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Palmeiras

Corinthians São Paulo

Santos

Renato Augusto e Willian 
reforçam treino do Corinthians 

para jogo contra o Avaí  P12

Lucas Pires e Alex 
são dúvidas contra 

o Coritiba  P13

Com copas como prioridade, 
Ceni admite: será “tenebroso” 
se São Paulo for eliminado   P12

Perto do Palmeiras, Bruno Tabata 
reage a publicação de Murilo após 

gol na Libertadores P13

P2Relator defende que ‘saidinhas’ causam ‘sentimento de impunidade’

No local, houve troca de tiros com a 
polícia e um dos ladrões morreu        P4

Afinal, o que é Taiwan 
e por que a ilha é 
estratégica para 

potências mundiais

Motorista de app deixa cativeiro 
em SP após gravar sequestro e 
mandar áudio para o namorado

SP anuncia plano 
de combate 
à varíola dos 
macacos

Fachin agradece a Pacheco 
por discurso ‘firme’ em 
defesa da democracia

Câmara aprova projeto que acaba 
com saída temporária de presos

Epicentro da mais recente crise Epicentro da mais recente crise 
entre Estados Unidos e China, a ilha entre Estados Unidos e China, a ilha 

é reivindicada por Pequim como é reivindicada por Pequim como 
parte de seu território parte de seu território P6P6

Secretário de Saúde ressaltou que 
varíola dos macacos não se trata 
de uma emergência de saúde 
pública, como foi a Covid-19   P9

Na quarta (3), presidente do Senado 
discursou no plenário da casa em defesa 
das eleições e das urnas eletrônicas P3
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Câmara aprova projeto que autoriza 
provas de concurso público à distância
Pelo texto, possibilidade de concursos à distância deverá ser regulamentada
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Relator defende que ‘saidinhas’ causam ‘sentimento de impunidade’; organizações ligadas 
aos direitos humanos dizem que medida é ‘falaciosa e se baseia no sensacionalismo’

Da  Redação

Câmara dos De-
putados apro-
vou nesta 
quinta-feira 
(4) um projeto 

que estabelece normas 
gerais para concursos 
públicos e, entre outros 
pontos, passa a autori-
zar a possibilidade de 
as provas serem feitas à 
distância.
Com a aprovação, o 
texto retorna ao Sena-
do, onde já foi aprova-
do, mas precisará ser 
submetido a uma nova 
análise por ter sido al-
terado pelos deputados.
Pela proposta, os con-
cursos poderão ser 
feitos parcial ou total-
mente à distância, de 

maneira online ou por 
plataforma eletrônica 
específica.
O relator, Eduardo Cury 
(PSDB), defendeu a me-
dida. Argumentou que 
o fato de já ter havido 
provas de vestibular 
à distância garante as 
ferramentas necessá-
rias para que não haja 
fraudes.
Segundo ele, será ne-
cessário regulamentar 
esse modelo de concur-
so, estabelecendo que 
as regras serão definidas 
após consulta pública e 
observação de padrões 
de segurança da infor-
mação.
“O projeto só está auto-
rizando e dando segu-
rança jurídica, e toda 
essa medida exigirá 
uma regulamentação”, 

disse Cury.
Entenda o projeto
O projeto traz, entre 
outras coisas, regras 
relativas a:
• edital de concursos;
• cursos de formação;
• detalhamento do edi-

tal;
• realização dos exa-

mes.
De acordo com o re-
lator, o projeto busca 
garantir a lisura dos 
concursos e proporcio-
nar garantias aos can-
didatos com regras bem 
definidas.
O projeto, contudo, não 
se aplica a concursos 
para:
• magistratura (defini-

dos por lei comple-
mentar de iniciativa 
do Supremo Tribunal 
Federal);

A

Câmara aprova projeto que acaba 
com saída temporária de presos

Da Redação

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou nesta quarta-fei-
ra (3) um projeto de lei que 
acaba com a possibilidade de 
saída temporária de presos, 
conhecida popularmente 
como «saidinha». Organi-
zações ligadas aos direitos 
humanos criticam a medida 
(veja mais abaixo). O texto re-
torna ao Senado, que aprovou 
outro conteúdo da proposta 
em 2013.
A matéria foi analisada 
nesta quarta-feira após uma 
manobra do presidente da 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 
que apensou o texto aprovado 
pelos senadores a um projeto 
do ano passado que exigia a 
realização de exame crimi-
nológico para a concessão da 
saída temporária. Esse texto 
já tinha a urgência aprovada 
e, por isso, a matéria pode ser 
levada diretamente ao plená-

rio, encurtando os debates.
A saída temporária é concedi-
da pela Justiça como forma de 
ressocialização dos presos e 
manutenção de vínculo deles 
com o mundo fora do sistema 
prisional.
Hoje, a legislação permite o 
benefício a presos do regime 
semiaberto que já tenham 
cumprido o mínimo de 1/6 da 
pena, se for primário, e 1/4, se 
for reincidente. Além disso, é 
preciso apresentar comporta-
mento adequado.
A autorização tem prazo de até 
sete dias e pode ser concedida 
cinco vezes ao ano.
Quando foi aprovado no Sena-
do, em 2013, o projeto era bem 
mais enxuto e apenas restrin-
gia as possibilidades de saída 
temporária - que só poderia 
ser concedida uma vez ao ano 
e para presos primários.
Desde a aprovação do pacote 
anticrime, em 2019, o preso 
condenado por crime hedion-
do com morte não tem mais 

• Ministério Público;
• Defensoria Pública da 

União;
• Forças Armadas.
A medida também não 
vale para empresas 
públicas e sociedades 
de economia mista que 
não recebam recursos 
da União ou dos estados 

e municípios.
O texto deve entrar 
em vigor no dia 1º de 
janeiro quatro anos 
após a edição (ou após 
a edição de um ato de 
antecipação) e não se 
aplicará aos concursos 
cuja abertura tenha sido 
autorizada antes.

direito à saída temporária.
O relator da matéria, depu-
tado Capitão Derrite (PL-SP), 
afirma em seu parecer que 
a saída temporária “causa a 
todos um sentimento de im-
punidade diante da percepção 

de que as pessoas condenadas 
não cumprem suas penas, e 
o pior, de que o crime com-
pensa”.
“A saída temporária não traz 
qualquer produto ou ganho 
efetivo à sociedade, além de 

que, na verdade, prejudica 
o combate ao crime, eis que 
grande parte dos condenados 
cometem novos crimes quan-
do estão fora dos estabeleci-
mentos penais desfrutando do 
benefício”, escreveu.



DIÁRIO DE S. PAULO - SEXTA-FEIRA/5 DE AGOSTO DE 2022 3

Nova lei também eleva teto da renda de aposentados que pode ser comprometida nos consignados

Bolsonaro sanciona lei que 
libera empréstimo consignado 
a beneficiários do Auxílio Brasil

Da Redação

presidente Jair 
Bolsonaro san-
cionou uma lei 
que permite a 
contratação de 

empréstimo consigna-
do por beneficiários de 
programas de transfe-
rência de renda, como 
o Auxílio Brasil e o 
Benefício de Prestação 
Continuada (BPC).
Com a nova lei, criada 
a partir de uma medida 
provisória (MP) editada 
pelo governo e aprovada 
pelo Congresso Nacio-
nal, os beneficiários 
dos programas pode-
rão autorizar a União a 
descontar dos repasses 
mensais os valores refe-

rentes ao pagamento de 
empréstimos e finan-
ciamentos.
O texto aprovado por 
deputados e senadores 
definiu um limite de até 
40% do valor recebido 
por meio do programa 
assistencial para pagar 
consignados.
A aprovação da MP foi 
criticada por especialis-
tas, que acreditam que 
a liberação dos consig-
nados para quem recebe 
o Auxílio Brasil, por 
exemplo, pode estimu-
lar o endividamento 
ainda maior da popula-
ção mais vulnerável.
O Auxílio Brasil, pro-
grama de transferência 
de renda que substi-
tuiu o Bolsa Família, 
é destinado a famílias 
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Na quarta (3), presidente do Senado discursou no plenário da casa em defesa das 
eleições e das urnas eletrônicas, atacadas pelo presidente Jair Bolsonaro e aliados

Fachin agradece a Pacheco por discurso 
‘firme’ em defesa da democracia

Da Redação

O ministro Edson Fachin, 
presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), anunciou 
ao final da sessão da Corte 
desta quinta-feira (4) ter en-
viado mensagem de agrade-
cimento pelo discurso desta 
quarta feito pelo presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), em prol da demo-
cracia e do sistema eleitoral 
brasileiro.
Na mensagem, Fachin afirma 
que agradeceu a Pacheco em 
nome do tribunal pelo “pro-
nunciamento firme, sereno 
(...) em defesa da democracia 
e do processo eleitoral”.
O discurso de Pacheco ocor-
reu na abertura da sessão 
do plenário do Senado nesta 
quarta. Ele afirmou que tem 
“plena confiança” no siste-
ma eleitoral e que as urnas 

eletrônicas são motivo de 
“orgulho nacional”.
“Essa atitude se deve ao fato 
que, em nosso modo de ver, 
os anais da história escreve-
rão no futuro os nomes em 
uma das seguintes duas listas: 
os defensores da democracia, 
na qual de modo sobranceiro, 
se inscreve o senhor presi-
dente do Senado, Rodrigo 
Pacheco; e os cúmplices do 
populismo autoritário. Que 
vença a democracia, que 
vença a paz e a segurança nas 
eleições”, afirmou Fachin ao 
encerrar a sessão.
Ataques de Bolsonaro
A fala de Pacheco, que tam-
bém é presidente do Congres-
so, ocorre em um momento 
de reações, em diversos seto-
res da sociedade, aos ataques 
sem provas do presidente Jair 
Bolsonaro ao sistema eleitoral 
do país, em especial às urnas 
eletrônicas.

Bolsonaro vem repetindo, 
nos últimos meses, suspeitas 
já desmentidas pelas auto-
ridades sobre as urnas e a 
apuração dos votos. Em julho, 
ele reuniu embaixadores es-
trangeiros lotados em Brasília 
para difamar o sistema eleito-
ral brasileiro.
Pacheco fez a defesa do sis-
tema eleitoral na tribuna do 
Senado, em seu primeiro dis-
curso no plenário após a volta 
do recesso parlamentar.
“Como tenho repetido, pela 
presidência do Senado e do 
Congresso, em minhas falas 
nesta Casa e fora dela, eu 
tenho plena confiança no 
processo eleitoral brasileiro, 
na Justiça Eleitoral e nas urnas 
eletrônicas, por meio das 
quais temos apurado os votos 
desde 1996. Sei que essa posi-
ção é amplamente majoritária 
no Congresso Nacional”, afir-
mou o presidente do Senado.

