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Prefeitura de 
SP discutiu 
emergencialmente 
situação irregular 
de ‘Touro de Ouro’

Talibãs proíbem 
filmes com mulheres 
na TV e as jornalistas 
terão que cobrir a 
cabeça com um lenço

Black Friday dos 
fast-foods tem Big 
Mac por R$ 0,90 e 
Whopper grátis na 
compra de combo

Mundo

Política

Geral

Economia

Wesley e Deyverson 
marcam em jogo 
movimentado P12

Meia ficou na parte interna do 
CT nesta terça-feira, mas deve 
estar em campo na quinta P10

Equipes duelam nesta quarta 
para se afastarem da zona de 
rebaixamento do Brasileiro  P11

Atacante apresenta melhora em 
dores que o tiraram do jogo contra o 
Corinthians, no último domingo  P10

Ação será realizada a partir desta quinta-feira (25) nas 
redes municipal e estadual P3

Prefeitura de São Paulo vai vacinar 
em escolas públicas para ampliar 
imunização de adolescentes

43 cidades de SP cancelam carnaval 
em 2022 por conta da pandemia
Prefeituras temem nova onda de Covid e decidem não 
realizar eventos no próximo ano  P6

Palmeiras Corinthians São Paulo Santos

Em último teste para final, 
reservas do Palmeiras 

empatam com líder Galo

Renato Augusto não vai 
a campo, e Corinthians se 

prepara para enfrentar o Ceará

Ceni ensaia jogadas de bola 
parada antes de encarar o 

Athletico-PR em casa

Marinho treina e deve 
ser titular contra o 

Fortaleza, na Vila
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Comissão de Proteção à Pai-
sagem Urbana (CPPU), ór-
gão da Secretaria Municipal 
de Urbanismo e Licencia-
mento (SMUL), discutiu na 
tarde desta terça-feira (23) a 
situação irregular da estátua 
do Touro de Ouro.              P2

Os maiores redes de fast-food 
anunciaram promoções para 
esta semana de Black Friday. 
Os maiores descontos, porém, 
serão dados a clientes que rea-
lizarem os pagamentos através 
de aplicativos e dos programas 
de fidelidade das marcas.    P5

O governo talibã do Afeganis-
tão anunciou na terça-feira 
(23) a proibição de filmes e 
dramas televisivos com atrizes 
mulheres nas TVs do país.  P6
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Prefeitura de SP discutiu emergencialmente 
situação irregular de ‘Touro de Ouro’
Obra está exposta em via pública sem todas as licenças necessárias

Da Redação

Comissão de Pro-
teção à Paisagem 
Urbana (CPPU), 
órgão da Secre-
taria Municipal 

de Urbanismo e Licencia-
mento (SMUL), discutiu 
na tarde desta terça-feira 
(23) a situação irregular da 
estátua do Touro de Ouro, 
instalada em frente à Bolsa 
de Valores de São Paulo 
(B3) na semana passada.
Reportagem publicada 
pelo g1 nesta segunda (22) 
mostrou que o monumento 
do touro foi instalado sem 
o devido aval do colegiado, 
o que configura infração 
urbanística segundo os 
especialistas ouvidos pela 
reportagem. 
Para regularizar a situação 
da estátua, a presidente 

da CPPU, Regina Lopes 
Monteiro, decidiu pau-
tar o assunto de forma 
emergencial na reunião 
extraordinária que acon-
tece virtualmente às 14h, 
que pode ser acompanha-
da pelos munícipes pela 
internet (clique aqui para 
acessar a reunião).
Pela resolução CPPU 
005/2016, a empresa res-
ponsável pela instalação 
da estátua na rua XV de 
Novembro, no Centro his-
tórico de São Paulo, deveria 
ter pedido autorização para 
o colegiado trinta dia antes 
da inauguração.
Isso não aconteceu e, por-
tanto, a obra está exposta 
em via pública sem todas 
as devidas licenças neces-
sárias.
O que é a CPPU?
A CPPU é composta por 16 
representantes da socie-

A

Problemas de instabilidade do aplicativo e dos totens de compra nas estações do Metrô e da 
CPTM têm impedido que passageiros embarquem após fechamento de algumas bilheterias

Secretario de Transportes de SP minimiza falhas e diz 
que problemas fazem parte de ‘curva de aprendizado’

Da Redação

O secretário de Trans-
portes Metropolitanos 
do estado de São Paulo, 
Paulo Galli, minimizou 
as falhas relatadas por 
usuários do transporte 
público com o bilhete 
TOP e afirmou que os 
problemas fazem parte 
da “curva de aprendi-
zado” de utilização do 
sistema.
“A gente está acompa-
nhando no dia a dia, em 
cada momento. Então, 
isso é um avanço que a 
gente busca. Obviamente 
que tem uma curva de 
aprendizado, e a gente 
vai corrigir tudo o que 
for apontado pelo cida-
dão que está utilizando o 
sistema”, disse.
O bilhete TOP, que co-
meçou no mês passa-
do a substituir o cartão 

Bom no transporte 
público da Grande São 
Paulo por meio de apli-
cativo de celular e totens 
nas estações, já acumula 
reclamações de passagei-
ros por causa de instabi-
lidades.
Segundo Galli, o governo 
trabalha na melhoria e 
há investimento para que 
o sistema opere sem in-
tercorrências. Entretan-
to, não explicou de que 
forma os erros apontados 
serão corrigidos.
“Não falta investimento, 
não falta recurso, não 
falta empenho pra que 
a gente possa resolver e 
isso eu creio que rapida-
mente vai ser melhorado 
e as pessoas vão acessar 
o novo sistema, que vais 
operar com regularidade, 
com tranquilidade. E ou-
tra, com relação a utilizar 
o sistema, nós não temos 
dúvida que o cidadão é 

dade civil, empresários e 
membros da própria gestão 
municipal e é a instân-

cia máxima que analisa a 
inserção de novos elemen-
tos na paisagem urbana da 

cidade, adequando-os à Lei 
Cidade Limpa.

muito inteligente, ele 
se adapta rapidamente 
às novas tecnologias”, 
disse.

A ideia do bilhete lan-
çado pelo governo de SP 
era agilizar o embarque 
nos ônibus da EMTU, e 

também na CPTM e no 
Metrô, mas, na prática, 
não é isso que está acon-
tecendo.

Fo
to

: R
EN

AT
O

 S
. C

ER
Q

U
EI

RA
/F

U
TU

RA
 P

RE
SS

/F
U

TU
RA

 P
RE

SS
/E

ST
A

D
Ã

O
 C

O
N

TE
Ú

D
O

Fo
to

: R
ob

er
to

 C
as

im
ir

o/
Es

ta
dã

o 
C

on
te

ú
do



DIÁRIO DE S. PAULO - QUARTA-FEIRA/24 DE NOVEMBRO DE 2021 3

Prefeitura de São Paulo vai vacinar em 
escolas públicas para ampliar imunização 
de adolescentes contra Covid

Da Redação

Prefeitura de São 
Paulo anunciou 
que dará início 
nesta quinta-
-feira (25) à va-

cinação contra Covid-19 
em escolas das redes 
municipal e estadual. O 
objetivo da ação é am-
pliar a cobertura vacinal 
de adolescentes contra a 
doença.
Segundo a Secretaria 
Municipal da Saúde, a 
imunização será fei-
ta duas vezes por semana 
em jovens a partir de 12 
anos.
“As equipes de saúde 
irão até as escolas. Lem-
brando que esse público 
deve ter acompanhando 
os pais ou responsáveis, 
porque são menores. En-
tão, eles terão que estar 
presentes ou assinar uma 
autorização, e toda a 
equipe da área da saúde 
vai estar alinhando isso 
para estar indo nas esco-
las vacinar os adolescen-
tes”, explicou o prefeito 
Ricardo Nunes (MDB).
Cerca de 500 mil ado-

lescentes estão com a 
segunda dose da vacina 
contra a Covid-19 em 
atraso na cidade de São 
Paulo, segundo levan-
tamento da Secretaria 
Municipal de Saúde.
Embora a capital tenha 
aplicado doses equiva-
lentes a toda a estimativa 
da população de jovens 
entre 12 e 17 anos - atin-
gindo 105% de vacina-
dos com a primeira dose 
-, apenas 36% retorna-
ram para completar o 
esquema vacinal com a 
segunda dose.
[A marca acima de 100% 
não significa, necessa-
riamente, que todos ado-
lescentes de São Paulo 
tomaram a vacina, mas 
sim que foram aplicadas 
doses equivalentes ao ta-
manho da população es-
timada pelo IBGE para a 
cidade. Pessoas de outras 
partes do país também 
podem ter se vacinado 
em São Paulo].
O grupo de adolescentes 
com 12 anos foi o que 
menos compareceu para 
a segunda dose:
12 anos : 24,4%
13 anos: 30,3%

Ação será realizada a partir desta quinta-feira (25) nas redes municipal e estadual

Indicado por Bolsonaro para o STF, ex-AGU espera data de sabatina há quatro meses e meio

Alcolumbre avalia marcar sabatina 
de Mendonça para dezembro

Da Redação

O presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), avalia marcar 
para dezembro a sabatina 
do ex-advogado-geral da 
União, André Mendonça, ao 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF). Isso ocorre após 
quatro meses de espera e 
conflito para que a indicação 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) à Corte seja 
apreciada.

Segundo a CNN Brasil, Al-

columbre sinalizou que vai 
marcar uma data ao presi-
dente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), e a 
senadores que integram a 
comissão. O parlamentar 
considera anunciar o dia até 
o fim da próxima semana, 
quando deve divulgar o ca-
lendário de votações da CCJ 
até o fim do ano.

Como presidente do colegia-
do, cabe apenas a ele deci-
dir quando Mendonça será 
sabatinado. A possibilidade 
é de que a votação ocorra 
entre 29 de novembro e 2 de 
dezembro.

Resultado da votação
De acordo com a publicação, 
Alcolumbre calculou que 
possui maioria apertada para 
rejeitar a indicação . O blog 
de Bela Megale, no jornal 
O Globo, acrescenta que a 
contagem está em 50 votos 
contra Mendonça.

Mas aliados de Alcolum-
bre receiam que a pressão 
de lideranças evangélica s 
consiga virar um número 
suficiente de votos. Men-
donça é o nome “terrivel-
mente evangélico” que 
Bolsonaro prometeu indicar 
ao Supremo.
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14 anos: 31,3%
15 anos: 39,6%
16 anos: 45%
17 anos: 46,6%
A alteração do intervalo 
de aplicação entres as 

doses da Pfizer, única va-
cina aprovada para apli-
cação dos adolescentes, 
pode ter feito com que 
muitos perdessem a data 
correta de imunização.

