONEY CRISTINA DIAS ROUMANOS inscrita no CPF/MF sob nº 081.964.268-10,
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco do Brasil S/A, alegando em síntese: objetivando
a quantia de R$ 700.484,56 (JULHO de 2016)- cédula de crédito Bancário n. 496.901.724, emitida em 11/12/2015, com vencimento
10/11/2023(antecipado por cláusula Contratual). Estando os executados em lugar incerto e não sabido, que inviabiliza sua citação
pessoal, a requerimento do exequente, foi deferido sua CITAÇÃO pelo presente EDITAL, para que compareça em juízo, para
pagamento do débito no prazo de 3 dias, sob pena de penhora, bem como para que, caso queira, apresente embargos no prazo
de 15 dias úteis a contar do decurso do prazo do presente edital, sob pena de revelia. Ressaltando-se que não apresentada a
defesa à ação acima especificada, o réu será considerado revel, nomeando-se curador especial nos termos da Lei. Será o presente,
por extrato afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 12
de novembro de 2021

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1024207-47.2016.8.26.0564. O Dr. Rodrigo Faccio da Silveira, Juiz de
Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, Faz Saber a Prevac Prevenção de Acidentes
Ltda, anteriormente denominada Prevac Serviços Técnicos e Administrativos Eireli - ME (CNPJ. 07.066.059/0001-21),
que Sul América Companhia de Seguro Saúde lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 14.482,84
(junho de 2021), representada pelo contrato de seguro saúde na modalidade PME Pequena e Média Empresa Apólice
n° 50001. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra,
pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue
ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, 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. São Bernardo do Campo, 17/11/2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1013117-42.2017.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Duplicata. Exequente: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL). Executado: Aerocargas Transportes e Logística Ltda.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013117-42.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Daiane Thaís Souto Oliva de Souza, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) AEROCARGAS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, CNPJ 08.874.665/0001-36, com endereço à Rua 09 - Polo
de Moda, S/N, Lt. 10 - Lj. 2, Guara II, CEP 71070-509, Brasilia - DF, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial
por parte de TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), objetivando a quantia de R$ 256.823,01 (janeiro de 2018),
representada pelas duplicata(s) 5194368, 5184762 e 5173748, oriunda(s) da relação comercial havida entre as partes. Encontrando-
se os executados em lugar incerto e não sabido, expede-se o EDITAL, para que em 03 dias úteis, a fluir após o prazo supra, paguem
o débito atualizado, acrescido das cominações legais, caso em que a verba honorária será reduzida pela metade e, querendo,
ofereçam embargos no prazo de 15 dias úteis, facultando aos executados nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente
e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas
mensais, acrescidas de correção e juros, sob pena de penhora e avaliação de bens, ficando advertidos que será nomeado curador
especial em caso de revelia nos termos do 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 07 de dezembro de 2021.