O

de baixa renda. A par-
tir deste mês, o valor 
médio do benefício sobe 

de R$ 400 para R$ 600 
mensais, alta promo-
vida pelo governo às 

vésperas das eleições – 
Bolsonaro é candidato à 
reeleição.
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Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram registrados mais de 5 mil casos até agosto de 2022
Da Redação

Dados da Secretaria de 
Segurança Pública (SSP) 
apontam que os crimes 
cibernéticos aumenta-
ram 144% este ano em 
relação ao ano passado 
no estado de São Paulo.
Segundo a SSP informou 
a TV Globo, via Lei de 
Acesso à Informação, em 
2021 foram registrados 
2.219 casos. Até agosto de 
2022 já são 5.424 regis-
tros. Veja os números 
desde 2018:
• 2018: 468
• 2019: 945
• 2020: 2.596
• 2021: 2.219
• 2022: 5.424

Em nota, a SSP informou 
que as forças de seguran-
ça paulistas estão empe-
nhadas diuturnamente 
no combate a todas as 
modalidades crimino-
sas, incluindo os crimes 
cometidos por meio da 
internet. 
Operação
Policiais da Divisão de 
Crimes Cibernéticos do 
Departamento Estadual 
de Investigações Crimi-
nais (Deic) cumpriram 
nesta quinta-feira (4) 15 
mandados de busca e 
apreensão contra um 
grupo que realizava 
golpes em clientes de 
bancos, principalmente 
idosos. Três pessoas fo-
ram presas e os celulares 

apreendidos.
A operação foi deflagrada 
às 5h e as buscas ocorre-
ram na capital, Grande 
SP e interior paulista.
De acordo com a polícia, 
as investigações apon-
taram que os bandidos li-
gavam para as vítimas se 
passando por gerente do 
banco e as convenciam 
para realizar transferên-
cias bancárias via PIX.
Os criminosos diziam que 
estavam realizando um 
teste no sistema do ban-
co e pediam para que os 
clientes fizessem a trans-
ferência, alegando que 
na sequência a operação 
seria desfeita. Durante 
a conversa, eles conse-
guiam pegar os dados e 

No local, houve troca de tiros com a polícia e um dos ladrões morreu

Motorista de app deixa cativeiro 
em SP após gravar sequestro e 
mandar áudio para o namorado

Crimes cibernéticos aumentam 144% 
no estado de São Paulo este ano

Da Redação

ma motorista de 
aplicativo foi li-
bertada na manhã 
desta quinta-feira 
(4) pela Polícia 

Militar, após ser vítima de 
três sequestradores. O se-
questro aconteceu na Zona 
Oeste de São Paulo. 
A polícia chegou ao local 
do cativeiro graças a uma 
mensagem de áudio que a 
mulher compartilhava com 
o namorado no momento 
da ação dos bandidos.
O sequestro aconteceu 
por volta de 1h da manhã, 
quando ela retornava para 
casa depois do trabalho. 
Em um semáforo, a mu-
lher foi abordada pelos três 
criminosos, que bateram 
no vidro exibindo uma 
arma.
O namorado dela também 
é motorista de aplicativo e 
eles trocavam informações 
sobre a jornada de traba-
lho no exato momento da 
abordagem dos criminosos. 
O áudio e o compartilha-
mento da localização do 

carro em Alto de Pinheiros, 
na Zona Oeste, levaram a 
polícia a identificar o local 
onde era o local do cativei-
ro onde ela seria mantida, 
numa favela do Jaguaré, 
também na Zona Oeste.
Quando os policiais chega-
ram na favela, houve uma 
troca de tiros que resultou 
em dois ladrões baleados. 
Eles foram socorridos e 
levados para o Hospital 
Universitário, no Butan-
tan, onde um deles mor-
reu. O terceiro foi detido 
em flagrante, dentro do 
carro, pela polícia.
Mulher ameaçada
A mulher contou à polícia 
que estava gravando um 
áudio no Whatsapp para 
o namorado, no modo 
‘handsfree’ (mãos livres, 
em português) quando foi 
abordada pelos crimino-
sos.
O áudio de 2 minutos e 16 
segundos foi enviado pelo 
app ao namorado, captan-
do toda a ação da quadri-
lha. A gravação levou a 
polícia até a favela onde 
seria o cativeiro da vítima 
e mostra as ameaças feitas 
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senhas.
O caso que gerou a ope-
ração ocorreu no dia 14 de 
maio deste ano. Os bandi-
dos conseguiram conven-
cer uma idosa de 71 anos a 
transferir R$ 49 mil.
O delegado Carlos Ruiz, 
da DCICIBER e respon-
sável pela investigação, 
orienta os clientes ban-

cários sobre ligações 
suspeitas.
“Sempre que receber li-
gações de pessoas se inti-
tulando gerente do banco 
tomar cuidado. Prefira 
ligar para seu gerente 
ou mesmo para o SAC 
do Banco. Nunca fazer 
qualquer transferência 
ou PIX a título de teste.

pelos bandidos contra a 
mulher.
Em todo o momento, eles 
exibiam uma arma e orde-
navam que ela ficasse de 
cabeça baixa.
“Essa aí já berrou. Berrou, 
berrou, ‘fio’. Vamos pro 
cativeiro que berrou, ‘fio’. 
Abaixa a cabeça, abaixa a 
cabeça. Se você fazer algu-
ma coisa, você vai ver...”, 
disse um dos criminosos.

“Berrou, vamos se jogar 
pra outra quebrada, que 
berrou. Cê tá indo pra 
onde, sua vagabunda? Cê 
tá com o revólver, parcei-
ro? Fica quieta!”, disse um 
dos criminosos. 
Na mensagem também é 
possível ouvir o momento 
que a mulher narra aos 
assaltantes que era moto-
ristas de aplicativo, mas 
eles não acreditam.

“Eu sou motorista de apli-
cativo, moço”, disse ela.
“Cê é motorista de apli-
cativo? Com um carrão 
desse aqui?”, respondeu o 
criminoso.
“Eu juro por Deus, pode 
olhar no celular”, disse a 
mulher.
“Nós vai ver. Se você for, 
nós te libera. Se você for, 
nós te libera! Cala a boca!”, 
afirmou o homem.
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Alta na procura coincide com a aprovação da elevação do valor do benefício 
para R$ 600 até o final deste ano

Da Redação

A elevação do valor míni-
mo do Auxílio Brasil para 
R$ 600 fez as buscas pelo 
benefício na internet 
baterem recorde no mês 
passado.
Segundo levantamento 
feito pelo Google, o pico 
das buscas ocorreu no dia 
13 de julho – data em que 
a Câmara concluiu a apro-
vação da chamada PEC 
Kamikaze, que contornou 
a legislação para permitir 
a elevação do valor do Au-
xílio Brasil até o final do 
ano, entre outras benesses 
pré-eleitorais.
O recorde mensal ante-
rior de buscas havia sido 
em novembro de 2021, 
quando o auxílio começou 

a ser pago, em substitui-
ção ao Bolsa Família. Na 
comparação de julho de 
2022 com julho de 2021, as 
buscas pelo Auxílio Brasil 
tiveram uma alta de 150%.
O levantamento mostra 
também que os 10 estados 
que mais buscam pelo 
Auxílio Brasil estão nas 
regiões Nordeste e Norte: 
Maranhão na liderança, 
seguido por Piauí, Bahia, 
Pará, Sergipe, Ceará, Para-
íba, Pernambuco, Amapá 
e Amazonas.
5 milhões de pessoas na fila
Os últimos dados divul-
gados pela Confederação 
Nacional dos Municípios 
(CMN) apontam que, em 
abril, mais de 5 milhões de 
pessoas que atendiam aos 
requisitos ainda não tinham 
acesso ao auxílio.

Auxílio Brasil bate recorde de buscas em julho
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Veja comparativo de rentabilidade e os investimentos mais buscados

Selic a 13,75%: veja como ficam os 
investimentos e onde aplicar seu dinheiro

Da Redação

 nova alta da taxa 
básica de juros vai 
encarecer o cré-
dito, mas também 
representa opor-

tunidade para investimen-
tos, uma vez que diversas 
aplicações em renda fixa 
passarão a oferecer retor-
nos maiores.
O Comitê de Política 
Monetária (Copom) de-
cidiu nesta quarta-feira 
(3) elevar a Selic de 13,25% 
para 13,75% ao ano, no 
12º aumento consecutivo 
na taxa básica de juros da 
economia.
A elevação dos juros em 
mais 0,5 ponto percentual 
irá aumentar os rendi-
mentos de investimentos 
que acompanham a Selic 
como CDBs (Certificado de 
Depósito Bancário), títulos 
privados e do Tesouro Di-
reito, superando de longe 
o retorno oferecido pela 
tradicional caderneta de 
poupança. 
Mesmo com a Selic subin-
do para 13,75% e com a in-
flação anual ainda na casa 
de dois dígitos, a poupança 
seguirá com o retorno tra-
vado em 6,17% ao ano + TR 
(Taxa Referencial).
Veja abaixo simulações de 
rentabilidade nas princi-

pais aplicações de renda 
fixa e o ranking dos inves-
timentos mais buscados.
Comparativo de investi-
mentos
Simulações do buscador 
de investimentos Yubb 
mostram que, com a Selic 
a 13,75%, diversos inves-
timentos em renda fixa 
ficarão mais atrativos, com 
uma rentabilidade líqui-
da (descontada a inflação 
projetada e o imposto de 
renda) de até mais de 7% 
para o período de 12 meses. 
Veja quadro ao lado:
Entre as modalidades com 
maior retorno projetado 
estão as debêntures in-
centivadas, que são títulos 
emitidos por empresas 
para financiar seus proje-
tos e operações, LCI (Letras 
de Crédito Imobiliário) e 
LCA (Letras de Crédito do 
Agronegócio). Todas essas 
aplicações são isentas do 
pagamento de imposto de 
renda (IR).
A maior rentabilidade 
líquida projetada para os 
investimentos em renda 
fixa também é beneficiada 
pela redução da estimati-
va de inflação para o ano. 
Pesquisa Focus divulgada 
nesta semana pelo Ban-
co Central mostrou que o 
IPCA projetado pelo mer-
cado financeiro para 2022 
caiu para 7,15%, ante qua-
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se 9% no início de junho.
Com a Selic a 13,75% e a 
perspectiva de desacelera-
ção da inflação, o retorno 
líquido real (o ganho acima 
da inflação) esperado para 
uma aplicação no Tesouro 
Selic, por exemplo, é de 
3,52% para o período de 12 
meses – mais que o dobro 

do que era projetado na si-
mulação feita pela Yubb 
quando a taxa de juros foi 
elevada para 13,25% ao 
ano.
Já para os investimentos 
em CDB, a rentabilida-
de média projetada é de 
0,97% em 12 meses para 
aplicações em títulos de 

bancos grandes e de 5,05% 
em bancos médios, já des-
contada a inflação e o IR.
Para Bernardo Pascowitch, 
CEO e fundador do Yubb, o 
momento atual continua 
sendo favorável para os 
títulos de renda fixa em ra-
zão dos juros elevados e da 
inflação ainda persistente.