A antecipação da apli-
cação da segunda dose 
de oito semanas para 
21 dias passou a valer 
na cidade no dia 20 de 
outubro.
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Local foi multado em mais de R$ 500 mil. Ibama afirma que espaço está localizado 
na Terra Indígena Piaçaguera, em Peruíbe

Ela terá de fazer tratamento contra câncer. Ré nega o crime. Além dela mais 2 homens são réus

Da Redação

Um hotel fazenda em Peruí-
be, no litoral de São Paulo, foi 
multado em mais de R$ 500 
mil por funcionar na Terra 
Indígena Piaçaguera, segun-
do informado pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Reno-
váveis (Ibama). Além disso, o 
órgão ambiental informou que 
foram encontrados animais 
silvestres expostos em cativei-
ro no local. 
De acordo com o Ibama, a 
equipe de fiscalização de 
Santos cumpriu, nesta segun-
da-feira (22), uma ação de 

autuação, embargo e interdi-
ção de empreendimento de 
turismo no Rancho Pesqueiro 
Arco-Íris.
A ação contou com o apoio de 
equipes da Superintendên-
cia do Ibama em São Paulo 
(Supes-SP) e do Centro de 
Triagem de Animais Silves-
tres (Cetas) de Lorena. Foram 
apreendidas cinco araras, um 
papagaio e duas cobras pítons. 
Todos os animais foram enca-
minhados ao Cetas.
“Foi uma ação do Ibama junto 
com o Ministério Público, en-
tão, vieram fiscais de São Pau-
lo, e também foram os nossos 
fiscais daqui. Esse hotel foi fe-
chado, embargado, e as equi-

pes retiraram todos os animais. 
Agora, é preciso tirar os peixes 
da lagoa que sejam exóticos. 
Então, ainda existe essa parte, 
o Ibama deu o prazo para eles 
realizarem e vai acompanhar”, 
afirmou a agente federal Ana 
Angélica Alabarce, responsá-
vel pelo Ibama na região, em 
entrevista.
Segundo o Ibama, além de a 
operação ter sido feita jun-
to com o Ministério Público 
Federal (MPF), todas as ações 
foram comunicadas à Coorde-
nação Regional Litoral Sudeste 
da Fundação Nacional do 
Índio (Funai), em Itanhaém. 
No total, os autos somaram R$ 
585.500.

Da Redação

A Justiça de São Paulo 
concedeu neste mês pri-
são domiciliar a empresá-
ria Anne Cipriano Frigo, de 46 
anos, acusada de mandar ma-
tar o namorado em junho. A 
decisão atendeu pedido da ré 
e ocorreu após ela ser inter-
nada em outubro no Hospital 
Albert Einstein, na capital 
paulista.
De acordo com seus advo-
gados, a mulher foi operada 
para retirada de um tumor 

cerebral no dia 5 de novem-
bro. Eles disseram que ela 
tem câncer e depois precisará 
ir com frequência ao hospital 
para continuar o tratamento 
contra a doença.
“Expeça-se ofício liberatório, 
encaminhando-o ao estabe-
lecimento prisional onde a 
ré encontrava-se custodiada. 
Conste que a prisão domici-
liar consiste no recolhimento 
em sua residência, só po-
dendo dela ausentar-se com 
autorização judicial, o com-
promisso de que a ré deverá 
informar seu endereço ao 

Juízo, mantendo-o atualiza-
do, bem como a advertência 
de que eventual desobediên-
cia importará na revogação 
do benefício”, escreveu a 
juíza Ana Carolina Munhoz de 
Almeida, da 3ª Vara do Júri, 
em 18 de novembro.
1ª audiência em 2022
A magistrada ainda marcou 
a primeira audiência de ins-
trução do caso para os dias 1º, 
2 e 3 de fevereiro de 2022 no 
Fórum Criminal da Barra 
Funda, Zona Oeste. Essa etapa 
do processo serve para ouvir 
as testemunhas e interrogar 

quem é acusado pelo assassi-
nato do segurança Vitor Lúcio 
Jacinto, de 40 anos. Ele era 
namorado de Anne.
Após isso, a juíza decidirá 
se há indícios suficientes 
de crime para marcar uma 
data para o julgamento. Sete 
jurados decidiriam então 
se absolvem ou condenam 
quem for julgado. Em caso de 
condenação a pena poderia 
ultrapassar 30 anos de prisão.
Além de Anne, mais dois 
homens são réus no processo 
que apura homicídio doloso 
qualificado, roubo, ocultação 

de cadáver e fraude processu-
al: o corretor de imóveis Car-
los Alex Ribeiro de Souza, de 
28 anos; e o motoboy Leandro 
Lopes Brasil. O primeiro está 
preso preventivamente e o 
segundo responde em liber-
dade.
Segundo o Ministério Públi-
co (MP), Anne pagou R$ 200 
mil a Carlos, que era amigo 
do casal, para que ele matasse 
Vitor. O corpo do segurança 
foi encontrado pela polícia em 
18 de junho, parcialmente 
queimado, próximo à represa 
Guarapiranga, na Zona Sul.

No total, 10 boletins de ocorrência foram registrados contra Alan Landecker, 
que deram origem a 6 inquéritos

Pacientes do cirurgião suspeito de deformar 
narizes prestam depoimentos à polícia em SP

Hotel fazenda em SP é embargado por estar em terra indígena

Justiça de SP concede prisão domiciliar a 
empresária acusada de mandar matar namorado

Da Redação

acientes insatisfei-
tos com o médico 
Alan Landecker, 
especialista em 
cirurgias do nariz, 

começaram a prestar de-
poimentos à polícia nesta 
terça-feira (23) na cidade 
de São Paulo sobre o drama 
que enfrentam depois das 
operações.
De acordo com a Polícia Civil, 
10 boletins de ocorrência 
(BO) foram registrados no 15º 
Distrito Policial (DP) do Itaim 

Bibi, que resultaram em seis 
inquéritos.
As investigações estão em 
andamento e, além dos 
depoimentos, outra etapa 
fundamental são os laudos da 
perícia, que estão sendo pro-
duzidos no Instituto Médico 
Legal (IML).
De acordo com Carlos Cesar 
Rodrigues, delegado titular 
do 15º DP, que investiga o 
caso, Landecker informou 
que vai prestar depoimento 
após ter acesso aos laudos da 
perícia.
“O crime que nós estamos 
apurando é de lesão corpo-

ral culposa porque o médico 
pode ter agido com impru-
dência, com imperícia ou 
com negligência. Tudo isso 
em tese”, explicou à repor-
tagem.
Além da Polícia Civil, o Con-
selho Regional de Medicina 
(CRM) abriu uma investiga-
ção, que tramita sob sigilo, e o 
caso também é acompanhado 
pelo Ministério Público.
Os hospitais Albert Eins-
tein, Sírio-Libanês e São 
Luiz, onde Alan Landecker 
operava, também instalaram 
sindicâncias e afastaram o 
médico.
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Da Redação

A Black Friday, que será 
realizada no dia 26 de no-
vembro, encara neste ano 
o desafio da inflação, que 
vem subindo ao longo do 
ano e já atingiu em outubro 
10,67% em 12 meses.
Além do esforço em dar 
credibilidade à data de 
promoções, com descon-
tos efetivos que atraiam os 
consumidores, os varejistas 
terão de driblar o avanço 
persistente de preços e a 
alta na taxa de juros, que 
encarece o crédito e retrai o 
consumo.
De acordo com Edu Neves, 
CEO do Reclame Aqui, nes-
te ano o consumidor não 
está acreditando que será 
possível encontrar gran-
des descontos por causa da 
inflação.
“Uma pesquisa feita pelo 

Reclame Aqui mostra que o 
consumidor está incrédu-
lo que terá desconto num 
cenário no qual está vendo 
o preço aumentar toda se-
mana. A gente percebe que 
esse preço muito ligado ao 
dia a dia das pessoas como 
combustíveis, gás e ener-
gia gera uma percepção de 
crise muito mais rápida do 
que quando você tem um 
aumento de preço em pro-
dutos. Então o consumidor 
vai entrar com a confiança 
muito baixa, não é uma per-
cepção só de que ele não vai 
comprar porque não tem 
desconto suficiente, mas 
porque já está receoso de 
despender em produtos que 
não sejam essenciais”, diz. 
Para Fabio Bentes, econo-
mista-chefe da Confedera-
ção Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), com o cenário de in-
flação alta, será muito mais 

desafiador para o varejo 
conseguir dar o desconto 
que o consumidor espera.
Segundo ele, o cenário de 
inflação atual é bem di-
ferente do ano passado, 
quando o índice fechou 
2020 em 4,52%. Com isso, 
ele prevê que as vendas 
devem crescer, mas não no 
mesmo ritmo dos últimos 
anos, apesar do cresci-
mento da participação do 
comércio eletrônico no 
setor varejista, principal-
mente em decorrência da 
pandemia.
“Vai ter desconto neste ano, 
mas a data de promoções 
vai ser mais desafiadora. O 
consumidor vai comparar 
com o preço do ano pas-
sado e vai ver que não tem 
desconto efetivo. Por isso, 
não vai ter aquele apelo do 
consumo das edições pas-
sadas”, afirma Bentes.
O economista-chefe da 

Maiores descontos serão dados a clientes que realizarem as compras através de aplicativos 
e programas de fidelidade, mas também há ofertas para compras via delivery e no balcão
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Black Friday dos fast-foods tem 
Big Mac por R$ 0,90 e Whopper 
grátis na compra de combo

Black Friday 2021: é possível conseguir 
descontos com a inflação em alta?

Da Redação

 s maiores redes 
de fast-food 
anunciaram 
promoções para 
esta semana de 

Black Friday. Os maiores 
descontos, porém, se-
rão dados a clientes que 
realizarem os pagamentos 
através de aplicativos e 
dos programas de fideli-
dade das marcas. Há tam-
bém ofertas para compras 
no delivery ou no balcão.
Entre as promoções, há 
itens por menos de R$ 5 
e produtos com até mais 
de 50% de desconto. Mas 
é preciso ficar de olho nas 
regras que podem de-
pender do meio de pa-
gamento, da data, da loja 
participante e do valor da 
compra.

Veja abaixo as principais 
promoções anunciadas 
pelo McDonald’s, Burger 
King e KFC.

McDonald’s

Na rede, a Méqui Friday acon-
tece de 23 a 26 de novembro. 
Veja as principais promoções:
Big Mac ou McChicken Bacon, 
de R$ 10,90 por R$ 0,90: pro-
moção válida durante o perí-
odo de 23 a 26 de novembro, 
para pagamentos pelo app do 
Mercado Pago através do Có-
digo QR disponível no ponto 
de venda físico, limitada a 
uma utilização por CPF.
Quarterão ou Cheddar 
McMelt, de R$ 11,90 por R$ 
1,90: promoção válida du-
rante o período de 23 a 26 de 
novembro, para pagamentos 
pelo app do Mercado Pago 
através do Código QR dis-
ponível no ponto de venda 
físico, limitada a uma utiliza-
ção por CPF.