EDITAL. Processo Digital nº: 1016156-55.2014.8.26.0002. Classe: Assunto: Protesto - Inadimplemento. Requerente: Mapfre
Seguros Gerais S.A. Requerido: EXPRESSO DJA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ME. EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016156-55.2014.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional
II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EXPRESSO DJA
TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ME, CNPJ 11.768.506/0001-61 e ao público em geral, nos termos do artigo 726, §1º do Código
de Processo Civil, que tramita neste Juízo a ação de Protesto, iniciada por Mapfre Seguros Gerais S.A., objetivando o deferimento
do presente protesto interruptivo de prescrição para conservar e ressalvar os direitos da Requerente de vir a propor ação judicial de
qualquer natureza que se lhes venha afigurar mais rápida e eficaz, oriundo do Contrato de Seguro Responsabilidade Civil do
Transportador Rodoviário - Carga, designado no meio securitário pela sigla RCTR-C e Responsabilidade civil facultativa do Transportador
Rodoviário por desaparecimento de carga, designado pela sigla RCF-DC, no valor total de R$ 5.710,35 (abril de 2014). Estando
a requerida em lugar ignorado, foi deferida a NOTIFICAÇÃO por edital, cientificado-a de que após o cumprimento, pagas as custas
e observadas as formalidades legais, e decorridas 48 (quarenta e oito) horas, a fluir dos 20 dias supra, os autos serão entregues
ao requerente (artigo 872 do Código de Processo Civil). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei (arts.
257 e 258 do CPC). NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de dezembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Físico nº: 0011874-81.2012.8.26.0609. Classe: Assunto: Usucapião - Usucapião
Extraordinária. Requerente: Luiza Augusta Zabeu Caporuscio. Requerido: Provincia Carmelita Fluminense. Prioridade
Idoso. Tramitação prioritária. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011874-81.2012.8.26.0609.
A MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, Dra. Ruslaine Romano, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER aos confrontantes, lado direito - lote 27: dados qualificativos ignorados, Rua José Soares de
Azevedo, n° 158, Jardim Alvorada, Taboão da Serra/SP, CEP 06754-020; lado esquerdo - lote 28: Luiz Carlos Requerna,
RG. 16.288.119 e CPF. 097.306.338-60, casado com Fabiana Rocha Morata, RG. 18.526.040 e CPF. 140.012.588-03,
demais dados qualificativos ignorados, Rua José Soares de Azevedo, n° 164, Jardim Alvorada, Taboão da Serra/SP, CEP
06754-020; fundos - lote 53: dados qualificativos ignorados, Rua Getúlio Vargas, n° 131, Taboão da Serra/SP,CEP 06754-
030, que Luiza Augusta Zabeu Caporuscio ajuizou ação de Usucapião, visando o lote integrado ao loteamento denominado
Vila Santa Luzia – Taboão da Serra/SP do terreno nº 28, da quadra G, de frente para a Rua José Soares de Azevedo com
área de 96 m², confrontando do lado direito visto da rua com o remanescente do lote 28, e este com o lote 29, do lado
esquerdo com o lote 27 e nos fundos com parte do lote 53. Alegando a requerente estar na posse do imóvel por si e por
seus antecessores de forma mansa e pacífica há mais de 36 anos, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias,
a fluir do prazo supra, ofereçam resposta, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados, 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 Taboão da Serra, aos 24 de novembro de 2021.
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Ex-panicat afirma não saber ‘estado civil’ atual e comenta 
clima de intimidade com MC Gui em confinamento: “Errei”

Segundo Dona Marcia, os boatos são falsos; web 
estava chocada com possível casal: “Aleatório”
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Eliminada de reality, Aline Mineiro fala sobre 
namoro com Léo Lins: “Pediu um tempo”

Mãe nega boatos de affair de Mirella com 
Whindersson e diz que filha está solteira

Influencer Estefany 
Borousa faz 

festança 
com famosos nos 
seus 23 anos

A atriz e influencer Es-
tefany Boro comemo-
rou seus 23 anos com 
uma festança daquelas, 
na noite desta segunda-
-feira (13), em uma casa 
de eventos em Osasco, 
na zona metropolitana 
de São Paulo.

Com mais de 971 mil se-
guidores, ela tinha uma 
lista recheadíssima de 
convidados, incluindo o 
namorado, o funkeiro e 
ator Jottapê, com quem 
chegou muito bem-a-
companhada ao local 
e, claro, arrasando no 
look.

Depois, Estefany trocou 
o figurino para curtir 
a festa e o optou por 
algo mais confortável 
para dançar muito. Ela 
estava com um top e um 
shorts, que tinha uma 
abertura fio-dental no 
bumbum.

Entre os famosos pre-
sentes, estavam os ex-
-BBBs Gui Napolitano e 
Flay, acompanhada do 
namorado, Pedro Maia, 
e MC Mirella. O evento 
contou com show da 
funkeira Gabily, que 
colocou todo mundo 
pra rebolar.

A atriz e influencer esteve com o 
namorado, o funkeiro e ator Jottapê, e 
muitos amigos e familiares em casa de 
eventos, na noite de segunda-feira (13)

Boatos de um possível re-
lacionamento entre Whin-
dersson Nunes e MC Mirella 
tomaram conta da inter-
net nesta quarta-feira (15). 
Porém, parece que tudo 
não passou de uma fofoca. 
Em conversa exclusiva com 
Quem, Dona Marcia, mãe 
da funkeira, afirmou que os 
boatos são falsos.