Essa demanda reprimida re-
presenta um crescimento de 
113% em relação a março, 
quando o número de famí-

lias à espera era de 1.307.930 
– ou seja, a fila mais que 
dobrou de tamanho de um 
mês para o outro, enquanto 

milhões de brasileiros bus-
cam acesso ao benefício em 
meio ao desemprego e à alta 
de preços.
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Epicentro da mais recente crise entre Estados Unidos e China, a ilha é reivindicada por Pequim 
como parte de seu território, mas o governo local alega ser o próprio governo chinês, no exílio

Afinal, o que é Taiwan e por que a ilha 
é estratégica para potências mundiais
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É o maior exercício militar da história
China dispara mísseis em águas de Taiwan

Da Redação

A China disparou vários 
mísseis ao redor de Taiwan 
nesta quinta-feira (4), 
lançando exercícios mi-
litares sem precedentes 
um dia após uma visita da 
presidente da Câmara dos 
Deputados dos Estados 
Unidos, Nancy Pelosi, à ilha 
autogovernada que Pequim 
considera parte de seu ter-
ritório soberano.
Os exercícios, os maiores 
já realizados pela China no 
Estreito de Taiwan, come-
çaram conforme programa-
do ao meio-dia e incluíram 
disparos reais nas águas ao 
norte, sul e leste de Taiwan, 
elevando as tensões na 
região ao nível mais alto em 
um quarto de século.
O Comando do Teatro 
Oriental da China disse - 
por volta das 15h30 (horá-
rio local) - que completou 
vários disparos de mísseis 
convencionais em águas 
ao largo da costa leste de 
Taiwan, como parte de 

exercícios planejados em 
seis zonas diferentes que 
Pequim disse que ocorrerão 
até o meio-dia de domingo.
Regras violadas
O Ministério da Defesa 
de Taiwan afirmou que 11 
mísseis balísticos Dongfeng 
chineses foram disparados 
em águas ao redor da ilha. 
A última vez que a China 
disparou mísseis em águas 
ao redor de Taiwan foi em 
1996.
Autoridades de Taiwan 
condenaram os exercícios, 
dizendo que eles violam as 
regras da Organização das 
Nações Unidas (ONU), in-
vadem seu espaço territo-
rial e são um desafio direto 
à livre navegação.
As tensões estavam aumen-
tando antes da visita não 
anunciada de Pelosi, que 
esteve na ilha mesmo com 
alertas enfáticos da China 
contrários à viagem.
Antes do início oficial dos 
exercícios de hoje, navios 
da Marinha chinesa e aero-
naves militares cruzaram 
brevemente a linha media-

Da Redação

aiwan, o epicentro 
da mais recente 
e uma das mais 
tensas crises entre 
Estados Unidos 

e a China, é um dos terri-
tórios mais indefinidos do 
atual cenário geopolítico 
mundial - e um dos mais 
estratégicos para potências 
mundiais.
Para a China, trata-se de 
uma província rebelde que 
segue fazendo parte de seu 
território. Para o governo 
de Taiwan, que por déca-
das se reconheceu como o 
próprio governo chinês no 
exílio, a ilha é um estado 
independente, gerido por 
uma Constituição própria.
Ex-colônia holandesa e 
controlada pelo Japão até a 
Segunda Guerra Mundial, a 
ilha foi tomada pela China 
em 1945, diante da derrota 
dos japoneses na guerra.
Após a Segunda Guerra co-
meçou um conflito armado 
entre as tropas de Chiang 
Kai-shek, que eram capi-
talistas, e Mao Tse-tung, 
comunista.

Em dezembro de 1949, 
Chiang Kai-shek, der-
rotado, se refugiou em 
Taiwan, onde instalou a 
China Nacionalista —ou 
seja, afirmava que, ainda 
que isolado na ilha, ele era 
o legítimo governo chinês, 
e não a República Popular 
da China, comunista, que 
havia vencido.
Os nacionalistas declara-
ram um governo próprio 
em Taiwan. 
Hoje, Taiwan, que tem 
cerca de 23 milhões de 
habitantes e é localizada na 
costa leste da China, tenta 
ser uma economia vibrante 
e moderna, mas esbarra 
nas pressões de Pequim.
Isso porque o governo 
chinês, além de aumentar 
os exercícios e provoca-
ções militares perto da ilha, 
também faz forte pressão 
para isolá-la do mundo: 
Pequim condiciona suas 
operações e relações com 
qualquer parceiro comer-
cial à exclusão de qual-
quer tipo de vínculo com 
Taiwan, principalmente 
o reconhecimento da ilha 
como independente.
Daí um dos motivos para 
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na do Estreito de Taiwan 
várias vezes pela manhã, 
disse à agência Reuters uma 
fonte taiwanesa.
Ao meio-dia, navios de 
guerra de ambos os lados 
permaneciam na área e nas 
proximidades, e Taiwan 

enviou jatos e sistemas de 
mísseis para rastrear várias 
aeronaves chinesas que 
cruzavam a linha.
“Eles voaram para dentro 
e depois para fora, de novo 
e de novo. Eles continuam 
a nos perturbar”, disse a 

fonte taiwanesa.
A China, que reivindica 
Taiwan como parte de seu 
território e se reserva o di-
reito de tomar a ilha à força, 
afirmou que suas diferenças 
com a ilha autogovernada 
são um assunto interno.

o aumento das tensões 
com os Estados Unidos, 
que, especialmente após 
o início do governo do 
atual presidente, Joe Biden, 
tem aumentado o apoio a 

Taiwan.
O atual governo de Taiwan, 
no entanto, tem tido mais 
interesse em evitar uma 
invasão de Pequim do que 
na independência da ilha. 

Mas, diante do aumento 
das tensões militares com 
a China, Taipei tem rea-
firmado que está pronta 
para se defender, caso seja 
invadida por Pequim.
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EUA se comprometem a 
apoiar desnuclearização 
da Coreia do Norte

Da Redação

Apresidente da Câmara 
dos Deputados dos 
Estados Unidos, Nancy 
Pelosi e o presidente 
da Assembleia Nacio-

nal da Coreia do Sul, Kim 
Jin-pyo, prometeram nesta 
quinta-feira (4) apoiar a 
campanha de desnucleariza-
ção da Coreia do Norte.
“Ambos os lados expressaram 
preocupação com a terrível 
situação da crescente ameaça 
da Coreia do Norte”, disse-
ram Pelosi e o presidente da 
Assembleia Nacional da Co-
reia do Sul, Kim Jin-pyo, em 
comunicado conjunto após 
reunião em Seul.
“Concordamos em apoiar os 
esforços dos dois governos 
para alcançar a desnucleariza-
ção prática e a paz por meio da 
cooperação internacional e do 
diálogo diplomático, com base 
na dissuasão forte e estendida 
contra a Coreia do Norte.”
Pelosi também disse em 

entrevista coletiva que ela e 
Jin-pyo discutiram maneiras 
de aumentar a cooperação em 
segurança regional e questões 
econômicas e climáticas.
A congressista norte-ameri-
cana chegou à Coreia do Sul 
na noite de quarta-feira (3), 
após uma breve parada em 
Taiwan, o que causou irritação 
na China.
O presidente sul-coreano, 
Yoon Suk-yeol, não se en-
controu com Pelosi devido às 
férias programadas para esta 
semana, mas manteve um te-
lefonema de 40 minutos com 
ela, em que prometeu estreita 
cooperação com o Congresso 
dos EUA, disse o vice-conse-
lheiro de Segurança Nacional, 
Kim Tae-hyo.
A mídia sul-coreana especu-
lou que Yoon poderia ter se 
esquivado do encontro com 
Pelosi pessoalmente para 
evitar antagonizar a China, 
depois que sua visita a Taiwan 
indignou Pequim, que reivin-
dica a ilha autônoma como seu 
território.

Presidente da Câmara Nancy Pelosi 
encontrou autoridades coreanas

Cesarneto
cesarneto@spdiario.com.br

CÂMARA (São Paulo)
Nenhum vereador ou vereadora é o que é porque aprendeu 
na política. Ou fizeram, ou fazem pós-graduação do que já 
eram no caráter (ou na falta dele) 
.
PREFEITURA (São Paulo) 
Nenhum prefeito ou prefeita é o que é porque aprendeu 
na política. Ou fizeram, ou fazem pós-graduação do que já 
eram no caráter (ou na falta dele)
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Nenhum deputado ou deputada é o que é porque aprendeu 
na política. Ou fizeram, ou fazem pós-graduação do que já 
eram no caráter (ou na falta dele)  
.
CONGRESSO (Brasil)
Nenhum deputado ou deputada, senador ou senadora são 
o que são porque aprenderam na política. Ou fizeram, ou 
fazem pós-graduação do que já eram no caráter (ou na 
falta dele)  
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Nenhum homem ou mulher presidente são o que são por-
que aprenderam na política. Ou fizeram, ou fazem pós-gra-
duação do que já eram no caráter (ou na falta dele)  
.
PARTIDOS
Nenhum homem ou mulher que é dono ou dona, sócio ou 
sócia preferenciais dos partidos políticos são o que são por-
que aprenderam dirigindo ...
.
(Brasil)
... as “Pessoas Jurídicas de Direito Privado” (Constituição 
1988). Ou fizeram, ou fazem pós-graduação do que já eram 
no caráter (ou na falta dele)
.
JUSTIÇAS (Brasil)
Nenhum homem ou mulher do Poder Judiciário são o que 
são porque aprenderam nos órgãos. Ou fizeram, ou fazem 
pós-graduação do que já eram no caráter (ou na falta dele)
.
HISTÓRIAS 
Nenhum homem ou mulher jornalista são o que são porque 
aprenderam nas coberturas (política). Ou fizeram ou fazem 
pós-graduação do que já eram no caráter (ou na falta dele)
.
ANO 30 
O jornalista Cesar Neto publica a coluna de política cesar-
neto.com na imprensa diária (Brasil) desde 1993. Ela foi 
se tornando referência das liberdades possíveis. Recebeu 
Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e Colar de Honra ao 
Mérito (Assembleia SP)    
.
Email  cesar@cesarneto.com  -  Twitter  @cesarnetoreal
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Embora Jesus não tenha 
incentivado que cristãos 
devessem participar das po-
líticas mundanas, é cada vez 
maior o número de cristãos 
e cristãs que são ligados às 
igrejas protestantes (evan-
gélicas) e que fazem política 
nos Poderes Legislativos, 
Executivos e até Judiciário 

Quando Jair Bolsonaro afirma 
que enfrenta uma guerra “do 
Bem contra o mal”, na sua 
luta pela reeleição em 2022, 
não quer - e não pode - dizer 
que ele próprio representa 
todo o Bem e que todos os 
adversários - e até inimigos 
pessoais e políticos - repre-
sentam todo o mal

Bolsonaro até tem uma 
personalidade marcante e 
um caráter que busca fazer 
o bem, mas deve jogar fora 
a velha personalidade e se 
tornar um novo homem sob 
os Dons do Espírito Santo de 
DEUS, para reconhecer que 
somente DEUS Pode capaci-
tá-lo para um 2º mandato

Para ser Honrado pelo Cria-
dor,  Bolsonaro precisa se 
tornar Carismático. Precisa 
Servir; Ensinar. Animar, Con-
tribuir, Liderar, Administrar, 
Evangelizar e ter Misericórdia. 
“Acima de Todos” o Único e 
Verdadeiro DEUS e “Acima 
de Tudo” o Cristo , ao Lado 
Direito do PAI

Nunca é tarde pra ser humano

Sobre o “Caráter de DEUS”, até na Política
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Diante dos últimos casos, que 
tomaram as redes sociais e as 
manchetes do país, me senti na 
obrigação de usar este espaço pra 
falar. Sou daquelas que busca ter 
paz e não, razão. Mas este deba-
te é necessário e precisamos ser 
antirracistas. Isso quer dizer que 
não basta apenas não ser. É ina-
ceitável aceitar e conviver com 
tamanha violência.

Foi uma amiga que me acendeu 
o alerta para as questões raciais. 
Isso tem mais de dez anos. Foi 
quase ontem, mas é maluco pen-
sar que naquela época o assunto 
não era pauta. Não se falava sobre 
isso, mas minha amiga sempre 
que possível dividia as experiên-
cias dela. E um dia me contou algo 
que eu nunca tinha pensado, que 
eu não tinha noção que acontecia. 
Talvez, porque ninguém comen-
tava e também porque realmente 
era e continua sendo uma realida-
de diferente da minha.