McFritas Pequena, de R$ 8,90* 
por R$ 1,90: promoção válida 
somente para o dia 25 de no-
vembro, para compras através 
do app do McDonald ‘s.
McNuggets com 4 unidades, e 
R$ 8,90* por R$ 4: promoção 
válida até sexta-feira (26), 
para compras através do app 
do McDonald ‹s.
Cheeseburguer grátis: para 
quem ainda não tem o aplica-
tivo da rede e se cadastrar no 
aplicativo pela primeira vez.
* Valor médio em restaurante 
na região de São Paulo; preços 
podem variar de acordo com 
o estado ou cidade.
McDonald’s informa que 
também terá ofertas relâm-
pago a partir de R$ 0,99 no 
iFood ao longo da semana. 
Confira aqui o regulamento e 
as lojas participantes.
Burger King

A rede anunciou promoções 
para os participantes do pro-
grama de fidelidade da marca 
e opções “mais baratas do que 
o preço da gasolina”. Veja as 
principais:
Whopper grátis na com-
pra de combo acima de R$ 
21,80: promoção válida entre 
os dias 22 e 26 de novembro, 
limitada a uma utilização por 
CPF, exclusiva para clientes 
com o aplicativo do Burger 
King e inscritos no Clube BK 
– programa de fidelidade da 
rede. O resgate, porém, só es-
tará disponível a partir do dia 
27 de novembro, e poderá ser 
feito até 31 de dezembro.
BK Cheddar Cheeseburger, de 
R$ 7,90 por R$ 4,99: promo-
ção válida somente para a 
terça-feira (23), para pedidos 
pelo Delivery Próprio BK.
Chicken duplo ou Rodeio Du-
plo, de R$ 10,90 Por R$ 7,99: 
promoção válida somente 
para a quarta-feira (24), para 
pedidos pelo Delivery Próprio 
BK.
O Burger King informa que 
também promoções nas 

compras feitas via iFood nos 
dias 23 e 24 de novembro, e 
via Uber Eats, entre 25 e 28 de 
novembro. Veja aqui mais de-
talhes e as lojas participantes.
KFC

Na rede, há descontos para 
quem comprar o Kentucky 
Chicken Sandwich e baldes de 
frango.
Kentucky Chicken Sandwich, 
de R$ 20,90 por R$ 9,90: pro-
moção válida até quinta-feira 
(25), nas compras feitas atra-
vés do Uber Eats; nos pedidos 
feitos via iFood, saírá por R$ 
13,90.
Dois minibaldes de oito 
tirinhas e um balde de fritas, 
de R$ 77,70 por apenas R$ 
39,90: promoção válida so-
mente para a sexta-feira (26), 
nas compras feitas no balcão 
das mais de 100 lojas da rede.
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CNC aponta três fatores 
que adicionam dificuldades 
para a Black Friday des-
te ano. “É muito difícil o 
consumidor driblar a alta 
de energia elétrica, com-
bustível e alimentos. A taxa 
de câmbio tem subido e o 
real tem se desvalorizado, 
muitos produtos montados 

no Brasil têm componentes 
importados, outros vêm 
diretamente de fora, isso 
expõe uma dificuldade adi-
cional no comércio. E tem o 
encarecimento de crédito. 
A taxa de juros ao consumi-
dor hoje é a mais alta desde 
junho de 2020, na casa dos 
40% ao ano”, diz.
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Regime do grupo extremista islâmico anunciou uma série de normas para empresas de mídia no 
país; conteúdos que descumpram com os ‘valores islâmicos ou afegãos’ serão banidos

Da Redação

O governo talibã do Afega-
nistão anunciou na terça-
-feira (23) a proibição de 
filmes e dramas televisivos 
com atrizes mulheres nas 
TVs do país.
Além disso, os extremistas 
disseram que as jornalistas 
e âncoras de programas de 
notícia terão que usar obri-
gatoriamente o hijab – uma 
espécie de lenço islâmico 
sobre a cabeça.
O anúncio faz parte de uma 
série de normas ditadas 
para empresas de mídia 
que operam no Afeganistão. 
Conteúdos que descumpram 
com os “valores islâmicos 
ou afegãos” serão banidos. 

“Aqueles programas em 
que mulheres atuaram, não 
deverão ir pro ar”, disse um 
porta-voz do Ministério de 
Vícios e Virtudes.
Desde a retomada do poder 
pelos talibãs, mulheres afe-
gãs passaram a vestir o hijab 
em público, mas a obrigação 
deste item preocupa ativis-
tas de direitos humanos no 
mundo.
Observadores da Humans 
Right Watch (HRW) critica-
ram o anúncio e disseram 
que a liberdade de mídia e 
imprensa estão se deterio-
rando no país.
Em um comunicado, Pa-
tricia Gossman, diretora da 
HRW disse que a retirada 
das mulheres da mídia e das 
artes “é devastadora”.

Prefeituras temem nova onda de Covid e decidem não realizar eventos no próximo ano

43 cidades de SP cancelam carnaval 
em 2022 por conta da pandemia

Talibãs proíbem filmes com mulheres na TV e as 
jornalistas terão que cobrir a cabeça com um lenço

Da Redação

o menos 43 cidades 
do estado de São 
Paulo decidiram 
cancelar o carnaval 
em 2022 por conta 

da pandemia de coronavírus.
Dentre elas estão Botucatu, 
Sorocaba, Mogi das Cruzes, 
Poá e Suzano. Será o segundo 
ano consecutivo que o evento 
não ocorrerá nesses municí-
pios.
Embora as taxas de ocupação 
estejam baixas e os índices 
da doença registrem melho-
ras no comparativo com os 
piores meses da pandemia, na 
avaliação de alguns gestores 
municipais, o momento é de 
cautela. 
As prefeituras temem que a 
folia possa gerar uma nova 
onda de contaminação do 
coronavírus e volte a elevar o 
número de casos e óbitos.
A média móvel diária de 
mortes é de 72 nesta terça-
-feira (23) no estado de São 
Paulo. O valor é 15% maior do 
que o registrado há 14 dias, o 
que para especialistas indica 
tendência de estabilidade. Já 
a média diária de casos é de 
1.400, valor 33% maior do 
que o de 14 dias, o que aponta 
tendência de alta.
Outra justificativa citada é a 
situação econômica de alguns 
municípios, que alegam não 
ter verba para a festa.
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Em Sorocaba, por exemplo, 
a prefeitura comunicou às 
escolas de samba que não 
vai disponibilizar recursos 
públicos para o evento, mas 
escolas estão se organizando 
para fazer um carnaval para-
lelo — permitido pela gestão 
municipal.

Taubaté também cancelou o 
evento oficial, mas permitiu 
que cada escola organize sua 
própria festa dentro de suas 
respectivas sedes. Já em Jun-
diaí foi proibido qualquer tipo 
de festa.
Na capital paulista, o cro-
nograma segue mantido. No 

início do mês, a prefeitura 
recebeu 867 inscrições para 
desfiles de blocos de rua.
A realização da festa depende 
da situação da pandemia, mas 
a gestão municipal já sinali-
zou que o evento deve ocorrer 
sem restrições sanitárias. A 
previsão é a de que 15 milhões 

de pessoas participem do Car-
naval 2022 na capital paulista.
Segundo a Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento Regional 
de São Paulo, as cidades têm 
autonomia para decidir sobre 
a realização do evento e não 
precisam informar a gestão 
estadual.
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CÂMARA (São Paulo) 
Advogado Rubinho Nunes), coordenador do MBL e vereador 
(Patriota), tá entusiasmado com a candidatura do Sérgio Moro 
(Podemos) à Presidência da República do Brasil 2022  
.
PREFEITURA (São Paulo)
Nossa antiguidade no colunismo político permite dar uma nota 
tipo coluna social : Jovem empresário Ricardinho Nunes (Juven-
tude - MDB) entrou pro clube dos políticos casados                  
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Deputado Fernando Cury tá indignado com sua expulsão do 
Cidadania (ex-PCB, ex-PPS cujo eterno dono é Roberto Freire), 
por “importunar sexualmente” uma deputada do PSOL      
.
GOVERNO (São Paulo)
João Doria (fundador do PSDB ‘liberal de centro’) tá deitando e 
rolando na condução da continuação das prévias pra candida-
tura à Presidência 2022. Aécio e Leite que se cuidem             
.
CONGRESSO (Brasil)
Até senadores das oposições ao governo Bolsonaro tão en-
quadrando Alcolumbre (DEM) no caso da sabatina do cristão 
(evangélico) André Mendonça pro Supremo Tribunal Federal    
.
PRESIDÊNCIA (Brasil) 
Se o Jair Bolsonaro tá se filiando ao PL do Costa Neto - cujo 
governador do Rio é candidato à reeleição - como vai apoiar o 
general Mourão que quer ser candidato ao mesmo cargo ?       
.
PARTIDOS
‘Deu ruim’, nas prévias do PSDB - tanto pro deputado federal 
(Minas) Aécio Neves, apoiador do governador gaúcho Eduardo 
Leite, que vinha se achando ‘o cara’ até que as prévias ...   
.
(Brasil)    
... virassem quase de polícia (‘aplicativo’ vindo do Rio Grande 
do Sul). Quanto ao governador paulista, João Doria começou a 
deitar e rolar, dominando a entrevista coletiva de ontem        
.
HISTÓRIAS 
A jornalista Leila Pereira - dona do dono da Crefisa - não só foi 
eleita a 1ª mulher pra presidir o Palmeiras (ex-Palestra Itália), 
como vai botar ‘debaixo das chuteiras’ alguns ex-dirigentes ...     
.
M Í D I A S 
Cesar Neto é jornalista desde 1992 e colunista de política na 
imprensa (Brasil) desde 1993. O site - cesarneto.com - recebeu 
“Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São Paulo e “Colar 
de Honra ao Mérito” da Assembleia do Estado de São Paulo  
.
Email cesar@cesarneto.com - Twitter @cesarnetoreal

10 fatos sobre lavagem 
nasal nas crianças
Esse procedimento é mui-
to mais importante do que se 
imagina, especialmente na in-
fância. 

O nosso nariz funciona como 
um filtro, bloqueando a entra-
da de parte de micro-organis-
mos e de partículas prejudiciais 
ao corpo, como as de polui-
ção, que estão no ar. Por isso, 
fazer uma higiene completa 
dessa estrutura com métodos 
que possibilitam a liberação de 
grandes volumes de líquido é 
muito relevante para ajudar a 
manter a saúde do organismo 
e melhorar a qualidade de vida, 
já que a dificuldade para res-
pirar é muito incômoda. E isso 
é ainda mais válido quando se 
fala de crianças, já que nem to-
das sabem assoar o nariz ade-
quadamente. A Lavagem nasal 
de Alto Volume já é um hábito 
comum em outros países que 
está chegando e ganhando 
mais espaço no Brasil. Veja al-
guns detalhes sobre esse pro-
cesso. 

1 – Ele também tem ação pre-
ventiva, pois retira de dentro do 
nariz da criança vírus e bacté-
rias que podem ser transmiti-
dos para outras pessoas e pro-
vocar problemas. “Isso inclui o 
coronavírus”, diz o otorrinope-
diatra Ricardo Neves Godinho, 
professor da Pontifícia Univer-
sidade Católica (PUC) de Minas 
Gerais e coordenador da su-
bespecialidade de otorrinope-
diatria do Hospital Mater Dei, 
em Belo Horizonte.  

2 – É indicado lavar o nariz dos 
pequenos diariamente, espe-
cialmente depois que eles vol-
tam da escola, onde têm conta-
to com muitas outras crianças. 
Nessas situações, a lavagem 
nasal de alto volume, um novo 
método de lavagem nasal é im-
portante porque auxilia na efi-
cácia da lavagem, pois é o único 
método que lava por completo 
a adenoide.

 3 – Segundo Godinho, no caso 
das que sofrem com alguma 
doença respiratória ou estão 
em uma crise, como rinite ou 
mesmo um resfriado, é inte-
ressante repetir o processo 
entre duas e três vezes ao lon-
go do dia, aliviando os sintomas 

e diminuindo a necessidade de 
remédios. 