Na web, muitos ficaram 
surpresos com as notícias e 
não se conformaram com o 
suposto novo casal. “Whin-
dersson e Mirella pra mim é 
muito vibes Selena e Faustão: 
aleatório, perfeito pras fic da 
minha cabeça”, brincou um. 
“Gente, que história é essa de 
Mirella e  Whindersson? Esse 
quebra-cabeça está confu-
so e quem começou vai ter 
que desvendar”, pediu outo. 
“Whindersson e MC Mirella, 
se tem casal mais improvável, 
acho que acabei de achar”, 
comentou outro.

“A Mirella não tem nada com 

houve um carinho de amigo, 
mas sei que do lado de fora foi 
muito mal visto. A gente não 
percebe quando exagera, são 
três meses! Pesou muito nos 
últimos dias a minha aproxi-
mação com o Gui, já reconheci 
isso. Tenho de reconhecer que 
foi um carinho excessivo e 
acabei nem pensando de que 
forma isso poderia ser visto”.

Antes de ser confinada em A 
Fazenda, Aline se declarou a 

Leo. “Você é carinhoso, incrí-
vel, amável, cuidadoso e, além 
de tudo, tem o coração mais 
lindo que eu já vi!! O tempo te 
faz cada vez melhor, agradeço 
a Deus por ter me dado você 
de presente. É Um homem 
incrível, repleto de qualidades 
que me ensinou e me ensina 
muito todos os dia”, escreveu 
em 3 de setembro, dia do ani-
versário dele. Os posts român-
ticos ainda estão mantidos no 
Instagram da ex-panicat.

Aline Mineiro afirmou que o 
humorista Léo Lins pediu um 
tempo no namoro após a eli-
minação dela do reality show 
A Fazenda. Durante o confina-
mento, a ex-panicat teve, em 
diferentes momentos do jogo, 
um clima de intimidade com 
o cantor MC Gui, que gerou 
comentários fora da casa. Ela 
foi eliminada durante a etapa 
semifinal na noite de terça-
-feira (14).

Ao participar de um podcast 
com Lucas Selfie e Leo Dias 
na quarta-feira (15), Aline 
afirmou estar sem  conseguir 
definir seu estado civil. “Já 
conversei com o meu namo-
rado, o Léo Lins, e ele me disse 
que precisa de um tempo neste 
momento para ele pensar. 
Nem sei explicar o meu estado 
civil. A confusão é tão grande 
que eu nem sei”, disse.

Sobre o seu comportamento 
durante as festas de A Fazenda 
13, Aline avalia que deveria ter 
sido um pouco mais comedi-
da: “Errei com o Léo Lins na 
questão da intimidade com o 
MC Gui. Dentro de A Fazenda 

ele não, as pessoas falam 
demais”, disse Dona Marcia. 
Segundo ela, eles não se co-
nheciam até se encontrarem 
em uma festa.

Whindersson está solteiro 
desde o fim de seu noivado 
com Maria Liga Deggan, em 
agosto, pouco tempo depois 
de ela dar à luz ao primeiro 
filho do casal, João Miguel, 

que nasceu prematuro com 
apenas seis meses e acabou 
morrendo no dia seguinte a 
seu nascimento.

Já Mirella anunciou o divórcio 
de Dynho Alves no dia 16 de 
novembro, por não gostar das 
atitudes do cantor com Sthe-
fane Matos dentro do reality 
show A Fazenda 13. Os dois 
estavam juntos há cincos anos.
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equipes esportivas
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Grupo de deputados
pouco expressivos
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Sigla 
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sagrados

2/ox. 3/bus — tao. 5/piras. 6/albino — galera. 8/telúrica.