Ela e o marido são negros e um dia 
ela me contou que muitas pesso-
as olhavam torto pra eles quando 
os dois entravam em alguns luga-
res como certas lojas e restauran-
tes. Os olhares eram mais descon-
fiados para o homem e pioravam 
quando ele era visto dentro do 
próprio carro. Sem pudor algum 
ele ouvia dos outros a pergunta 
se ele era algum “pagodeiro” ou 
“jogador de futebol”. A resposta: 
não. Ele estudou, passou na facul-
dade, se formou e construiu uma 
carreira. Não tinha nenhum padri-
nho de profissão e tinha chegado 
onde estava apenas por mérito e 
muito trabalho.

Há dez anos, aquele comentário 
caiu como uma bomba pra mim. 
Me doeu sem nem poder imagi-
nar, de verdade, a dor dele. Essa 
situação fala por si e é suficien-
te para entendermos o que é o 
termo “preconceito estrutural”. 
Talvez ninguém tenha feito esses 

comentários para magoar, atacar 
ou humilhar. Mas seja lá qual a in-
tenção, essas falas existem, ma-
chucam e ainda são repetidas e 
ouvidas todos os dias.

Na busca por mais informação, 
passei a conversar com outras 
pessoas pretas. Sou curiosa e 
meus papos muitas vezes se tor-
nam entrevistas. Em um deles, 
uma colega me confidenciou si-
tuações deprimentes que passou 
no trabalho. Sofreu discriminação 
dos chefes, que barraram a sua 
merecida promoção. Eu sabia o 
quanto ela era capaz e também 
conhecia muitos dos vilões da-
quela história real. O relato causou 
em mim um medo de fazer parte 
disso tudo, mesmo que seja de 
uma forma culposa. Me recomen-
daram ler o livro “Na minha pele”, 
escrito pelo ator Lázaro Ramos. 
Inteligente e provocador. São re-
latos e reflexões pessoais. Foi um 
divisor de águas na minha vida. 
Recomendo. 

Os negros são mais de 55 por 
cento da nossa população, mas a 
luta não deve e não pode ser so-
mente deles. É de todos e para 
todos. Uma causa da sociedade e 
sociedade é coletivo, sem divisão 
por raça, etnia ou gênero. Mas em 
pleno século XXI, como estamos 
atrasados.

O preconceito vem da ignorân-
cia e o racismo acontece sim, 
seja velado ou não. Seja de forma 
consciente ou inconsciente. Não 
negue. Lute contra e defenda a ví-
tima. Seja sensível ao próximo e a 
causa. Temos que nos unir para re-
aprender. Sermos humildes para 
discutir sem romantizar. Somente 
o diálogo é capaz de pôr fim a um 
tabu. Por que não perguntar ao 
outro como ele se sente e como 
quer ser chamado? Estamos to-
dos aqui para evoluir. Não se trata 
de ser politicamente correto, se 
trata de ser humano.

Charge

Fernanda Trigueiro
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Banco alertou para alta da inflação e período de recessão

Banco Central britânico adota 
maior alta dos juros desde 1995
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Secretário de Saúde ressaltou que varíola dos macacos não se trata de uma 
emergência de saúde pública, como foi a Covid-19

SP anuncia plano de combate à varíola dos macacos

Da Redação

Os secretários estadu-
ais Jean Gorinchteyn, da 
Saúde, e David Uip, de 
Ciência, Pesquisa e De-
senvolvimento em Saúde, 
anunciaram nesta quin-
ta-feira (4) as medidas 
de combate à varíola dos 
macacos no estado de São 
Paulo, que já soma 1.298 
infectados.
O plano de enfrenta-
mento da doença terá 93 
hospitais de retaguarda, 
uma rede credenciada de 
laboratórios para testagem 
e vigilância genômica e 
serviço de orientação 24 
horas para profissionais de 
saúde. Além disso, foram 
definidos protocolos de 
diagnóstico e assistência.
Os secretários também 
anunciaram a criação de 
um ‘Centro de Controle e 
Integração’, que irá asses-
sorar as ações do gover-
no no combate à varíola 
dos macacos, projetar os 
cenários epidemiológicos, 
propor medidas e identi-
ficar oportunidades para 
o desenvolvimento de 
vacinas e tratamentos. 

O secretário de saúde 
ressaltou que a varíola dos 
macacos não se trata de 
uma emergência de saúde 
pública, como foi a Covid, 
doença com maior trans-
missibilidade, riscos de 
agravamento e impacto na 
rede hospitalar.
O estado de São Paulo tem 
1.298 infectados. Destes, 
98% são casos leves. Os 
2% que precisaram de 
internação são de pessoas 
que tiveram mais de 100 
lesões no corpo.
Segundo os secretários, os 
casos estão concentrados 
na região metropolitana, 
mas já estão se espalhando 
para o interior, principal-
mente nas cidades do eixo 
Bandeirantes/Anhanguera.
Veja os principais pontos 
do protocolo assistencial 
de SP:
• Paciente com sintomas 

chega a UBS, consultório 
ou hospital;

• Caso é definido como 
suspeito, provável ou 
confirmado;

• Paciente suspeito faz 
PCR;

• Mesmo sem a confirma-
ção, paciente suspeito 
e contactantes já são 

Da Redação

banco central 
britânico adotou 
o maior aumento 
da taxa de juros 
em 27 anos nesta 

quinta-feira (4), apesar 
de alertar que uma lon-
ga recessão está a cami-
nho, conforme corre para 
amortecer uma inflação 
projetada em mais de 13%.
Em meio ao aumento nos 
preços da energia causa-
do pela invasão russa da 
Ucrânia, o Comitê de Po-
lítica Monetária do Banco 
da Inglaterra votou, por 8 a 
1, por um aumento de 0,5 
ponto percentual na taxa 
de juros, para 1,75% - seu 
nível mais alto desde o 
final de 2008.
A alta de 0,5 ponto era 
esperada pela maioria dos 
economistas ouvidos em 
uma pesquisa da Reu-

ters, no momento em que 
bancos centrais em todo o 
mundo buscam conter o 
salto dos preços.
Silvana Tenreyro, membro 
do comitê, foi o único voto 
por um aumento menor, 
de 0,25 ponto.
Recessão
O banco central alertou 
que o Reino Unido enfren-
tará uma recessão, com 
uma queda de até 2,1% na 
produção, semelhante a 
um tombo registrado na 
década de 1990, mas muito 
menor do que o impac-
to da covid-19 e da crise 
financeira global de 2008 
e 2009.
A economia começará a 
encolher no último trimes-
tre de 2022 e se contrairá 
durante todo o ano de 
2023, o que configuraria a 
recessão mais longa desde 
a crise financeira global.
Abrindo alas para a contra-
ção econômica, a inflação 

dos preços ao consumidor 
deve atingir um pico de 
13,3% em outubro --maior 
nível desde 1980-- devido 
principalmente ao aumen-
to nos preços de energia 
após a invasão da Ucrânia 
pela Rússia.
Isso deixaria as famílias 
enfrentando dois anos 
consecutivos de declínio 
em sua renda disponível, 
o maior aperto desde que 
esses registros começaram, 
em 1964.
A inflação dos preços ao 
consumidor britânico atin-
giu a máxima, em 40 anos, 
de 9,4% em junho, mais 
de quatro vezes a meta de 
2%, fixada pelo Banco da 
Inglaterra.
Anteriormente, a institui-
ção esperava que a inflação 
chegaria a um pico acima 
de 11% e projetava quase 
nenhum crescimento na 
economia britânica antes 
de 2025, no mínimo.
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orientados para realizar 
isolamento;

• Em caso confirmado, 
notificação ao estado é 
compulsória e deve ser 
feita em até 24 horas da 
confirmação;

• Em casos leves, o isola-
mento é domiciliar, e, em 
graves, hospitalar;

• O caso confirmado e os 
contactantes serão moni-
torados uma vez por dia, 
por telefone, por 21 dias.

Protocolo para grávidas e 

lactantes
A grávida que for diag-
nosticada com varíola dos 
macacos será acompanha-
da e indicada para o parto 
em uma unidade de saúde 
de alto risco. A indicação 
para o parto passa a ser 
de cesárea, mas, caso não 
haja lesões na região pe-
rianal, poderá ser avaliada 
a possibilidade de parto 
normal.
Já as mulheres que ama-
mentam e forem infecta-

das receberão a orientação 
de ficar 14 dias sem ama-
mentar. O secretário de 
Saúde reforçou que estas 
são as orientações para 
este momento, mas que 
podem mudar de acordo 
com as atualizações sobre 
a evolução da doença 
em gestantes e lactantes. 
Segundo Gorinchteyn, 
ainda não se sabe, por 
exemplo, se a doença pode 
ser transmitida através do 
leite materno.

Em suas novas estima-
tivas, a autoridade mo-
netária previu a inflação 
caindo para 2% em dois 
anos, à medida que o im-
pacto econômico afeta a 
demanda.
O banco central britâni-
co já elevou os juros seis 
vezes desde dezembro, 
mas o movimento desta 
quinta-feira foi o maior 