4 – É interessante que o produ-
to usado para fazer essa higie-
nização tenha a capacidade de 
esguichar grandes volumes de 
líquido sem exagerar na pres-
são, para que faça a lavagem 
completa do nariz e da adenoi-
de. 

5 – A quantidade de líquido in-
dicado varia dependendo da 
idade da criança.

6 – O ideal é utilizar produtos 
vendidos especificamente para 
esse fim, ao invés de usar água 
ou soluções caseiras. 

7 – Durante o processo, é indi-
cado que o rosto fique inclinado 
levemente para o lado e a boca 
aberta. 

8 – O líquido deve entrar por 
uma narina e sair pela outra. 

9 – Quando o clima está seco 
e frio, a lavagem nasal é ainda 
mais recomendada. “Isso por-
que, nessas épocas acontece 
a inversão térmica que faz com 
que os poluentes fiquem mais 
tempo em contato com a mu-
cosa nasal”, explica Godinho. 

10 – Algumas pessoas têm o 
nariz naturalmente mais seco, 
o que costuma provocar des-
conforto e aumentar o risco de 
desenvolver uma doença res-
piratória. Nesses casos a lava-
gem é usada para manter a sua 
mucosa mais úmida. 

Dr. Ricardo Godinho - Otorrinopediatra 
Especialista em Otorrinolaringologia e 
Cirurgia Cérvico-Facial – ABORL – CCF 
Research Fellowship em Otorrinolarin-
gologia Pediátrica – Massachusetts Eye 
and Ear Infirmar-Harvard Medical School 
Doutorado em Pediatria UFMG 
Professor Adjunto de Otorrinolaringo-
logia – Curso de Medicina – Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais 
Coordenador da Subespecialidade de 
Otorrinolaringologia Pediátrica do Ser-
viço de Otorrinolaringologia do Hospital 
Mater Dei Contorno

Ricardo Godinho
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Em tempos de politização gene-
ralizada - no Brasil e pelo mun-
do - vale contar um pouco da 
História da 1ª mulher a ser eleita 
presidente da Sociedade Espor-
tiva Palmeiras (Palestra Itália até 
1942), clube que detém o maior 
número de títulos de campeão 
(unificação das disputas até 
1970 e o que hoje é o futebol 
desde 1971). Trata-se da jorna-
lista e advogada Leila Pereira, 
que se mudou de Cabo Frio para 
o Rio de Janeiro, por discordar do 
pai - que era médico - e nunca 
incentivou a única filha mulher 
a se tornar o que quisesse ser e 
não mais uma moça que deveria 
se casar, ter filhos e cuidar da 
casa e da família que se forma-
ria... 

A mãe, embora dona de casa, 
sempre esteve do seu lado, 
no sentido da filha cursar uma 
faculdade e se fazer na vida. Ca-
sada com José Roberto Lamac-
chia - fundador da Crefisa (que 
hoje patrocina o Palmeiras), Leila 
passou a amar o clube, porque o 
marido já era torcedor de cartei-
rinha. Em São Paulo desde 1996, 
Leila levou a Medicina pra as 
FAM (Faculdades das Américas), 
como forma de homenagear 
o pai e acabou se tornando a 
comandante também da Crefisa 
(mercado financeiro). O jornal 
“Diário de S. Paulo” parabeniza 
esta mulher - aparentemente 
frágil - demonstrar sua força, 
tornando-se a 1ª presidente da 
história do Palmeiras ...

Uma Nova Política Externa
Muito se fala que política externa não 
rende votos. Por esta razão, o assunto é 
sempre relegado a um segundo ou ter-
ceiro plano. De fato, até mesmo o pres-
tígio do Itamaraty, nosso Ministério de 
Relações Exteriores, não tem a mesma 
correspondência em termos financeiros 
na Esplanada dos Ministérios. O debate 
político gira em termos domésticos e 
jamais se consegue evoluir para a com-
preensão da questão global do País e 
como ele pode beneficiar-se, efetiva-
mente, de uma política externa ativa. 
Quando se fala em efetiva atuação, não 
se trata da pirotecnia do período Lula à 
frente da presidência do Brasil. O País, 
equivocadamente, ampliou, sem uma 
estratégia substâncial, o número de 
representações diplomáticas do Bra-
sil pelo mundo, sem a correspondente 
análise quanto ao fomento das rela-
ções bilaterais e ganhos efetivos. Além 
disso, caiu-se na repetitiva questão do 
assento permanente no Conselho de 
Segurança das Nações Unidas para um 
país que é líder regional, porém sem 
seguidores, além de menor relevância 
militar. 
No entanto, o fatídico momento em que  
Barack Obama afirmou que Lula era o “o 
cara” e “o político mais popular do mun-
do”, muitos acreditaram que aquilo seria 
um reconhecimento deste voo de gali-
nha da política externa brasileira. Oba-
ma desconsiderou – intencionalmente 
ou não – o embaraço internacional cau-
sado por um presidente que liderava o 
enorme câncer da corrupção que ocor-
ria no Brasil e que beneficiara a alguns 
como “nunca antes na história do País”.
O período Dilma foi o de retorno à irre-
levância global. Com uma presidente 
que pretendia estocar vento e sem so-
fisticação intelectual, a política externa 
nunca lhe foi prioridade. O período Te-
mer foi de calmaria, porém enfrentou 
– e perdeu – a campanha internacional 
empreendida por petistas de alta plu-
magem quanto à legitimidade da sua 
presidência. Aloysio Nunes foi um políti-
co que, de fato, e contrariamente ao seu 
antecessor, José Serra, foi atuante, com 
resultados positivos. 
O governo atual equivocou-se, de início 
até agora, em sua política externa. De 
um alinhamento automático aos Esta-
dos Unidos, conflitos inúteis com a Chi-
na, e uma série de brigas equivocadas 
com parceiros históricos do País, além 
de uma atuação desastrada na questão 
ambiental, o Brasil diminuiu um pouco 
mais a sua estatura global. Ressalto, 
no entanto, que isto não é exclusivida-
de deste governo. O Brasil, já há muito 
tempo, tem uma imagem deteriorada. 
O país do futebol e bossa nova, nas úl-
timas décadas já teve um presidente 
chamado de Indiana Jones, crises finan-
ceiras constantes, corrupção rampante 
e negacionismo. É um legado difícil a ser 
vencido pelo próximo presidente. 
Para o novo período presidencial, algu-
mas deveriam ser as prioridades da ad-
ministração. Em primeiro lugar, não há 
dúvidas de que a solidificação do rela-
cionamento Brasil-China é importante 
para ambos. Como maior parceiro global 
do País, a China oferece oportunidades 
múltiplas de atuação conjunta e maior 
interação comercial. Neste sentido, um 
acordo de livre comércio entre os dois 
países consolidaria o relacionamento, 
além de abrir novas oportunidades de 

investimento cruzado, estímulo à ino-
vação e maior desenvolvimento eco-
nômico, ajudando na melhoria da renda 
per capita do País. O tamanho da mis-
são brasileira na China deveria ser am-
pliada e deveria haver um incremento 
substancial no número de diplomatas 
fluentes em mandarim e outras línguas 
asiáticas. Um acordo de livre comércio 
ampliaria as oportunidades de abertu-
ra de mercados, além do aumento em 
investimentos em infraestrutura que 
o Brasil tanto necessita. Esta abertura 
de diálogo mais intenso deveria fazer 
parte da agenda inicial de visitas do 
presidente eleito, que deveria começar 
por Beijing, seguida por Washington, e 
Bruxelas. 
Em segundo lugar, a comunicação glo-
bal do governo brasileiro precisa ser 
melhorada intensamente. Desde o pri-
meiro dia, aquele que assumir a Pre-
sidência da República deveria manter 
contato direto com os canais de mídia 
internacional, como CGTN, Al Jazeera, 
BBC e CNN para transmitir globalmen-
te a imagem de um País rejuvenescido. 
Ademais, será preciso também ampliar 
a presença de mídia internacional do 
Brasil. O País carece de uma estratégia 
de construção positiva de imagem, que 
é importante para atração de turistas 
e maiores investimentos. Vários países 
fazem isso internacionalmente. Nes-
ta estratégia de comunicação global, o 
Brasil deveria apresentar sua propos-
ta de agenda global, uma mensagem 
aberta ao mundo, em áreas como meio 
ambiente, preservação de florestas, 
nova ordem global, erradicação de po-
breza, e a busca de uma retomada glo-
bal de desenvolvimento, a partir do uso 
sustentável da biodiversidade, além 
de particular ênfase na América Lati-
na como nova fronteira de crescimento 
global. 
Em terceiro lugar, é necessária uma re-
alocação dos recursos humanos do Ita-
maraty e uma atualização no processo 
de recrutamento de novos diplomatas 
para atender às demandas internacio-
nais do século XXI, que, certamente, 
terá maior prevalência da Ásia. Neste 
sentido, uma diplomacia com um es-
pectro amplo de visão, porém com foco 
naquele continente, deverá abrir maio-
res oportunidades para o Brasil. Para 
tanto será necessário redimensionar 
representações em outros países que 
já não são tão relevantes para o Brasil 
no contexto atual. As representações 
devem estar associadas aos interesses 
do País e não os pessoais.   
A Política Externa, por certo, será refle-
xo de muito daquilo que o Brasil passará 
internamente. No entanto, é equivoca-
do acreditar-se que esta é uma área 
que não gera recursos para o Brasil. 
Embora não gere votos, a melhoria de 
imagem internacional do País é essen-
cial para que se possa criar resultados 
econômicos positivos. Trata-se  de um 
instrumento poderoso para melhorar a 
autoestima do País e atrair recursos es-
senciais que tanto necessita.

Marcus Vinicius De Freitas
Visiting Professor, China Foreign Affairs 
University
Senior Fellow, Policy Center for the New 
South

diário de S.Paulo

Charge

Histórias de Mulheres que Lutam e Vencem

Marcus Freitas 



Em último teste para final, reservas do Palmeiras empatam com líder Galo   P12
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Ceni ensaia jogadas 
de bola parada 
antes de encarar 
o Athletico-PR 
em casa

Renato Augusto 
não vai a campo, 

e Corinthians 
se prepara para 

enfrentar o Ceará
Equipes duelam nesta quarta 
para se afastarem da zona de 
rebaixamento do Brasileiro    P11

Meia ficou na parte interna do CT 
nesta terça-feira, mas deve estar 

em campo na quinta P10
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CLUBES DE SÃO PAULO

Atacante apresenta melhora em dores que o tiraram do jogo contra o Corinthians, no último domingo

Meia ficou na parte interna do CT nesta terça-feira, mas deve estar em campo na quinta

Marinho treina e deve ser titular 
contra o Fortaleza, na Vila

O Santos deve ter o reforço 
do atacante Marinho contra 
o Fortaleza, nesta quinta-
-feira, às 19h (de Brasília), 
na Vila Belmiro. O camisa 
11 está melhorando das 
dores na coxa esquerda e 
deve entrar em campo na 
35ª rodada do Campeonato 
Brasileiro.

Marinho treinou em campo 
no CT Rei Pelé novamente 
nesta terça-feira. Por isso, 
deve ficar à disposição do 
técnico Fábio Carille na ati-
vidade de quarta, que será a 
última antes do jogo contra 
o Fortaleza.