ARIES - 21/03 a 20/04
A Lua na Casa da Comunicação e Marte na Casa do Conhecimento incentivarão você a 
conversar mais com as pessoas em busca de dicas, informações e orientações que possam 
contribuir com o seu trabalho, aprendizado, aperfeiçoamento profissional e, claro, com seu 
bolso! Sabe quem dá ótimos conselhos? As cartas no Tarot do Trabalho, bebê! É uma ótima 
época para fazer cursos, participar de palestras e oficinas, pois você terá muita facilidade para 
aprender. A internet está cheia de opções e muitas delas são gratuitas: pesquise! No fim da 
tarde, papos descontraídos vão animar as amizades e as paqueras. A sintonia fica maravigold 
no romance, e é o momento ideal para conversar e fazer planos.

TOURO - 21/04 a 20/05
O céu anuncia um dia com boas oportunidades de ganhar dinheiro, e quem trabalha por 
comissão pode conseguir boas vendas e superar as metas nesta sexta. Por isso, fique atenta 
às oportunidades e use a sua criatividade para encontrar outras fontes de renda e reforçar 
o orçamento! Mas não espere a sorte bater à porta: arregace as mangas e faça por merecer. 
Afinal, o dinheiro virá de empenho, dedicação e como recompensa por seus esforços. Na área 
afetiva, você vai querer segurança e pode se interessar por uma pessoa mais séria e expe-
riente. O seu coração já é propriedade de alguém? Então você e seu bem podem realizar um 
sonho de consumo, e a comemoração, bebê, nem te conto como vai ser, se é que me entende!

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
Você pode fazer parcerias bem produtivas hoje, e deve contar com o apoio de colegas que 
dominam tarefas diferentes das que você domina. Assim, todos saem ganhando! E além de 
se completarem nas metas do dia, você ainda pode aproveitar para observar, trocar ideias e 
aprender coisas novas, o que só trará benefícios para a sua carreira. Marte na Casa 7 anuncia 
fortes emoções no campo sentimental. Pode pintar uma paixão avassaladora, com boas 
chances de assumir um namoro. Quem já vive uma relação estável vai sentir a temperatura 
subir na união e na intimidade. Só não deixe o papo virar discussão, ok?

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Marte na Casa 6 reforça sua determinação para encarar o trabalho. Você vai mostrar mais 
iniciativa, coragem e espírito de liderança, o que deve garantir maior produtividade, agilidade e 
visibilidade para você no emprego. Mas a Lua na Casa 12 recomenda cautela e discrição, prin-
cipalmente para não provocar a ira dos invejosos. À tarde, será mais fácil vencer os desafios e 
você pode cortar um mal pela raiz. Pode sentir uma forte atração por colega ou pessoa mais 
madura. Com o mozão, você vai apoiar quem ama e isso deve turbinar a paixão — aproveite 
para quebrar a rotina no sexo e realizar suas fantasias.

LEÃO - 22/07 a 22/08
Você terá muita facilidade para atrair aliados e pode fazer parcerias interessantes no trabalho 
— use seu charme e simpatia para motivar e liderar os colegas! Até porque seu entusias-
mo será contagiante, e fará até as tarefas mais chatas parecerem divertidas. Lua e Marte 
também acentuam a sua criatividade, e você irá encontrar soluções incríveis para resolver 
qualquer tipo de situação! Amém que fala? A paixão vai rondar você e pode acertar em cheio 
o coração de um amigo ou amiga. O romance recebe todo apoio do céu, ainda mais se for com 
uma pessoa mais séria, madura e bem resolvida. Se já se amarrou, o relacionamento segue 
firme e forte, repleta de paixão, sedução e cumplicidade.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
O trabalho sempre tem prioridade para o seu signo e, com a Lua na Casa 10, você vai sentir 
um desejo ainda maior de mostrar o seu valor no emprego, ainda mais se estiver de olho em 
uma oportunidade de conquistar um prêmio ou promoção. E se depender de Saturno, seu 
empenho será recompensado à altura! Você pode tomar decisões importantes para o lar e 
a família, mas converse antes de agir para evitar brigas. Na paquera, você só dará atenção a 
quem provar que merece, e pode conhecer alguém num evento de família ou trabalho. A dois, 
lutem juntos pelo que querem.