desde 1995.
“A política monetária não 
está num caminho estabe-
lecido previamente”, disse 
o Banco da Inglaterra. “A 
escala, o ritmo e o mo-
mento de quaisquer outras 
mudanças na Taxa Ban-
cária refletirão a avaliação 
do comitê sobre as pers-
pectivas econômicas e as 
pressões inflacionárias.”
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1ª Vara da Família e Sucessões do Foro da Comarca de Guarulhos/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executado GERSON MARCONDES FILHO, inscrito no CPF/MF sob o nº 515.880.488-53; bem como sua mulher MARILENE COYADO MARCONDES; e dos coproprietários do 
imóvel da matrícula 47.557: JOSÉ LUCIANO ICARDO, inscrito no CPF/MF sob nº 028.077.938-00; e sua mulher ROSA ADELAIDE DE JESUS ICARO, inscrita no CPF/MF sob nº 188.635.998/90; bem como da ocupante 
do imóvel “DIVINAS NOIVAS - TRAJES A RIGOR EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.228.709/0001-13. A Dra. Renata Scudeler Negrato, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro da Comarca 
de Guarulhos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de 
sentença ajuizado por DANIEL BEVILAQUA BEZERRA em face de GERSON MARCONDES FILHO - Processo nº 0021030-74.2018.8.26.0224 (Principal - 0013845-59.1993.8.26.0224) - Controle nº 833/2005, e 
que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da 
parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.
megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - As visitas deverão ser agendadas via 
e-mail visitacao@megaleiloes.com.br, cabendo ao responsável pela guarda autorizar o ingresso dos interessados. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º 
Leilão terá início no dia 19/08/2022 às 16:00 h e se encerrará dia 26/08/2022 às 16:00 h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da 
avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 26/08/2022 às 16:01 h e se encerrará no dia 26/09/2022 às 16:00 h, onde serão aceitos lances com no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) 
do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO 
VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. 
. DA PREFERÊNCIA – Nos termos do artigo 843, § 1º, do CPC, a quota parte da coproprietária/cônjuge alheia a execução recairá sobre o produto da alienação do bem, sendo que a mesma terá a preferência na arrematação, 
devendo concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - 
Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, 
do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do 
Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.
br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 
7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 
vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em 
que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. 
A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do 
arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de 
guia de depósito, que ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação 
pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 
47.557 DO 12º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Quatro Armazéns na Estrada de São Paulo-Rio ou Estrada de Rodagem São Paulo Rio de Janeiro, nºs 493, 493-A, 493-B 
e 493-C, antes sem números, lote 33 e parte do lote 32 da quadra “M”, e mais um terreno existente nos fundos do prédio 4, da Rua Beraldo Marcondes, Vila São Miguel, no Distrito de São Miguel Paulista, e seu terre no, medindo 
21,00m de frente, da frente aos fundos do lado esquerdo de quem da Estrada olha para o imóvel, mede 21,30m confrontando com o prédio 489, pelo lado direito mede 22,00 metros confrontando com os prédios 58 e 58-A, da 
Rua Beraldo Marcondes, e com restante do lote 32 da mesma quadra, situa do numa distância de 148,00m da esquina do largo da Matriz atualmente Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra. Consta na Av.02 desta matrícula a 
penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula. Consta na Av.03 desta matrícula que nos autos do Processo nº 10002264120175020315, foi determinada a indisponibilidade dos bens de GERSON MARCONDES FILHO. 
Consta às fls. 409/433 que trata-se de imóvel urbano com edificação de natureza comercial, especialmente adaptado loja e similares do comércio, que e o imóvel possui cerca de 447m2 de área construída, somando com a 
área do estacionamento. Consta ás fls. 421 que trata-se de imóvel comercial, sendo que o mesmo acha-se locado para a empresa DIVINAS NOIVAS – TAJES A RIGOR. Valor da Avaliação do Lote Único: R$ 1.608.288,00 
(Um milhão, seiscentos e oito mil e duzentos e oitenta e oito reais) para maio de 2022, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Consta Penhora no 
Rosto dos Autos sobre eventuais créditos extraída do Processo nº 0013845-59.1993.8.26.0224, em trâmite na 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro da Comarca de Guarulhos/SP. Débito desta ação no valor de R$ 583.770,22 
(julho/2022). Guarulhos, 12 de julho de 2022. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi.
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28ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados BERNARDO MARQUES DA COSTA NETO, inscrito no CPF/MF sob o nº 180.110.158-26; e MARIA SONIA PAULO DA SILVA, inscrita no CPF/MF sob o nº 
981.442.944-91; bem como seus cônjuges, se casados forem. A Dra. Flavia Poyares Miranda, MM. Juíza de Direito da 28ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital 
de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que move MAX LEFTEL e outra em face de 
BERNARDO MARQUES DA COSTA NETO e outros - Processo nº 1010390-13.2017.8.26.0100 - Controle nº 211/2017, e que foi designada a venda dos bens descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 
DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos 
e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável 
pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta 
e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 19/08/2022 às 15:30 h e se encerrará dia 22/08/2022 às 
15:30 h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 22/08/2022 
às 15:31 h e se encerrará no dia 12/09/2022 às 15:30 h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro 
Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda 
do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.
megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos 
do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através 
de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito 
para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da 
parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem 
formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial 
ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar 
do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação 
pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA 
Nº 30.405 DO 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Dois prédios e seu respectivo terreno situado a rua Francisca Biriba, sob nº 171, antigo nº 43 e 171 – fundos no 8º Subdistrito – 
Santana, desta capital, medindo 15,00 metros de frente, por 34,00 metros da frente aos fundos, confinando de um lado com João Germek, de outro com Antônio Gonçalves, e pelos fundos, com um valo divisório. Consta na 
Av.03 desta matrícula que os prédios sob os nºs 171 e 171 fundos da rua Francisca Biriba foram demolidos. Consta na Av.05 desta matrícula que no terreno objeto desta matricula foi construído um prédio com 539,61 m2 
de área construída, a qual recebeu o nº 171. Consta na Av.10 desta matrícula que este imóvel foi dado em caução para garantia do Contrato de Locação firmado em favor do locador MAX LEFTEL e outra. Consta na Av.11 
desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 1010390-13.2017.8.26.0100, em trâmite na 28ª Vara Cível do Foro Central/SP, requerida por MAX LEFTEL contra BERNARDO MARQUES DA COSTA NETO e 
outra, este imóvel foi penhorado, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 072.109.0423-9 (Conf.Av.04). Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP que há débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 
145.163,91 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 8.872,70 (08/07/2022). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) para novembro de 2019, que será 
atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação as fls.507 no valor de R$ 556.404,75 (junho/2022). São Paulo, 14 de julho de 2022. Eu, diretor/diretora, conferi.
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“Extravio de Notas Fiscais
Eu, Sandra Renata Wohnrath Castello Branco, notifico o extravio de 05 talões de Notas Fiscais de serviços de números 
01 a 250, série “A”, solicitados no dia 12 de agosto de 1991, via processo administrativo de solicitação de AIDF 14035/91, 
em nome da Inscrição Municipal 14061/91, registrada perante a Prefeitura de Cotia/São Paulo. Boletim DV6740-1/2022”

4ª VARA CÍVEL DO FORO DE SANTOS/SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1004323-28.2022.8.26.0562 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 4ª Vara Cível, do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). Frederico dos Santos Messias, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a ELDENITA DE ARAÚJO LOPES FREITAS, CPF. 051.357.618-53, que ROSELI BERNADETE PE-
REIRA, ajuizou a ação de USUCAPIÃO, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal, visando adquirir o domínio do 
imóvel: O apartamento sob o nº 27, localizado no 2º pavimento do Edifício Gonzaga, situado na Avenida Presidente Wil-
son, sob o nº 66 e 67, Comarca de Santos, contendo uma sala, um quarto, banheiro, cozinha e área de serviço com tan-
que, o presente imóvel com seus respectivos pontos, divisas e confrontações encerra a área total de 57,43m². Descrição 
completa na Matrícula nº 48.311 do 3º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Santos, devidamente cadastrado e 
lançado pela Municipalidade de Santos, deste Estado, sob o nº 65.029.018.016. Estando em termos, expede-se o pre-
sente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias, 
contestarem o presente feito, sob pena de presumiremse aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. NADA MAIS. Santos, 03/08/2022. 

2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE ITATIBA/SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA 
CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE ITATIBA. Processo: nº 1005013-61.2021.8.26.0281. 
Executados: requerido(s) ALIOMAR CARLOS BARBOSA FREITAS, ANTONIO CARLOS RIVELLI, 
ARTHUR CARLOS RIVELLI - Casa e terreno com a área total de 250,00m² em Itatiba. Rua 
Armando Belgine, nº 91, Itatiba/SP - Contribuinte nº 41212.52.58.01936.0.0052.00000. Descrição 
completa na Matrícula nº 48.012 do 01ª CRI de Itatiba/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
605.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 363.000,00 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 03/10/2022 às 16h00min, e termina 
em 06/10/2022 às 16h00min; 2ª Praça começa em 06/10/2022 às 16h01min, e termina em 
26/10/2022 às 16h00min. Ficam o(s) requerido(s) ALIOMAR CARLOS BARBOSA FREITAS, 
ANTONIO CARLOS RIVELLI, ARTHUR CARLOS RIVELLI, bem como seu cônjuge, se 
casado(a)(s) for(em), bem como o credor tributário MUNICÍPIO DE ITATIBA e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, 
bem como da Penhora realizada em 01/06/2021. 

 
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022 e PROCESSO N° 098/2022 Torna publico para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, sob nº 034/2022, tipo maior percentual de 
desconto do item, para o registro de preço para a aquisição de combustíveis para abastecimento direto da frota municipal, 
através de postos de serviços, pelo período 12 (doze) meses, de acordo com as especificações constantes do Anexo I – 
Termo de Referência. O recebimento e abertura dos envelopes será às 08:30 horas do dia 17 de agosto de 2022, na Praça 
Antônio Levino, nº 470, na cidade de Riolândia/SP, onde poderá ser retirado o edital completo e serão fornecidas maiores 
informações, nos dias úteis, das 07:30 às 11:00 horas e das 13:00 as 16:30 horas, pelo telefone (17) 3801-9020, Ramal 
219 ou no e-mail licitacoes@riolandia.sp.gov.br - Site Oficial: www.riolandia.sp.gov.br - PM-Riolândia/SP, 04/08/2022. 
Antônio Carlos Santana da Silva – Prefeito Municipal.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1102502-93.2020.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio 
da Costa Leite, na forma da Lei, etc. Faz saber a Emerson Souza Belingieri, CPF 408.818.228-11 
que, Orcov Administração e Participações Ltda, lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudici-
al, para cobrança de R$ 2.809,60 (outubro/2020), referente Contrato de Locação do apto.nº 16 à 
Rua Ribeirão Branco, 485, Vila Bertioga, Capital-SP. Estando o executado em local ignorado, foi 
deferida sua citação por edital, para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 dias, caso em 
que os honorários serão reduzidos pela metade; sem pagamento proceda-se imediata penhora e 
avaliação de bens; com ou sem penhora, intime-se do prazo legal de 15 dias para oposição de em-
bargos; no mesmo prazo, reconhecendo seu débito, o devedor poderá depositar 30% do montante 
do principal e acessórios e requerer pagamento do restante em 6 parcelas mensais com juros e 
correção monetária. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passa-
do nesta cidade de São Paulo, aos 01 de agosto de 2022. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 0003230-38.2022.8.26.0565 A MM. Juiza de Direito da 1ª Vara Cível, do 
Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dra. Érika Ricci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BLINDASERV FABRICAÇÃO, 
COMÉRCIO, INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO DE PRODUTOS BLINDADOS EIRELI –EPP., CNPJ 11.708.325/0001-40, e ,a BLINDAÇO 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS BLINDADOS LTDA, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por Gomes Express Transporte de Cargas e Serviços Eirelli. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
nos termos do ar�go 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 quan�a de R$ 40.852,75 em 06/2022 , devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advoca�cios de 10% (ar�go 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do ar�go 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 in�mação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Caetano do Sul, aos 01 de agosto de 2022.   P-05e06/08 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000707-77.2018.8.26.0338 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, 
do Foro de Mairiporã, Estado de São Paulo, Dr(a). Crisano Cesar Ceolin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SOUTE IMÓVEIS 
LTDA-ME, CNPJ nº 10.310.025/0001-45 e WS INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ nº 27.868.647/0001-96, que 
lhes foi proposta Ação Rescisória por parte de DJAIR GOMES DA SILVA, objevando a rescisão do Contrato de Compra e Venda 
entre as partes, excluindo-se a incidência de multa contratual e condenando as Rés na devolução do valor total pago pelos 
Autores na quana de R$ 44.896,45, condenando também, em perdas e danos no valor de R$13.468,93 equivalente a 30% 
sobre o total dos valores pagos, bem como em multa que ester. Juízo deverá espular, face à omissão contratual. Estando os 
réus em lugar ignorado, expede-se edital para que contestem e requeiram provas cabíveis em 15 dias úteis após o prazo do 
presente edital. Não sendo contestada a ação, implicará revelia e presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos narrados pelo 
autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando adverdo 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 
Mairiporã, aos 19 de julho de 2022.     P-04e05/08 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005303-18.2021.8.26.0268 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara, do Foro de 
Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a). DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SACHIE OMORI 
TANIGUCHI, Japonesa, Solteira, Empresária, RGW554410-A, CPF 69776881815, com endereço à Alameda Eduardo Prado, 358, Casa 2, 
Campos Eliseos, CEP 01218-012, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível - ADJUDICAÇÃO 
COMPULSÓRIA por parte de Aurélio Leite da Silva, objevando a outorga definiva da escritura, sendo o autor já legímo possuidor do 
imóvel de matrícula14.583, do CRI de Itapecerica da Serra, sendo um terreno situado em zona rural, Sío São Pedro, sito no bairro do 
Ribeirão Grande em Paulo de Sá, distrito e município de Juquiba, com área de 146.791,90m². 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 Itapecerica da Serra, aos 29 de julho de 2022.    P-04e05/08 