O atacante perdeu o clás-
sico contra o Corinthians, 
no último domingo, justa-
mente por causa das dores 
na região posterior da coxa 

esquerda.
Marinho havia sentido o 
incômodo no local durante 
a vitória do Santos por 2 a 
0 sobre a Chapecoense, na 
semana passada. Os exames 
não apresentaram lesão, 
mas o atacante continuou 
com dores nos dias seguin-
tes.

Com a provável volta de 
Marinho, o Santos deve 
entrar em campo nes-
ta quinta-feira com: João 
Paulo, Kaiky, Luiz Felipe 
e Danilo Boza; Madson, 
Camacho (Lucas Braga), 
Vinicius Zanocelo, Gabriel 
Pirani (Marcos Guilherme) 
e Felipe Jonatan; Marinho e 
Diego Tardelli.

O técnico Fábio Carille, 
porém, ainda utilizará a 
atividade desta quarta-feira 
para definir o time titular 
do Santos.

Os titulares do Corinthians 
foram a campo pela pri-
meira vez na semana nesta 
terça-feira, e deram prosse-
guimento à preparação para 
enfrentar o Ceará. O duelo 
é válido pela 35ª rodada do 
Brasileirão e acontecerá no 
Castelão, quinta-feira, às 
20h (de Brasília).

A única exceção foi o meia 
Renato Augusto, que não 
apareceu no gramado. Aos 
33 anos, o jogador recebe 
cuidados especiais e ficou 
na parte interna do CT para 
controle de carga de traba-
lho. Mesmo assim, a expec-
tativa é de que o camisa 8 
seja titular em Fortaleza.

Para esse jogo, o Corin-
thians não poderá contar 
com os meio-campistas 
Cantillo e Giuliano, machu-

cados, e Roni, suspenso. O 
colombiano, aliás, só volta-
rá a jogar em 2022.

Embora recuperado de 
lesão muscular na coxa, o 
meia Willian deve iniciar 
novamente no banco de 
reservas. Ele deve ganhar 
mais minutos no decorrer 
do duelo.

Segundo informações 
divulgadas pelo Corin-
thians, os atletas que foram 
titulares no clássico contra 
o Santos, domingo, parti-
ciparam de uma atividade 
leve com bola. Já os demais 
participaram de um coletivo 
em campo reduzido.

A imprensa segue sem po-
der acompanhar as ativida-
des no CT Joaquim Grava.

Nesta quarta, véspera do 
confronto com o Ceará, 
Sylvinho deve definir a 
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Renato Augusto não vai a campo, e 
Corinthians se prepara para enfrentar o Ceará

escalação.

A tendência é que o Timão 
vá a campo no Castelão com 
uma formação muito pare-
cida ou até igual à do último 

jogo: Cássio, Fagner, João 
Victor, Gil e Fábio Santos; 
Gabriel, Gabriel Pereira, Du 
Queiroz, Renato Augusto e 
Róger Guedes; Jô.
Com a vitória sobre o San-

tos no último domingo, 
o Corinthians subiu para 
o quarto lugar do Brasi-
leirão, com 53 pontos. O 
Ceará ocupa o nono lugar, 
com 46.
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Equipes duelam nesta quarta para se afastarem da zona de rebaixamento do Brasileiro

Atacante, que não vinha sendo relacionado por Ceni, deixa o Tricolor antes do fim do contrato

Ceni ensaia jogadas de bola parada antes 
de encarar o Athletico-PR em casa

O São Paulo encerrou na 
tarde desta terça-feira a 
preparação para o jogo 
contra o Athletico-PR, 
marcado para esta quarta, 
no Morumbi, às 21h30, 
pela 34ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro.

Nessa última atividade, o 
técnico Rogério Ceni co-
mandou um treino técni-
co, outro tático e ensaiou 
jogadores de bola parada.

O mais provável é que 
Ceni repita quase toda 
a escalação que utilizou 
contra o Palmeiras há 
uma semana, quando 
venceu o clássico por 2 a 
0.

Entre os titulares, um 
desfalque certo é o ata-
cante Luciano, que fez 

uma cirurgia no punho no 
fim de semana. Ele deve 
dar lugar a Calleri, que 
volta de suspensão.

Quem também não po-
derá ir ao Morumbi é o 
atacante Eder, que tomou 
o terceiro cartão amarelo 
contra o Palmeiras.

Assim, um time prová-
vel para o duelo contra o 
Athletico-PR tem Tia-
go Volpi; Igor Vinicius, 
Arboleda, Miranda e 
Reinaldo; Rodrigo Nestor, 
Igor Gomes, Gabriel Sara 
e Vitor Bueno; Rigoni e 
Calleri.

São Paulo e Athletico 
tentam se afastar da zona 
de rebaixamento. Os 
dois times têm 41 pontos, 
sendo que os paranaen-
ses ocupam a 13ª posição, 
uma acima dos paulistas, 
por terem mais vitórias 

O atacante Joao Rojas se 
despediu do São Paulo. 
No início da noite desta 
terça-feira, o jogador 
assinou a rescisão de 
contrato com o clube 
tricolor, após participar 
do treinamento no CT da 
Barra Funda.

A saída antecipada do 
jogador, que possuía 
compromisso até o fim 
do ano, estava encami-
nhada desde a semana 
passada. Rojas se en-
contrava fora dos planos 
da comissão técnica e da 
diretoria para 2022.

A rescisão serve para o 
jogador antecipar a ne-
gociação para um novo 
clube. O provável novo 
destino de Rojas deve 
ser o futebol equatoria-
no.

Aos 32 anos, Joao Rojas 
se despede do São Paulo 
com 51 jogos e cinco gols 
anotados, quatro deles 
nesta temporada.

Rojas chegou ao Mo-
rumbi em junho de 2018. 
Porém, no mesmo ano, 
sofreu uma grave lesão 
no joelho.

Foram quase dois anos de 
recuperação até este ano, 
quando, enfim, veio uma 
sequência de jogos.

O equatoriano teve 
atuações de destaque 
no primeiro semestre e 
renovou o compromisso, 
que terminava em maio, 
para dezembro.

Contudo, sem espaço 
na segunda metade da 
temporada, Rojas e São 
Paulo decidiram encerrar 
o contrato de maneira 
antecipada.
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Rojas faz último treino e rescinde contrato com o São Paulo

(12 a 9). O Bahia abre a 
degola com 37 pontos.
O treino desta terça foi o 

último do atacante Rojas 
no São Paulo. Ele, que 
tinha contrato até o fim 

de dezembro, entrou em 
acordo com o clube para 
adiantar a rescisão.
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Wesley e Deyverson marcam em jogo movimentado

Em último teste para final, 
reservas do Palmeiras 
empatam com líder Galo

Palmeiras e Atlético-MG 
fizeram um jogo brigado e 
movimentado no Allianz 
Parque, na noite desta 
terça-feira. Com objetivos 
bem diferentes, os rivais 
alternaram bons momentos 
e ficaram no empate por 
2 a 2, em jogo que abriu a 
35ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. Mesmo com time 
reserva e pensando na final 
da Libertadores, o Verdão 
jogou bem e ficou duas 
vezes à frente no placar, 
com Wesley e Deyverson – 
e ainda perdeu um pênalti 
com Patrick de Paula, pou-
co antes do segundo gol. Já 
o Galo, ansioso pelo título, 
buscou a igualdade com 
Zaracho e Hulk, mas não 
conseguiu abrir distância 
do Flamengo, que também 
empatou nesta terça, com 
o Grêmio. Sem a vitória, o 

time de Cuca não tem pos-
sibilidade de confirmar o 
título já no domingo, contra 
o Fluminense. E terá de 
esperar um pouco mais.

Como fica?
O empate leva o líder 
Atlético-MG aos 75 pon-
tos, contra 67 do vice-líder 
Flamengo. Mesmo que 
vença o Fluminense no 
domingo, ainda não será 
possível comemorar o título 
– essa confirmação pode 
sair, no mínimo, no dia 2 de 
dezembro, em jogo contra 
o Bahia, atrasado da 32ª 
rodada. Já o Palmeiras vai a 
59 pontos, confortável em 
terceiro lugar.

O último teste
Já com a cabeça na final 
da Libertadores, o Palmei-
ras teve time todo reserva 
em campo, exceção feita 
ao lateral-direito Marcos 
Rocha, que está suspenso 

na decisão de sábado contra 
o Flamengo. Nomes como 
Wesley e Deyverson se des-
tacaram, com gols e chan-
ces criadas. Mais opções 
para Abel Ferreira, que nem 
esteve no banco, suspenso.

Primeiro tempo
O jogo começou mais pilha-
do do que jogado, inclusive 
com algumas discussões 
que esquentaram o clima 
– Hulk com Deyverson, e 
Diego Costa com Kusce-
vic. Na bola, os reservas 
do Palmeiras conseguiram 
equilibrar as ações graças às 
jogadas em velocidade com 
Gabriel Veron e Wesley e 
um meio-campo mais leve. 
Mais agudo, Wesley teve 
a primeira grande chance 
após passe de Deyverson, 
chute cruzado e boa defesa 
de Everson. Depois, aos 27, 
o mesmo Wesley recebeu 
de Gabriel Veron, deu um 
corte em Guga e chutou 

cruzado para fazer 1 a 0. 
Em desvantagem, o Galo 
aumentou a pressão e che-
gou ao empate aos 35, com 
Zaracho invadindo a área 
e aproveitando rebote de 
Jailson após chute de Gui-
lherme Arana. Empate justo 
para um primeiro tempo 
equilibrado em posse (57% 
a favor do Galo) e finaliza-
ções (5 do Palmeiras, 6 do 
Atlético).

Segundo tempo
Keno voltou no lugar de 
Diego Costa, dando mais 
velocidade ao ataque, mas 
diminuindo a presença de 
área e briga com os zaguei-
ros. O Palmeiras continuou 
equilibrando as ações e 
conseguiu um pênalti após 
chute de Danilo Barbosa 
que desviou no braço de 
Junior Alonso – pênalti que 
Patrick de Paula cobrou 
com força, mas Everson 
defendeu. Curiosamente, 

no lance seguinte, o goleiro 
do Galo falhou na saída de 
gol em cobrança de escan-
teio, e Deyverson cabeceou 
para o gol vazio: 2 a 1. No 
entanto, Hulk ainda não 
tinha deixado o dele – o 
que aconteceu logo aos 15 
minutos, em chutaço de 
primeira de fora da área, 
o 15º gol do atacante no 
Brasileirão. O 16º quase saiu 
pouco depois, em cabeçada 
na trave. Apesar das chan-
ces de Hulk e já sabendo do 
empate do Flamengo contra 
o Grêmio, o Galo não con-
seguiu a virada.

Clima esquentou
Em um jogo de boas dis-
putas entre os rivais em 
campo, chamou a atenção 
a discussão quente entre 
o lateral-esquerdo Jorge e 
o auxiliar João Martins, do 
Palmeiras, após a substi-
tuição do jogador. No fim, 
porém, tudo se acertou.
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PUBLICIDADE LEGAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020806-34.2021.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo Felicio Scaff, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) THASSYO 
CLEBER VIEIRA DOS SANTOS, Brasileiro, CPF 074.857.334-86, com endereço à Avenida Walfrido Geronimo da Rocha, 22, Santa 
Amélia, CEP 57063-505, Maceio - AL que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Azul Compan-
hia de Seguros Gerais. 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$ 112.557,25, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advo-
catícios 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, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 23 de setembro de 2021.