LIBRA - 23/09 a 22/10
Investir nos estudos pode ser muito produtivo para você nesta fase, cristalzinho! Com a 
Lua na Casa do Conhecimento e Marte na Casa da Comunicação, além de contar com muita 
facilidade para aprender e para memorizar, você estará mais curiosa e vai se interessar por 
tudo que possa abrir a sua mente. Cursos, leituras e treinamentos serão muito úteis para 
o seu crescimento no emprego. Quem planeja viajar no fim do dia pode contar com muito 
prazer e diversão neste passeio, e até pode arranjar um candidato para um romance! Mas se 
já tem seu amorzinho, pode contar com muita sintonia, bom papo e sedução. Divirtam-se 
muito juntos!

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Lua e Marte enviam ótimas vibrações para as suas finanças, e você vai sentir uma vonta-
de maior de correr atrás do dinheiro e garantir uma vida melhor para você e os seus — isso 
dará energia para você buscar oportunidades de aumentar seus ganhos, nem que precise 
trabalhar e ralar em dobro. A boa notícia é que seu empenho vai valer a pena e você pode até 
faturar mais do que planejou! É uma boa tarde, também, para mudanças em casa ou para se 
reconciliar com parentes. Se você tem um alvo na paquera, vai usar toda sua sensualidade. Na 
união, seus desejos estarão à flor da pele, mas não seja egoísta: retribua o prazer.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
A Lua na Casa das Alianças indica que você pode fazer boas parcerias e, quem sabe, até 
firmar uma sociedade com alguém de confiança. Se você tem uma boa ideia em mente que 
pode dar negócio, dê o primeiro passo, faça o convite. E com o Tarot do Trabalho, você pode 
consultar as cartas sobre o que será dessa parceria! Você terá muita facilidade para defender 
suas ideias e convencer as pessoas, e trabalhar em equipe é outra boa opção para esta sexta. 
Ouça dicas e conselhos, especialmente dos colegas mais experientes. Na área afetiva, você 
vai sentir uma vontade maior de encontrar alguém e se amarrar de verdade. Se já tem seu 
amor, invista na união e valorize o diálogo.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
O céu indica um dia de muito trabalho e, se souber explorar bem a sua energia, pode terminar 
o dia com uma boa grana no bolso. Vai encarar as tarefas com disciplina e responsabilidade, 
mas também precisa ter cuidado para não se estressar demais nem assumir mais com-
promissos do que pode cumprir — é importante respeitar seus limites para não prejudicar a 
sua saúde. No amor, você vai sonhar com algo sério e seguro. Pode pintar uma forte atração 
por colega, mas você vai querer disfarçar ou manter o romance em segredo. A dois, apoie os 
projetos do par e lutem juntos pelos planos do casal.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
A Lua no seu paraíso astral fará tudo parecer mais leve, fácil e descontraído. Seu bom humor 
será contagiante, o que facilitará o convívio com todo mundo e vai deixar o clima no trabalho 
bem mais gostoso. Marte na Casa das Associações estimula as parcerias e indica que você 
pode contar com os amigos para tudo que precisar. Use e abuse da sua criatividade e sur-
preenda os colegas com suas ideias inovadoras. Nas paqueras, seu charme será irresistível, e 
capaz de pintar uma paixão avassaladora por alguém da turma. Ótima sintonia no romance, e 
invista na sedução e faça algo para inovar a intimidade.

PEIXES - 20/02 a 20/03
Bom dia para tomar decisões importantes em conjunto com a família. No trabalho, você não 
medirá esforços para provar seu valor e pode contar com sua experiência para se destacar. 
Também pode ter uma boa oportunidade de tirar um antigo projeto da gaveta: conte sua ideia 
aos chefes. No final do dia, é bem provável que queira dar um tempo no seu canto para des-
cansar e repor as energias na companhia da família. Aliás, parentes podem dar uma força para 
você numa conquista! Mas você também pode se pegar pensando muito em um ex-amor. 
Qual será o melhor partido pra você? Veja no seu Mapa Astral do Amor! A dois, programas 
caseiros serão prazerosos, e não tenha medo de assumir o comando no sexo.
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