5ª Vara Cível - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1031012-
90.2021.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Artur Pessôa De Melo 
Morais, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges 
e/ou sucessores, que Nova Sistema Administradora de Bens Ltda. ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o 
imóvel localizado na Rua Luiz Rodrigues de Freitas, nº 555/599 (Lote s/nº da Quadra s/nº) - Porto da Igreja - CEP 07034-050 - 
Guarulhos/SP, com cadastro imobiliário sob o nº 112.23.88.1352.00.000, com área total de 4.861,86 m2, integrante de área maior 
transcrita no 1º R.I. sob nº 20.783, 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 Guarulhos, aos 13 de julho de 2022.   P-04e05/08 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1036803-11.2019.8.26.0224 À MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro de 
Guarulhos, Estado de São Paulo, Dra. Beatriz de Souza Cabezas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LAPLOG TRANSPORTES LOGISTICA 
EIRELI, CNPJ nº 31.149.026/0001-20, que fora requerida sua decretação de FALÊNCIA por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 
MÚTUO DOS MÉDICOS, DE MAIS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA DE SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE GUARULHOS E REGIÃO, 
esta credora da ré da quan�a de R$ 42.798,14 referente a Cédula de Crédito Bancário nº 0057/2018, e ante o inadimplemento obje�va o 
pagamento no prazo de 10 dias, nos termos do art. 98, § único, da Lei n° 11.101/05, oferecendo, caso repute necessário, a defesa que 
�ver, sob pena de ser-lhe decretada a FALÊNCIA para todos os efeitos legais. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital para que na 
formado art. 98, § único, da Lei 11.101/05, o devedor no prazo da contestação, deposite o valor correspondente ao total do crédito, 
acrescido de correção monetária, juros e honorários advoca�cios, hipótese em que a falência não será decretada. Não sendo contestada 
a ação, implicará revelia e presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando 
adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 27 de julho de 2022.    P-04e05/08 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006018-64.2021.8.26.0008. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Antonio Manssur Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a: 1) ENGTECH CONSTRUÇÕES 
E COMÉRCIO LTDA EPP, CNPJ 21.213.891/0001-34, na pessoa de qualquer dos seus 
representantes legais e coexecutados 2) CAYO RIBEIRO BIANCHINI, RG 39.871.267-10, CPF 
230.281.438-01, e 3) EVERTON MARTINS DE MORAIS, RG 42.373.993-1, CPF 346.133.688-20, 
que lhes foi proposta ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, 
objetivando a cobrança de R$ 258.601,85, referentes a saldo devedor do instrumento particular de 
confissão de dívida e outras avenças n° 3638963, datado de 28/05/2020. Encontrando-se os 
executados em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para pagamento voluntário em 03 dias, fixada em 10% a verba honorária, 
montante que será reduzido à metade em caso de pagamento voluntário, no prazo acima 
mencionado (03 dias), ficando advertidos de que o reconhecimento do crédito e o depósito de 30% 
do valor em execução, incluindo custas e honorários integrais, no prazo para oferecimento de 
embargos (15 dias), permitirá o parcelamento do saldo remanescente em 06 meses, acrescidos de 
correção monetária e juros de 1% ao mês. Os executados, independentemente de penhora, 
poderão opor-se à execução, por meio de embargos, em 15 dias. Não sendo oferecidos embargos, 
os executados serão considerados reveis, 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 18 de julho de 2022. 

DIARIO DE SÃO PAULO – 05 E 06/08/2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2022 - PROC. 212/2022 – AVISO 
DE LICITAÇÃO Encontra-se disponível o Edital do Pregão Presen-
cial n.º 099/2022, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E FRACIONADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRI-
COS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
012/2022), CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
Data da sessão: 23/08/2022; horário: 08h30min. Local: Sala do 
Cidadão (Paço Municipal). Edital na íntegra: http://www.dracena.
sp.gov.br. Dracena, 04 de Agosto de 2.022. ADEMAR ALVES PE-
REIRA - SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E 
ASSUNTOS VIÁRIOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
Pregão Eletrônico nº 123/2022

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos Data e 
hora limite para credenciamento no sítio da Caixa até: 18/08/2022 
às 08h30 Data e hora limite para recebimento das propostas até: 
18/08/2022 às 09h Início da disputa da etapa de lances: 19/08/2022 
às 09h Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.
sp.gov.br/editais ou www.licitacoes.caixa.gov.br. Paulínia, 04 de 
agosto de 2022.

Ednilson Cazellato
Prefeito Municipal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL DO TATUAPÉ. Processo: nº 0004508-67.2020.8.26.0008. Executados: FERNANDO DE OLIVEIRA 
CAMARGO, LUCIANE CRISTINA LELIS CAMARGO - Vaga de Garagem no Condomínio Central Park Moóca C/área 
privativa de 10,580m2. no Belenzinho. Rua Sapucaia, nº 326, São Paulo/SP - Contribuinte nº 031.004.0441-6. Descrição 
completa na Matrícula nº 156.449 do 1ª CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 46.741,62 - Lance mínimo 
na 2ª praça: R$ 23.370,81 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa 
em 12/09/2022 às 13h10min, e termina em 15/09/2022 às 13h10min; 2ª Praça começa em 15/09/2022 às 13h11min, e 
termina em 05/10/2022 às 13h10min. Ficam os executados FERNANDO DE OLIVEIRA CAMARGO, LUCIANE CRISTINA 
LELIS CAMARGO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores LIDERFAC TECNOLOGIA DE 
ATIVOS FINANCEIROS LTDA. ME, BANCO BRADESCO S/A e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 26/11/2021. 

 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 13ª VARA CÍVEL DO FORO 
CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 1004484-71.2019.8.26.0100. Executados: CARLOS ALBERTO 
DÓRIA, OG ROBERTO DORIA, SONIA HELENA DORIA - LOTE 001 DIREITOS HEREDITÁRIOS - Apto c/área privativa 
de 170,05m2 em Cerqueira Cesar. Rua Fernando de Albuquerque, nº287, São Paulo/SP - Contribuinte nº 010.039.00410. 
Descrição completa na Matrícula nº 19.481 do 13º CRI de São Paulo/SP.  LOTE 002 DIREITOS HEREDITÁRIOS - Garage 
c/área privativa de 20,23m2 em Cerqueira César. Rua Fernando de Albuquerque, nº287, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
010.039.00623. Descrição completa na Matrícula nº 19.483 do 13º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
1.186.800,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 593.400,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS 
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 09/09/2022 às 15h10min, e termina em 13/09/2022 às 15h10min; 2ª Praça 
começa em 13/09/2022 às 15h11min, e termina em 03/10/2022 às 15h10min.   Ficam os executados CARLOS 
ALBERTO DÓRIA, OG ROBERTO DORIA, SONIA HELENA DORIA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e 
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, 
bem como das Penhoras realizadas em 27/08/2020, 27/08/2020 respectivamente. 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 0015695-19.2022.8.26.0100. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Prestação
de Serviços. Exequente: Fundação São Paulo. Executado: Rubem Mario Lopes Camargo. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 0015695-19.2022.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). RODRIGO RAMOS, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Rubem Mario Lopes Camargo (CPF. 309.204.768-05), que
o mandado monitório, expedido nos autos da ação Monitória, ajuizada por Fundação São Paulo, entidade mantenedora do Centro
Universitário Assunção - UNIFAI, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$
14.304,97 (abril de 2022). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir
dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados
em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto
no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de julho de 2022.

Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1003345-67.2022.8.26.0007. O (A) Dr(a). Ju Hyeon Lee, Juiz(a) de
Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional de Itaquera/SP, Faz Saber a Espólio de José Nestor Puzziello, Espólio de
Sidney Maniero, Espólio de Célia Maniero, e Maria Acyr Puzziello, (CPF. 045.497.838-37), herdeiros e/ou sucessores,
que Marcos Larese de Toledo, e Lydia Lange de Toledo lhes ajuizaram ação de Adjudicação Compulsória, objetivando
a adjudicação do imóvel situado na Rua Anton Rubinstein, 06 (alterado para o nº 19), Lote 6, quadra G, Jardim das
Carmelitas, CEP: 08275-630, São Paulo/SP, registrado no 9º Cartório pela matricula geral sob nº 1.241, adquirido
pelos requerentes através do contrato de promessa de cessão de direitos e compromisso de venda e compra, eis que
não houve outorga de escritura definitiva. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereçam resposta, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os
fatos alegados. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente, afixado e publicado. SP, 25/07/2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1036834-15.2019.8.26.0100. Classe: Assunto: Monitória - Prestação de Serviços.
Requerente: Esho Empresa de Serviços Hospitalares S.a. (Hosp Samaritano). Requerido: José Ricardo Ortiz D ´elia e outro. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036834-15.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
JOSÉ RICARDO ORTIZ D ´ELIA, CPF 461.987.418-34, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Esho Empresa
de Serviços Hospitalares S.a. (Hosp Samaritano), para cobrança da quantia de R$ 4.053,35 (abril de 2019), decorrente da prestação
de atendimento hospitalar. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, 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 edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 24 de julho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0003211-66.2022.8.26.0004. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Compra e
Venda. Exequente: Leopardo Sp Veículos Ltda. Executado: Carlos Eduardo Tripoloni. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0003211-66.2022.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de
São Paulo, Dr(a). Débora Thaís de Melo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CARLOS EDUARDO TRIPOLONI, Brasileiro, RG
293699061, CPF 292.134.948-58, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de Leopardo Sp Veículos
Ltda, foi julgado procedente o processo de Procedimento Comum, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 2.098,40
(março de 2022). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 30
dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art.
523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de agosto de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0021296-06.2022.8.26.0100. Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Fornecimento de Energia Elétrica. Exequente: Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A. Executado: Comércio e Serviços Complexo 2002 Ltda. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0021296-06.2022.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Rogério Márcio Teixeira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) COMÉRCIO
E SERVIÇOS COMPLEXO 2002 LTDA, CNPJ 01.636.035/0001-84, que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de sentença, movida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague
a quantia de R$ 292.926,43 (maio de 2022), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda,
que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de julho de 2022.