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1002347-43.2018.8.26.0071 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do 
Foro de Bauru, Estado de São Paulo, Dr(a). Joao Augusto Garcia, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Cristina Aparecida da 
Silva 22906964808, CNPJ 17.033.047/0001-54, com endereço à Rua Pedro Lipe, 4-51, Apto 13- Cond Resid. Santana, Nucleo 
Habitacional Mary Dota, CEP 17026-750, Bauru - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Auto Posto Trevo 
de Tatuí Ltda., ajuizou Ação Monitória para recebimento de R$5.945,35 (fev/18) decorrente do cheque nº 000038 da agência 
4078, do Banco 104, conta 03001481-9 emitido em 06.02.13. Estando a corré em lugar ignorado, expede-se o edital, para que 
em 15 dias, a fluir após os 20 supra, pague o valor supra devidamente corrigido e acrescido de honorários advocatícios de 5%, 
que a tornará isenta das custas processuais ou, no mesmo prazo, apresente embargos, sob pena de constituir título executivo 
judicial, ficando advertida de que no caso de revelia 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 Bauru, aos 25 de outubro de 2021. K-24e25/11

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1000067-39.2018.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Sandro Nogueira de Barros Leite, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a(o) Alberto Antonio Dda Silva, Brasileiro, Separado judicialmente, Armador, RG 21.257.095-X, CPF 098.118.328-03, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Sompo Seguros S.A, para recebimento de R$11.454,00 
(jan/18) decorrente dos prejuízos suportados em razão do pagamento da apólice de terceira segurada, diante do acidente 
automobilístico ocorrido em 21.06.15, em que o veículo de propriedade do réu, de placas BHD 9645, colidiu com o veículo 
segurado, de placas DPR 0746. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua citação, por edital, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São José do 
Rio Preto, aos 19 de novembro de 2021. K-24e25/11

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE AZUL PAULISTA 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 REGISTRO DE PREÇOS Nº 
018/2021 PROCESSO DE COMPRAS Nº 076/2021  Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO DO ITEM Objeto REGISTRO DE PRE-
ÇOS, para eventuais aquisições de materiais de construção com entrega parcelada, para uso em reparos, consertos, 
manutenção e conservação de estradas e diversos logradouros públicos (cemitérios, praças, parques, jardins e outros), 
de acordo com as necessidades da divisão de obras e urbanismo, e conforme descrição e planilha quantitativa  de custos, 
constantes no Termo de referência - anexo I, que integra o presente edital. Data da abertura dos envelopes: 08/12/2021, 
às 09h00min. O edital completo será fornecido gratuitamente no site oficial do município http://www.monteazulpaulista.
sp.gov.br ou na Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista - SP, no departamento de licitações à Praça Rio Branco 
n.º 86, Centro, no horário comercial, maiores informações no telefone (17) 3361-9501. Marcelo Otaviano Dos Santos – 
Prefeito do Município. Monte Azul Paulista-SP, 23 de Novembro. de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1010998-93.2020.8.26.0071. Classe: Assunto: Monitória - Duplicata. Requerente: J.c.
Felippe Distribuidora Veículos Ltda. Requerido: Nicholas Rodrigues Gomes. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1010998-93.2020.8.26.0071. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Bauru, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA
CAROLINA ACHOA AGUIAR SIQUEIRA DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Nicholas Rodrigues Gomes (CPF.
393.209.808-02), que J.C Felippe Distribuidora de Veículos Ltda lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$
3.376,95 (abril de 2021), decorrente da venda de peças e execução de serviços, representadas pelas notas fiscais nº 235710 e
028410 e Ordem de Serviço nº 204.075. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO POR EDITAL, para que
em 15 dias úteis, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios
equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em
mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao
feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Bauru, aos 17 de novembro de 2021.

                                      BOM DIA BAURU

          Para maiores informações:  3003 0677       |       www.ZUKERMAN.com.br       | ZUKERMAN
Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE AMPARO/SP.
Processo: nº 1002523-72.2018.8.26.0022. Executado: PEDRO LUÍS FALANGA. Sítio Salto Grande (Composto com 01 Casa Sede
térrea conjugada com tulha; 01 Casa sede e administração; 01 Tulha de estilo colonial antigo (Data 1.901); 02 Casas de Caseiros
e Terreiros ladrilhados), bairro Três Pontes, Monte Alegre do Sul, com área total de 200.769,00 m², situado no Sítio Salto Grande,
s/n, Amparo/SP - Contribuinte nº 625.051.000.175.1. Descrição completa na Matrícula nº 32.730 do CRI de Amparo/SP. Lance
mínimo na 1ª praça: R$ 1.897.564,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.328.294,80 (70% do valor de avaliação) (sujeitos à
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 28/01/2022 às 15h20min, e termina em 02/02/2022 às 15h20min;
2ª Praça começa em 02/02/2022 às 15h21min, e termina em 23/02/2022 às 15h20min. Fica o executado PEDRO LUÍS
FALANGA, seu cônjuge, se casado for, bem como dos credores JOSÉ FRANCISCO BRÓGLIO, INDUSPARQUET INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA., e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s)
para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 22/10/2019.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1018073-32.2019.8.26.0068. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Prestação
de Serviços. Requerente: Fundação Cásper Líbero. Requerido: Aisha Rubia Munhoz Rimbano EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE
20 DIAS. PROCESSO Nº 1018073-32.2019.8.26.0068. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de
São Paulo, Dr(a). Renata Bittencourt Couto da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AISHA RUBIA MUNHOZ RIMBANO,
Brasileira, RG 33.258.940-7, CPF 358.598.978-04, com endereço à Rua da Prata, 245, Jardim dos Camargos, CEP 06410-000,
Barueri - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Fundação Cásper Líbero, alegando em
síntese: A autora e a ré celebraram contrato de prestação de serviços educacionais. No contrato mencionado, a ré obrigou-se a pagar
pela contraprestação dos serviços no ano de 2015, a anuidade de R$ 19.614,00, dividido em 12 parcelas mensais e iguais e
sucessivas, no valor de R$ 1.634,50 cada. Embora a ré tenha usufruído dos serviços , não efetuou os pagamentos das mensalidades
referente aos meses de setembro a dezembro de 2015. Requer a citação da requerida para que efetue o pagamento do débito
de R$ 11.244,64, com aplicação de juros de mora e correção monetária . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Barueri, aos 25 de outubro de 2021.
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPINAS/
SP. Processo: nº 0012981-16.2000.8.26.0114. Executados: DEPÓSITO DE FRUTAS DI LTDA., BASÍLIA JOANA SOARES GUADAGNINI,
VALDIR GUADAGNINI. Terreno com a área total de 600 m² e benfeitorias (04 apartamentos: Pavimento Térreo com 01 Apartamento
com 02 dormitórios e 01 Apartamento com 01 dormitório; e, Pavimento Superior com 01 Apartamento com 02 dormitórios e 01
Apartamento com 01 dormitório), com a área total construída de 230 m², situado na Rua Antônia Góes de Oliveira (antiga Rua 10),
nº 168, Nova Veneza, Sumaré/SP. Contribuinte nº 2.049.0366.10. Descrição completa na Matrícula nº 9.211 do CRI de Sumaré/
SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 814.775,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 488.865,00 (60% do valor de avaliação) (sujeitos
à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 31/01/2022 às 10h00min, e termina em 03/02/2022 às 10h00min;
2ª Praça começa em 03/02/2022 às 10h01min, e termina em 23/02/2022 às 10h00min. Ficam os executados, DEPÓSITO DE
FRUTAS DI LTDA., na pessoa de seu representante legal; BASÍLIA JOANA SOARES GUADAGNINI, seu cônjuge e coexecutado
VALDIR GUADAGNINI, os credores FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ, JOSÉ MARIA LOPES FAGUNDES, bem como CISAN
INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a)
(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 04/12/2018.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1007474-27.2014.8.26.0127. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Contratos
Bancários. Requerente: Hsbc Bank Finance Brasil S/A - Banco Multiplo. Requerido: Regiane Hernan. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007474-27.2014.8.26.0127. A Dra.. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Carapicuíba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Marques Wendling, FAZ SABER a(o) REGIANE HERNAN, CPF 130.372.538-00, que Hsbc Bank
Finance Brasil S/A - Banco Multiplo lhe lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 48.559,27 (outubro de 2014),
representada pela Cédula de Crédito Bancário – Fianciamento de Veículo nº 13750541310. 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 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 prosseguimento regular ao feito. Será o presente
edital, afixado e publicado. Carapicuiba, aos 12 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1007520-69.2021.8.26.0127. Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Ordinária.
Requerente: Antonio Leite de Souza e outro. Prioridade Idoso. Tramitação prioritária. 1ª Vara Cível. 1ª Vara Cível. EDITAL DE
CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1007520-69.2021.8.26.0127. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Carapicuíba, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Marques Wendling, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou
sucessores, que ANTONIO LEITE DE SOUZA E ELIETE JORCENI SEBRIAN DE SOUZA ajuizaram ação de Usucapião, visando o
lote sem número, remanescente de uma área maior conforte descrito na transcrição n° 6.039 de 30 de agosto de 1972 do Oficial
de Registro de Imóveis da Cidade de Barueri/SP, situado na Rua Padre Antônio Trevinho, n° 60, Jardim Santa Catarina, Carapicuíba/
SP, CEP 06381-530. Alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. 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 Carapicuiba, aos 09 de novembro de 2021.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS – DESAPROPRIAÇÃO – LEVANTAMENTO DOS
DEPÓSITOS EFETUADOS. Processo Físico nº: 0002865-30.2008.8.26.0191. Classe: Assunto: Desapropriação -
Desapropriação. Requerente: Município de Ferraz de Vasconcelos. Requerido: José Marcelino Mirandola e outro.
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos
autos do PROC. Nº 0002865-30.2008.8.26.0191.- CONTROLE Nº 848/2008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara,
do Foro de Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo, Dr(a). Rogério Márcio Teixeira, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS move uma
Desapropriação contra José Marcelino Mirandola (CPF. 687.875.378-34) e Marcia Francisca da Silva Mirandola, (CPF.
160.226.668-99), objetivando um terreno situado na Av. Brasil, 1896 – Quadra 1 E – Lote 08 – P/B, Bairro Vila
Romanópolis, área urbana de Ferraz de Vasconcelos/SP, inscrição municipal 21.0005.0014-000 declarados de utilidade
pública conforme Decreto Municipal nº 2724, datado de 10/05/2006. Para o levantamento dos depósitos efetuados,
foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos
e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de Ferraz de Vasconcelos, aos 08 de novembro de 2021.
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPECERICA
DA SERRA/SP. Processo: nº 1005706-26.2017.8.26.0268. Executado: ALESSANDRO MARCHENA PEREZ. DIREITOS DO
FIDUCIANTE que recaem sobre 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO: GM/CORSA WIND, ANO/MODELO: 1999/1999; PLACA:
CZP-1769; COR: PRATA; RENAVAM: 00722970706; CHASSI: 9BGSC08Z0XC748653; COMBUSTÍVEL: GASOLINA, localizado na
Rua Lúcia B. Passarin, nº 541, Jundiaí/SP - Lance mínimo no 1º leilão: R$ 7.914,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 4.748,40 (60%
do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 21/01/2022 às 15h30min, e termina
em 26/01/2022 às 15h30min; 2º Leilão começa em 26/01/2022 às 15h31min, e termina em 16/02/2022 às 15h30min. Fica
o executado ALESSANDRO MARCHENA PEREZ, o credor fiduciário BANCO ABN AMRO REAL S/A, bem como o credor ESTADO
DE SÃO PAULO (SECRETARIA DA FAZENDA) e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m)
localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 28/10/2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0013909-34.2018.8.26.0405. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: Cj Comercio de Variedades Ltda.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013909-34.2018.8.26.0405. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo D’Elia Salvatori, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CJ
Comércio de Variedades Ltda (CNPJ. 07.017.143/0001-55), que a ação de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por
Banco Bradesco S/A, foi julgada procedente, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 29.742,33 (abril de 2018). 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 edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Osasco, aos 12 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1003027-59.2019.8.26.0405. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: Maria da Cruz de Carvalho Batista
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003027-59.2019.8.26.0405. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIO SERGIO LEITE, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) a MARIA DA CRUZ DE CARVALHO BATISTA, Brasileira, Solteira, Empresária, CPF 293.659.883-49 , que
Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 14.603,22 (março de 2020),
representada pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças nº 334764189. Estando a
executada em lugar ignorado, foi determinada sua CITAÇÃO por 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$ 1.091,33. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado
curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 17 de novembro de 2021.
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTA ISABEL/
SP. Processo: nº 0003967-93.2011.8.26.0543. Executado: ALEXANDRE MORAES DE PAULA. 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO:
FIAT/UNO MILLE IE, ANO/MODELO: 1996/1996, PLACA: CFF-5483, COR: VERMELHA, RENAVAM: 00654750521; COMBUSTÍVEL:
GASOLINA, localizado na Avenida Brasil, nº 833, Santa Isabel/SP - Lance mínimo no 1º leilão: R$ 6.799,00 - Lance mínimo no 2º
leilão: R$ 3.399,50 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 24/01/2022
às 14h10min, e termina em 28/01/2022 às 14h10min; 2º Leilão começa em 28/01/2022 às 14h11min, e termina em 17/
02/2022 às 14h10min. Fica o executado ALEXANDRE MORAES DE PAULA e demais interessados, INTIMADOS das designações
supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 06/09/2017.
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTA ISABEL/
SP. Processo: nº 0004014-72.2008.8.26.0543. Executado: WALTER ROBERTO SOARES. 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO:
FIAT/PALIO FIRE, ANO/MODELO: 2002/2003, PLACA: DII-2417; COR: VERMELHA, RENAVAM: 00783808488; CHASSI:
9BD17146232192466; COMBUSTÍVEL: GASOLINA, situado na Avenida Padre Gregório Mafra, nº 794, São Paulo/SP - Lance
mínimo no 1º leilão: R$ 10.475,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 5.237,50 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).
DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 24/01/2022 às 11h30min, e termina em 27/01/2022 às 11h30min; 2º Leilão
começa em 27/01/2022 às 11h31min, e termina em 16/02/2022 às 11h30min. Fica o executado WALTER ROBERTO SOARES,
bem como o credor ESTADO DE SÃO PAULO (SECRETARIA DA FAZENDA) e demais interessados, INTIMADOS das designações
supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 01/02/2017.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1016434-79.2016.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALINE SINHORINI LODI, Brasileira, CPF/MF nº 442.246.848-02, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Banco do Brasil S/A, para recebimento de R$ 147.142,30 (novem-
bro/2016), decorrente do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 029.712.118, firmado em 20/07/
2015. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1018768-89.2016.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários. Exequente: Itaú Unibanco S.A. Executado: Art Shop Eletrônicos Comércio Locação
e Manuteção Ltda Epp e outro. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1018768-89.2016.8.26.0100. O Dr.
Sidney da Silva Braga, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Art Shop Eletrônicos
Comércio Locação e Manutenção Ltda EPP, nome fantasia Art Shop Games (CNPJ. 11.065.552/0001-02) e Rony
Weslley Marques da Cruz (CPF. 387.772.628-32), que Itaú Unibanco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando
a quantia de R$ 298.345,73 (setembro de 2019), representada pela Cédula de Crédito Bancário Confissão de Dívida
- Devedor Solidário Girocomp - DS - Pré - Parcelas Iguais/Flex n° 0676-884492662546. Estando os executados em
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião
em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requererem
que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um
por cento) ao mês, sob pena de 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. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de novembro de 2021.