Luis Felipe Ferrari Bedendi

Juiz de Direito

EDITAL. Processo Digital nº: 1006538-05.2022.8.26.0003. Classe: Assunto: Protesto - Ato / Negócio Jurídico. Requerente: Márcia
Regina Assunção. Requerido: Biscayne Participações Ltda. e outros. EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1006538-05.2022.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIS FELIPE FERRARI BEDENDI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos
quantos o presente edital virem, conhecimento tiverem e interessar possa, que Márcia Regina Assunção, ajuizou Ação de Protesto
Contra Alienação de Bens em face de Biscayne Participações Ltda (CNPJ. 21.618.441/0001-21), C.H.F. One Participações Ltda
(CNPJ. 12.222.798/0001-03) e CHF Participações e Empreendimentos Ltda (CNPJ. 09.382.333/0001-05), objetivando a proteção
dos bens deixados por seu falecido marido nos autos do processo de inventário em trâmite perante a 10ª Vara da Família e das
Sucessos desse Foro Central da Comarca de São Paulo sob o número 1122455- 14.2018.8.26.0100, em que a autora é
inventariante compromissada, onde no entanto, há divergência em relação à administração dos bens, sobretudo quanto às quotas
das empresas pertencentes ao espólio, e nesse contexto tem sido vendidos imóveis pertencentes a tais empresas, mediante simples
comunicação no inventário sempre depois de firmados os respectivos contratos de compra e venda, colocando em risco assim o direito
da Autora, que, repita-se, é herdeira das quotas dessas empresas, e dependendo do desfecho da ação de reconhecimento e
dissolução de união estável que tramita perante a 8ª Vara da Família e das Sucessões desse Foro Central da Comarca de São Paulo
sob o número 1078796-81.2020.8.26.0100, pode passar a ser meeira de parte desse patrimônio. Assim, para prevenir
responsabilidades, prover a conservação e ressalva de seus direitos, e para que terceiros não venham alegar ignorância dos fatos
ou invocar boa - fé, foi deferida a expedição do presente edital, o qual será, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de julho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1060843-12.2017.8.26.0100. Classe: Assunto: Monitória - Prestação de Serviços.
Requerente: Brandili Têxtil Ltda. Requerido: Mallky Confecções Ltda Epp. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1060843-12.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Raquel Machado Carleial de Andrade, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Mallky Confecções Ltda Epp (CNPJ. 03.783.220/0001-
27), que Brandili Textil Ltda lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 313.423,80 (maio de 2017), decorrente
das notas fiscais n°s 750052, 745997, 746010, 746011, 750056, 752290 e 764671. Estando a requerida em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de custas processuais),
acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena
de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial
e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC. Será o presente, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de junho de 2022.
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CLUBES DE SÃO PAULO

De saída para o Santos, Luan ainda treina no CT do Timão; equipe tem dúvidas na escalação

Renato Augusto e Willian reforçam treino 
do Corinthians para jogo contra o Avaí

Os meias Renato Augusto 
e Willian foram a campo 
na reapresentação do 
Corinthians nesta quin-
ta-feira e podem estar 
à disposição para o jogo 
contra o Avaí, no sábado, 
às 19h, na Ressacada.

Renato Augusto teve 
uma lesão no músculo 
solear (na parte posterior 
da perna, entre o joelho 
e o calcanhar) e não atua 
desde 19 de junho, mas 
já treina com bola. Já 
Willian foi desfalque na 
derrota para o Flamen-
go, na última terça, por 
conta de uma tendinite 
na coxa direita.

A presença da dupla na 

equipe titular no pró-
ximo jogo ainda é in-
certa. O planejamento 
do técnico Vítor Pereira 
também levará em conta 
o duelo de volta das 
quartas de final da Liber-
tadores, terça-feira, no 
Maracanã. O português 
costuma decidir a esca-
lação somente no dia da 
partida.

Nesta quinta, o grupo fez 
um trabalho na acade-
mia e depois somente os 
atletas menos desgastados 
fisicamente foram a cam-
po. Na sexta, o Timão faz 
o último treino antes de 
viajar para Florianópolis.

Acertado com o Santos, o 
meia Luan ainda treinou 
no CT Joaquim Grava. Ele 
será emprestado ao rival 

até o fim do ano.

O Corinthians não di-
vulgou atualização do 
quadro clínico de May-
con, volante substituído 
no primeiro tempo do 
duelo contra o Flamengo 
após levar uma pancada 
de Thiago Maia.

Uma possível escalação 
alvinegra para enfrentar 
o Avaí tem: Cássio, Rafael 
Ramos, Gil, Raul Gustavo 
e Fábio Santos; Fausto 
Vera, Roni e Giuliano; 
Adson (Mosquito), Gio-
vane (Júnior Moraes) e 
Róger Guedes.

Com 38 pontos, o Corin-
thians ocupa a segunda 
colocação do Brasileirão, 
atrás do rival Palmeiras, 
que tem 42.

Infoesporte

O técnico Rogério Ceni, 
do São Paulo, disse que só 
poderá fazer um balan-
ço sobre sua escolha de 
priorizar a Copa Sul-A-
mericana e a Copa do 
Brasil daqui duas sema-
nas, quando já tiver dis-
putado os jogos de volta 
contra Ceará e América-
-MG, respectivamente.

Ele, porém, já sabe como 
serão as análises:
– Se avançar, fantástico. 
Se não passar em nenhu-
ma das duas, terrível – 
resumiu Ceni, reforçan-
do o peso que se dá aos 
resultados, após a vitória 
por 1 a 0 sobre o Ceará, na 
última quarta, no Mo-
rumbi.

– No futebol brasileiro 
não tem avaliação sobre 

trabalho. Vai ser mais ou 
menos se avançarmos em 
uma (única competição). 
Será tenebroso se não 
passarmos. Essa é avalia-
ção – completou.

Nada disso fará com que o 
treinador mude os planos 
para os próximos jogos. 
Contra o Flamengo, sá-
bado, no Morumbi, pelo 
Brasileiro, a equipe deve 
ter várias mudanças.

– Não posso botar os 
mesmos jogadores para 
enfrentar o Flamengo. 
Tenho que ter energia. 
Se não tiver energia para 
enfrentar o Flamengo, 
você é engolido. Um ou 
outro atleta (que jogou 
contra o Ceará) começa. 
Tem gente boa querendo 
oportunidade do lado de 
fora.

Ele lamentou o que cha-

mou de “desequilíbrio” 
no elenco:

– Do meio para frente te-
mos 21 opções para cinco 
vagas. Atrás, as opções 
são curtas. Temos três za-
gueiros, Beraldo e Luizão 
em formação. O elenco 
não está inteiro porque é 
um pouco desequilibra-
do, sobram peças em um 
lugar e faltam em outro.

Ceni também voltou a 
explicar a escolha, por 
ora, pelas copas:

– As copas foram con-
sequência. Minha prio-
ridade era o Brasileiro, 
não consegui administrar 
isso, dar a prioridade que 
gostaria. Vieram as lesões 
e não conseguimos.

Tanto na Copa do Brasil, 
contra o América, como 
na Sul-Americana, contra 

Infoesporte

Time tem vantagem pequena contra América e Ceará, e técnico diz que análises 
levarão em conta só os resultados

Com copas como prioridade, Ceni admite: 
será “tenebroso” se São Paulo for eliminado

o Ceará, as vitórias em 
casa por 1 a 0 deram ao 
São Paulo a vantagem do 
empate. Derrotas por um 
gol de diferença farão as 
vagas serem decididas 
nos pênaltis.

No Brasileiro, o São Paulo 

está no meio da tabela. 
É o 10º colocado, com 26 
pontos, e hoje está mais 
próximo da zona de re-
baixamento (seis pontos 
acima do Cuiabá) do que 
do G-6 (sete pontos a 
menos do que o Interna-
cional).
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Veja o provável time para o duelo de segunda-feira, às 20h, fora de casa, pelo Brasileirão

Lucas Pires e Alex são 
dúvidas contra o Coritiba

O Santos treinou na tarde 
desta quinta-feira, no 
CT Rei Pelé, e deu sequ-
ência à preparação para 
enfrentar o Coritiba, na 
segunda-feira, às 20h, no 
estádio Couto Pereira, na 
capital paranaense, pela 
21ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro.

Lucas Pires e Alex se-
guem como dúvidas para 
o confronto. Nesta quin-
ta, o lateral-esquerdo re-
alizou trabalho de tran-
sição física no gramado 
e fez uma atividade leve 
com bola. O zagueiro 
também foi ao gramado, 

mais ainda está sob os 
cuidados da fisioterapia.

Esta foi a primeira ati-
vidade na semana em 
que o técnico Lisca pode 
contar com todo elenco. 
Na terça-feira, o time 
folgou após o empate 
com o Fluminense. Já 
na quarta, os titulares 
realizaram um trabalho 
regenerativo, enquanto 
os reservas e os jogadores 
que não atuaram contra 
os cariocas trabalharam 
no campo.

O técnico do Peixe 
comandou atividades 
táticas e técnicas no gra-
mado do CT Rei Pelé.
Para a próxima parti-

da, o único desfalque já 
confirmado é o volante 
Camacho, que recebeu o 
terceiro cartão amarelo 
e cumprirá suspensão. 
Em contrapartida, Lisca 
poderá contar com o 
retorno do zagueiro 
Eduardo Bauermann, 
fora do jogo contra o 
Fluminense por estar 
suspenso.

Um provável Santos é 
formado por João Pau-
lo; Madson, Maicon, 
Eduardo Bauermann e 
Felipe Jonatan; Rodrigo 
Fernández, Vinícius Za-
nocelo e Carlos Sánchez; 
Lucas Barbosa (Léo 
Baptistão), Lucas Braga e 
Marcos Leonardo.

Infoesporte

Bruno Tabata aguarda a 
definição entre Sporting e 
Palmeiras para finalizar os 
detalhes de sua transferên-
cia, mas já se mostra atento 
à rotina do Verdão.

Após o empate em 2 a 2 
com o Atlético-MG pelas 
quartas de final da Liberta-
dores, Murilo, autor de um 
dos gols no jogo, publicou 
uma foto no Instagram 
com a legenda: “Sempre 
até o final! Que orgulho 
desse time!!! Agora é na 
nossa casa!”.

Tabata reagiu com aplausos 
nos comentários e empol-
gou torcedores na internet.

Como o ge publicou, a 
negociação teve um avanço 
nesta semana. O Sporting 
vinha batendo o pé para 
fazer negócio e a princípio 
pedia 5 milhões de euros 

fixos (R$ 26,3 milhões) à 
vista.

A primeira proposta do 
Verdão foi de 3 milhões de 
euros (R$ 15,8 milhões) 
fixos, mais 2 milhões de 
euros (R$ 10,5 milhões) em 
bônus por metas atingidas. 
O time português recusou.

A tendência agora é de que 
o Verdão pague perto de 5 
milhões de euros, mas de 
forma parcelada. Há ainda 
uma discussão se o Spor-
ting terá um percentual do 
jogador de 25 anos de idade 
para negociações futuras.

O atleta e seus repre-
sentantes tiveram parte 
importante para que a 
negociação avançasse, 
pelo interesse de jogar no 
Palmeiras. Após a primeira 
negativa, o clube brasilei-
ro chegou a ver o negócio 
com pessimismo, mas já se 
mostra mais otimista.
Cria da base do Atlético-

Infoesporte

Meia-atacante aguarda definição de detalhes para acertar a transferência do Sporting ao Verdão

Perto do Palmeiras, Bruno Tabata reage a 
publicação de Murilo após gol na Libertadores

-MG, Bruno Tabata é um 
canhoto que joga pela 
ponta direita, com mais 
características de armação 
do que de velocidade.