Processo 1099633-31.2018.8.26.0100 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Fundo de Investimento Em
Direitos Creditórios Multisetorial Viainvest - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1099633-
31.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Elaine Faria Evaristo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MIKHAIL ODISSEFS SDOUKOS,portador do CPF/MF
006.134.729-93 , que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Fundo de Inves-
timento Em Direitos Creditórios Multisetorial Viainvest. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi deter-
minada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de setembro de 2021.
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 25ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA
CAPITAL/SP. Processo: nº 1109156-09.2014.8.26.0100. Executados: ESPÓLIO DE JULIANA STERINGER MAYER, KATHARINA
STERINGER RACZ. METADE IDEAL (50%) DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS que recaem sobre o Apartamento nº 3 (composto
por 01 dormitório), localizado no 1º andar ou 2º pavimento do Edifício Laranjal, situado na situado na Rua Caiubi, nº 575, Bairro de
Perdizes, São Paulo/SP. Contribuinte nº 021.097.0068.8. Descrição completa na Matrícula nº 134.633 do 2º CRI da Capital/SP. Lance
mínimo na 1ª praça: R$ 207.699,80 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ R$ 124.619,88 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à
atualização).  DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 01/02/2022 às 10h10min, e termina em 04/02/2022 às 10h10min;
2ª Praça começa em 04/02/2022 às 10h11min, e termina em 07/03/2022 às 10h10min. Fica o executado ESPÓLIO DE
JULIANA STERINGER MAYER, representada por sua inventariante e coexecutada KATHARINA STERINGER RACZ, seu cônjuge,
se casada for, bem como a credora NATIONAL PARK LTDA. ME e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso
não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 28/06/2016 (no rosto dos autos da Ação
de Inventário nº 0161037-75.1996.8.26.0002, em trâmite perante a 2ª Vara da Família e Sucessões do Fórum Regional de Santo
Amaro/SP).

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
“O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS não possui nenhum vínculo ou convênio com
escritórios de advocacia. O requerimento de concessão ou revisão de benefícios é gratuito e pode ser
realizado pelo próprio segurado. O acesso à Previdência Social é público e gratuito, ligue 135 ou acesse o
site www.mps.gov.br”.

DIÁRIO DE SÃO PAULO 24/11/2021
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA/
SP. Processo: nº 0052658-63.2008.8.26.0602. Executado: JOSÉ FERREIRA FILHO. Apartamento nº 209 (com direito a 01 vaga
de garagem), com a área total de 70,99 m², localizado no 2º andar, do Edifício Vera, situado na Avenida Dr. Luiz da Rocha Miranda,
nº 66, Vila Parque Jabaquara, São Paulo/SP. Contribuinte nº 089.500.0092.1 (Apartamento) e 089.500.0141-1 (vaga de garagem).
Descrição completa na Matrícula nº 104.496 do 15º CRI da Capital/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 477.456,30 - Lance mínimo
na 2ª praça: R$ 381.965,04 (80% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em
24/01/2022 às 14h40min, e termina em 27/01/2022 às 14h40min; 2ª Praça começa em 27/01/2022 às 14h41min, e termina
em 16/02/2022 às 14h40min. Fica o executado JOSÉ FERREIRA FILHO, seu cônjuge e coproprietária VERA LÚCIA FROMME
FERREIRA, bem como a credora hipotecária JARDIM ADMINISTRADORA DE BENS & NEGÓCIOS LTDA. e demais interessados,
INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada
em 07/07/2017.
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE AVARÉ/SP.
Processo: nº 0004085-77.2018.8.26.0073. Executadas: ULIANA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. (atual denominação de
COMERCIO DE MADEIRAS ULIANA LTDA.), ULIART INDÚSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO EIRELI. Um
imóvel rural, compreendendo o Lote nº 04, do Loteamento Taquaral, localizado na Rua de Servidão, s/n, Bairro Taquaral, Piracicaba/
SP. Contribuinte nº 01.62.0028.0531.0000 (Conforme fls. 360 dos autos). Descrição completa na Matrícula nº 44.945 do 2º CRI
de Piracicaba/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 2.317.741,75 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.158.870,88 (50% do valor de
avaliação) (sujeitos à atualização).  DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 31/01/2022 às 11h40min, e termina em 03/02/
2022 às 11h40min; 2ª Praça começa em 03/02/2022 às 11h41min, e termina em 23/02/2022 às 11h40min. Ficam as
executadas ULIANA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. (atual denominação de COMERCIO DE MADEIRAS ULIANA LTDA.),
ULIART INDÚSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO EIRELI, na pessoa de seus representantes legais, bem como
os credores CERAMFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSAS E REJUNTES LTDA., CERÂMICA VILLAGRES LTDA., LEF
PISOS E REVESTIMENTOS LTDA., UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, EM PIRACICABA, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
PIRACICABA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação
pessoal, bem como da Penhora realizada em 14/09/2018.
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Nutricionista explicou o motivo que o fez apagar as fotos 
com a cantora em sua rede social e negou separação

Atriz está gravando o remake de ‘Pantanal’ no Mato 
Grosso do Sul e mostrou um pouco dos bastidores
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Daniel Cady fala pela primeira vez de suposta 
crise no casamento com Ivete Sangalo

Juliana Paes exibe rosto inchado 
após picada de inseto e brinca: 
“Preenchimento natural”

Andressa Suita ganha 

elogios 
ao posar de biquíni 
em passeio por 
Angra dos Reis

Andressa Suita posou 
poderosa em um biquí-
ni amarelo durante um 
passeio de iate por An-
gra dos Reis. A influen-
cer foi chamada de 
“perfeita” e de “diva” 
pelos seus seguidores.

Para manter a boa for-
ma, Andressa contou 
recentemente que não 
deixa de malhar nem 
após uma bebedeira. 
“Como que é treinar 
de ressaca, hein? Nin-
guém merece... Dia 
chuvoso...”, comentou 

ao se filmar no espelho 
antes de começar os 
exercícios.

Recentemente, a mo-
rena que vive uma 
relação amorosa sem 
rótulos com Gusttavo 
Lima, foi conferir o 
show do cantor, acom-
panhada dos dois filhos 
do casal, Gabriel e 
Samuel. O show Em-
baixador In Goiânia 
marcou a volta dele às 
apresentações presen-
ciais na pandemia da 
Covid-19.

Influencer vive um relacionamento 
sem rótulos com Gusttavo Lima, 
com quem tem dois filhos

Instagram e soltou isso”, 
disse Daniel.

Ele explicou que está 
lançando uma coleção de 
camisetas inspiradas na 
natureza e que está dan-
do uma nova cara para 
seu perfil no Instagram. 
“Estou sempre tentando 
trazer para vocês aqui o 

que há de melhor, mi-
nhas experiências, meus 
erros. Então, é isso, o que 
era para ser uma surpre-
sa, uma coisa bacana do 
trabalho com as cami-
sas, virou esse reboliço 
todo aí. Tá tudo bem por 
aqui. Tudo em paz com 
a minha família, graças a 
Deus”, garantiu.

Juliana Paes apareceu 
de “cara limpa” em seu 
Instagram no início da 
tarde desta terça-feira 
(23) para falar do calor 
que está fazendo nos 
bastidores das gravações 
do remake de Pantanal, 
que estão acontecendo 
no Mato Grosso do Sul. 
“Pense num dia quen-
te, pense. Pense em um 
calor”, disse a atriz, en-
quanto esborrifava água 
no corpo.

Juliana ainda brincou, ao 
mostrar o rosto inchado 
por causa da picada de 
um inseto. “Ontem um 
mosquito mordeu mi-
nha testa, eu ganhei um 
preenchimento natural”, 
contou a atriz, aos risos.

A atriz, que interpreta 

Daniel Cady falou em 
uma live nesta segunda-
-feira (22) sobre os boa-
tos de que seu casamento 
com Ivete Sangalo estaria 
em crise, que surgiram 
após o nutricionista apa-
gar algumas fotos com 
a cantora de seu Insta-
gram. Ele explicou que 
apenas estava adequando 
a rede social ao seu novo 
projeto profissional e que 
a relação com a canto-
ra, com quem tem três 
filhos, as gêmeas Helena 
e Marina, de 3 anos, e 
Marcelo, de 12, vai muito 
bem.

“Já vou logo começar 
a live adiantando esse 
assunto, que foi fofoca 
pura. Não teve nada com 
meu casamento. Não 
sei de onde surgiu essa 
história. Alguma semen-
te do mal viu quando eu 
estava recomeçando meu 

Maria Marruá, mãe da 
protagonista da trama, 
Juma Marruá (Alanis 
Guillen), tem compar-
tilhado um pouco com 
seus seguidores como 
está sendo as gravações 
da novela, que estreia em 
2022 na TV Globo. Re-

centemente, a artista im-
pressionou os seguidores 
ao registrar uma tempes-
tade severa no Pantanal.  
“São duas e cinquenta e 
três da tarde. O dia virou 
noite de repente, aqui”, 
disse Juliana, impressio-
nada.
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ARIES - 21/03 a 20/04
Logo cedo, a relação com a família pode ficar um pouco tensa, portanto vigie suas atitudes e pa-
lavras. Mas o astral logo melhora e não precisa se preocupar demais, ok? No trabalho, será preciso 
foco, fé e café pra dar conta das suas responsabilidades — vai uma ajuda do Banho de Atitude aí? 
Mas a Lua vai brilhar em seu paraíso astral depois do almoço e qualquer perrengue ou tarefa pela 
metade deve se resolver numa boa. Também vai sobrar animação e tudo indica que você deve se 
divertir. Até que enfim, né? Romantismo e alto-astral devem dar o tom para quem já tem com-
promisso. Mas se ainda está sonhando com um amor, vai sobrar charme e poder de atração para 
fisgar de vez alguém que mora longe ou que ainda não encontrou pessoalmente.

TOURO - 21/04 a 20/05
A tensão entre Lua e o poderoso Plutão ainda nessa madrugada pode causar problemas nas co-
municações, além de atrapalhar na hora de manter o foco no que você precisa fazer. Na dúvida, aja 
com cuidado e tenha calma antes de expressar suas ideias. Para afastar energias ruins e possíveis 
desentendimentos, limpe sua energia com uma de nossas Pedras e Cristais para o dia a dia. Depois 
do almoço, com a Lua em Leão, as coisas devem ficar mais tranquilas e você pode se sair melhor 
em tarefas que pedem bom-senso e praticidade. Também vai ser divertido curtir a companhia da 
família sem grandes dramas. Pode viver uma paixão intensa se ainda está na pista. Demonstra-
ções de afeto animam as coisas com o love, mas é o desejo e a atração sexual que vão incendiar os 
lençóis. Credo, que delícia!

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
Pela manhã, há sinal de alguns imprevistos no seu caminho envolvendo dinheiro e talvez tenha até 
que cortar algumas coisinhas da sua lista de desejos. Se pintar a vontade de fazer compras por 
impulso, não vá estourar o orçamento, meu bem. Ainda bem que a Lua entra em Leão e ressalta 
seu jeito falante e comunicativo, e as estrelas também deixam o astral mais leve, sinal de que você 
tem tudo para brilhar nas redes sociais! Com o mozão, saiba que o diálogo será a melhor maneira 
de conseguir tudo o que quiser. Tá na pista? Prepare-se para as oportunidades de paquera que 
vão pipocar por aí! E se teve um lance recente, ele pode se firmar.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Você pode começar a quarta com alguns pepinos pra resolver na parte da manhã, mas faça um 
esforço para focar no que importa e não se irritar com os outros. Aproveite as boas energias da 
Lua para lidar melhor com dinheiro — pode até identificar uma oportunidade única de encher o 
bolso. Mas não é pra cruzar os braços e ficar esperando um milagre ou o resultado da mega sena, 
meu cristalzinho! O dinheiro vai entrar, sim, mas será proporcional ao seu esforço. Xiiii... A dois, seu 
lado mais possessivo promete momentos meio tensos com o mozão. Cuide do que é seu, mas não 
exagere na dose, especialmente no que envolve sua cara-metade. Não há grandes novidades na 
paquera.

LEÃO - 22/07 a 22/08
No trabalho, você precisa ter cautela para não se sobrecarregar, nem deixar as obrigações pela 
metade. Criatividade e muito foco serão fundamentais para ter sucesso em tudo o que fizer hoje, 
especialmente no trabalho. Se precisar de uma forcinha extra, nosso Banho de Atitude pode te 
ajudar. Talvez a saúde precise de cuidados extras, por isso, nada de baixar a guarda nem de ignorar 
aqueles sinais que o corpo envia. A boa notícia é que a Lua vai entrar no seu signo depois do almo-
ço, o que deve trazer energias extras. Tá na pista? Invista na seducência se quiser fisgar um crush 
em quem andava de olho nos últimos tempos. Vale a pena caprichar no romantismo pra deixar o 
mozão ainda mais apaixonado. Credo, que delícia!

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Pela manhã, com Lua e Plutão trocando farpas, uma certa tensão pode se refletir no contato 
com os amigos. Melhor ficar longe das redes sociais pela manhã só pra ter certeza de que não vai 
embarcar em uma treta sem pensar nas consequências, ok? Com a Lua de mudança para o seu 
inferno astral, pode ser preciso um pouco de cuidado pra lidar com assuntos do dia a dia, inclusive 
aquelas tarefas mais chatas. Reserve um tempo para meditar e se conectar com as suas energias 
usando nossas Pedras dos Sete Chakras. Aproveite para relaxar e não se cobre tanto, mesmo que 
isso acabe tirando o brilho da conquista no momento. Se for o caso, remarque um encontro ou 
conversa para outro momento. Pode ser necessário um pouco de tato para lidar com o mozão, 
mas você vai se sair bem.

LIBRA - 23/09 a 22/10
Logo cedo, será preciso muita diplomacia e boa vontade para evitar uma briga em casa. Mas, de-
pois do almoço, a Lua se muda para Leão e traz um novo pique, inclusive no trabalho. E a entrada de 
Mercúrio em Sagitário favorece conversas, novos contatos, anima as redes sociais... Você estará 
mais descontraído, Libra, e vai dar um show de popularidade! A companhia dos amigos promete 
animar o astral também. Na conquista, prepare-se para ganhar novos contatinhos — os amigos 
podem dar uma ajuda nisso. Tem compromisso? Há sinal de um clima leve e descontraído nos 
momentos com o mozão. Aproveite para conversar sobre qualquer assunto e resolver mal-enten-
didos.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Aproveite a manhã para fazer contatos importantes, especialmente se trabalha com vendas ou 
precisa lidar diretamente com pessoas que estão longe. Só tenha cuidado com alguns mal-enten-
didos pelo caminho — conversas paralelas, fofocas com os colegas ou aquela espiadinha nas redes 
sociais durante o expediente podem acabar com a sua produtividade. Mas, depois do almoço, sua 
ambição vai bater no teto e você tem tudo para conquistar o que deseja, inclusive uma grana extra 
ou aumento. Eu ouvi um amém? Sua popularidade também pode trazer novidades na conquista, 
ainda que sua atenção esteja focada em assuntos mais importantes agora. Se já se amarrou, você 
e o mozão podem formalizar de vez a relação!

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Assuntos envolvendo dinheiro exigem atenção redobrada logo cedo. Tanto a falta de grana, quanto 
o excesso de gastos, pode dar início a alguns desentendimentos ou colocar sua conta bancária no 
vermelho, por isso, vá com calma. Depois, a Lua entra em Leão e deixa o astral mais descontraído. 
Mercúrio está de mudança para o seu signo e você vai se comunicar melhor a partir de agora, seja 
na vida pessoal ou profissional. Se está sonhando com um novo amor, saia da rotina e aposte na 
criatividade para se dar bem! Pode se interessar por alguém que mora longe ou que conheceu em 
uma rede social. O romance também promete ótimo momentos..

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
Logo cedo, é melhor prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor e fazer um esforço 
para se entender com todo mundo. Buscar um acordo e ceder em alguns pontos será a melhor 
maneira de garantir a cooperação dos outros no trabalho. Pena que é mais fácil dizer do que fazer, 
né? A boa notícia é que a Lua entra em Leão à tarde e você pode canalizar toda essa intensidade 
para algo produtivo. Preste atenção ao seu sexto sentido e mantenha alguns interesses pessoais 
em segredo. É melhor identificar quem merece ou não a sua confiança, e para afastar energias 
negativas, o Patuá de Proteção é perfeito. Nos assuntos do coração, você vai dar um show de 
sensualidade com o mozão, e na paquera, um astral misterioso anima o clima.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Pode ser mais fácil cuidar de tarefas a sós pela manhã, então mantenha a atenção no que precisa 
ser feito e faça um sacrifício, se for necessário, para botar tudo em ordem. Um bom Banho de Ati-
tude pode ajudar a ter mais foco nas tarefas. A boa notícia é que as parcerias contam com o apoio 
dos astros à tarde, garantindo que o seu fardo fique mais leve se for dividido com outra pessoa. 
Você fará o possível para evitar o isolamento e vai buscar a companhia das pessoas próximas, o 
que ajuda a movimentar a vida pessoal também. Você pode descobrir novas maneiras de fortale-
cer os laços com o mozão. Se sonha com um amor, espalhe a notícia entre os amigos — pode ter 
uma surpresa!

PEIXES - 20/02 a 20/03
Na vida pessoal, a convivência com os amigos pode ficar um pouco tumultuada logo cedo. 
Fique longe das redes sociais para não transformar algo pequeno em um problema gigante, tá? 
Depois, com a entrada da Lua em Leão, vai dar um show na hora de cuidar de alguns assuntos 
práticos que vinha adiando. Que tal deixar a preguiça de lado e mostrar o quanto você pode 
render quando está comprometido com o trabalho, Peixes? Sua dedicação será notada! Se 
está a fim de alguém, saiba que a paquera tem mais chance se fizer contato logo cedo. No 
romance, será preciso lidar com a rotina. Não deixe a mesmice tomar conta dos momentos a 
dois, e reacenda a paixão entre vocês com o Sais de Banho Terapêutico Amor.
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