O jogador pode ser uma 

opção que se aproxima de 
Gustavo Scarpa, um dos 
destaques do Verdão, mas 
que já acertou um pré-
-contrato com o Nottin-
gham Forest, da Inglaterra.
Para o lugar de Gabriel 

Veron, vendido ao Por-
to, o clube entende que 
Rony pode preencher a 
lacuna aberta no elenco, 
pois os centroavantes 
Merentiel e López foram 
contratados.
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Atores foram fotografados em clube, na Barra 
da Tijuca, nesta quinta (4)

Atriz interpreta Deodora na próxima trama das 
seis da TV Globo
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Rodrigo Lombardi e Marcos 
Pasquim jogam golfe no Rio

Debora Bloch compartilha foto 
nos bastidores de ‘Mar do Sertão’

Bárbara Labres renova 
bronze após jogar 

bola 
em praia do Rio de Janeiro

Bárbara Labres apro-
veitou a quinta-feira 
(04) para se exercitar 
nas areias da praia da 
Barra da Tijuca, no Rio 
de Janeiro. A DJ, que é 
amiga de Neymar Jr, 
mostrou sua habilidade 
com a bola ao jogar uma 
altinha antes de renovar 
o bronze.

Recentemente, a mo-
rena falou com Quem 
sobre a vida de solteira 
após o fim do namoro 
de dois anos e meio com 
Débora Moura. A DJ diz 
que não costuma beijar 
em baladas e que, por 

ora, está com o coração 
fechado.
“Estou me adaptando 
ainda. Eu sou muito 
tranquila. Estou curtin-
do esse momento co-
migo mesma, me co-
nhecendo, saindo com 
amigos. Para eu ficar 
com alguém, tenho que 
curtir muito. Não sou 
daquelas que fica em 
rolê. Não gosto de pegar 
geral. Se eu fico com 
alguém e gosto, prefiro 
ficar [só] com a pessoa. 
No momento, não estou 
querendo me apaixonar. 
Estou fugindo disso”, 
brinca ela.

DJ terminou namoro com Débora Moura 
de dois anos e meio recentemente e foi 
fotografada nesta quinta-feira (4)

Rodrigo Lombardi e 
Marcos Pasquim foram 
fotografados enquanto 
jogavam uma partida de 
tênis em um clube da 
Barra da Tijuca, no Rio de 
Janeiro, nesta quinta-fei-
ra (4).

Lombardi pratica golfe 
há mais de 10 anos. Ele 
já até venceu o torneio 
Amigos do Golfe, realiza-
do em Orlando, nos Esta-
dos Unidos, e Pasquim, 
também apaixonado pelo 
esporte, é seu amigo há 
cerca de 20 anos.

Em férias da televisão, 
Pasquim aguarda o lan-
çamento de projetos no 
cinema -- ele atuou em 
uma comédia ao lado 
de Maisa e Gloria Pires, 
e também participou de 
um filme de ação com 

Debora Bloch postou no 
Instagram, nesta quin-
ta-feira (4), uma foto 
nos bastidores de Mar do 
Sertão, próxima trama 
das seis da Globo, que vai 
substituir Além da Ilusão. 
“Elenco bão! Mar do Ser-
tão. Tertulinho (Renato 
Góes), Candoca (Isadora 
Cruz), Zé Paulino (Sérgio 
Guizé), Coronel Tertulio 
(José de Abreu) e Deodo-
ra”, escreveu a atriz na 
legenda do clique.

Na história, o coronel 
Tertúlio (José de Abreu) 
e sua família garantem a 
influência sobre a fictí-
cia Canta Pedra: eles são 
donos do único açude da 
cidade. Pai de Tertulinho 
(Renato Góes) e mari-
do de Deodora (Debora 
Bloch), coronel Tertúlio é 
um dos desbravadores da 
região. Pouco integrado 
aos novos tempos, ele 
tem orgulho da posição 

o amigo Nelson Freitas. 
Neste ano, ele também 
gravou uma participa-
ção na série documental 
Anos Depois, em co-
memoração aos 25 anos 
de Chiquititas, novela 
infantojuvenil em que 
atuou entre 1998 e 1999.

Já Lombardi está envol-
vido com as gravações 
de Travessia, nova no-
vela das 9 da TV Globo. 
Na trama, ele formará 
triângulo amoroso com 
as personagens vividas 
por Alessandra Negrini e 
Vanessa Giácomo.

que conquistou.
Na tentativa de for-
mar um sucessor para 
seus negócios, o coro-
nel enviou Tertulinho 
para estudar na capital. 
O jovem, no entanto, é 
mulherengo e só quer 

saber de boa vida às cus-
tas do pai. No início da 
novela, Tertulinho volta 
para Canta Pedra depois 
de supostamente ter se 
formado e se apaixona 
perdidamente por Can-
doca (Isadora Cruz).
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BANCO 45

CCII
FIFTHHARMONY

CIAPS
LIQUEFEITO
OVULORAX
DETAMENO

BOMRACETS
PARAGUAIAS
AIRBNI

PUSILANIME
BNVULGAR
ROCIOIMA
AONOZNEB
SUMATRAN
IUNEDATA

ELEMENTARES

Grupo 
feminino
que canta
"Worth It"

Bebida con-
sumida por
quem faz

dieta

A laje com
camada 

de manta
asfáltica

Ivan (?), o
Terrível: o
primeiro

czar

Formato
do oceano
Atlântico

O orixá 
da caça 
(Can-

domblé)

Longe, em
inglês

Peça 
de Millôr 

Fernandes

"Menos 
é (?)",

bordão mi- 
nimalista

Corrida,
em inglês

Teresa
Seiblitz,

atriz
carioca

Conterrâ-
neas da
cantora
Perla

Anistia 
Interna-
cional
(sigla)

Cachaça
(bras.)

O Estado
das

Alterosas
(sigla)

Registro 
Aeronáutico 
Brasileiro

(sigla)

Opõe-se
ao "X" no
jogo da
velha

Ouro, em
francês

A índole da
bruxa em
contos de

fadas

(?)-line:
conectado
à internet

Top (?),
lista dos
10 mais

(ing.)

(?) do T: 
Nota do
tradutor

União Na- 
cional dos 
Estudantes 

(sigla)

Dado 
vital para
registros
históricos

Vazio

Latim (?),
origem do
português

Abençoo

Arsênio
(símbolo)

Aprazível
Tipo de
recurso

(Dir.)

(?) dia,
saudação
matinal

Célula
fecundada
na fertiliza-
ção in vitro

(Anat.)

De forma
imediata
Forma do
estilingue

Partículas
(?): quark,

bóson e
lépton
(Fís.)

A maior
ilha da

Indonésia,
é habitat
dos oran-
gotangos 

O primeiro período econômico
brasileiro, ocorrido na fase 

pré-colonial (Hist.) (?)-taque,
o barulho do relógio mecânico

Carbono
(símbolo)

Gás (?) de
petróleo: 
é usado

como com-
bustível 

de fogões 

Covarde;
medroso

Nossa
Senhora
do (?),

padroeira
do Paraná

(Catol.)

A neve,
por sua 

ocorrência
no Brasil

"Leis", 
em CLT

Adélia Prado, poeta de
"Oráculos de Maio"

(?)-humano: 
sublime; celeste

2/on — or. 3/far — ten. 4/race. 5/inane — rócio. 6/agravo. 7/sumatra. 12/fifth harmony.

ARIES - 21/03 a 20/04
Esta sexta traz alguns desafios logo cedo, meu cristalzinho, e vai ser preciso uma dose 
extra de paciência para não sair por aí brigando com todo mundo. Ao longo do dia, o astral 
se torna mais leve, mas ainda pede cautela, especialmente ao lidar com dinheiro. É um bom 
momento para aprender mais sobre um assunto místico ou religioso, fazer pesquisas, dar 
uma de detetive e até investigar uma história que não parece muito bem contada. Se des-
cobrir um segredo cabeludo, porém, pode ser uma boa ideia deixar para conversar sobre 
isso em um outro momento. Há clima de briga com alguém próximo, especialmente se já 
encontrou o amor da sua vida. Tá amarrado! Capriche na sensualidade para fisgar quem 
deseja ou esquentar o romance e driblar as brigas.

TOURO - 21/04 a 20/05
Hoje, diferenças com o pessoal de casa tendem a se acentuar logo cedo. Se ficar incomo-
dado com alguma coisa, Touro, pode ser uma boa segurar a língua e deixar pra tratar do as-
sunto mais tarde. Isso porque, de cabeça quente, uma discussão boba pode se tornar algo 
bem mais complicado. No trabalho, vai chegar mais longe se buscar a harmonia e a convi-
vência pacífica com os colegas. É que há risco de alguns atritos em um projeto em equipe, 
ou até com pessoas próximas de outras áreas. As diferenças podem crescer, assim como o 
ciúme, e há sinal de confusão no romance se não tiver cuidado. Vale fazer um esforço para 
voltar às boas com o mozão. Se está só, as coisas andam mais devagar do que gostaria.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
As coisas podem ficar um pouco confusas no serviço logo cedo, Gêmeos, e será preciso 
muita atenção para evitar problemas. Confira várias vezes as informações que receber, veja 
se não esqueceu de anexar algo importante antes de mandar um e-mail... A boa notícia 
é que esforço e comprometimento podem melhorar seu desempenho, especialmente se 
puder trabalhar longe de distrações. Quanto mais você focar nos resultados, melhor! Cuide 
do seu corpo: evite se sobrecarregar e procure comer direito. Você pode se chatear com a 
rotina do romance, mas não desconte isso no mozão. A paquera também anda pra lá de sem 
graça, mas não perca as esperanças.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
É melhor frear o ciúme e as cobranças se quiser manter a paz com o mozão logo cedo, 
Câncer! A falta de grana e os gastos por impulso com todas as bobagens que aparecem 
pela frente também podem pesar nas finanças do casal e provocar briga. O astral melhora 
um pouquinho ao longo do dia e você vai precisar de simpatia e criatividade para dar conta 
do trabalho. Mantenha os pés no chão e analise com cuidado as ideias que podem surgir, 
mas que talvez não sejam lá muito práticas. Na paquera, cuidado para não disputar o mes-
mo crush com alguém da turma e acabar sem o contatinho e sem a amizade. Ainda assim, 
pode surgir uma boa surpresa para o romance.

LEÃO - 22/07 a 22/08
Um astral meio tenso pode azedar a convivência com a família logo cedo. Pra fugir de uma 
briga, a dica é ceder em algumas coisas e não exigir que tudo seja só do jeito que você quer, 
Leão. Deixar o ego de lado não é fácil, mas pode ser necessário de vez em quando. Já no 
serviço, praticidade e realismo para encarar os perrengues do dia a dia serão suas maiores 
qualidades. Ainda assim, pode ser complicado se entender com a chefia e há risco de se 
estressar com as cobranças. Já tem um amor? Nesse caso, é melhor controlar o ciúme para 
manter a paz na relação. Paixão antiga pode reaparecer e balançar seu coração, mas não 
coloque tantas esperanças nesse rolo porque há risco de se decepcionar.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Você vai fechar a semana mais falante do que o normal, Virgem, por isso, precisa ter 
cuidado redobrado para filtrar o que diz por aí. Mal-entendido ou fofoca pode azedar sua 
manhã, mas não deixe que isso abale sua confiança. Fique no seu canto logo cedo e, mais 
tarde, invista no raciocínio rápido e nas suas ideias para dar conta do trabalho. Planos para 
um passeio ou viagem rápida podem enfrentar problemas à noite -- não deixe nada ao 
acaso e planeje cada passo. A paquera promete novidades e você pode cair no papo de um 
contatinho, mas vá com calma. Já com o mozão, palavras gentis e programa mais animado 
ajudam a driblar qualquer mal-entendido que pintar.

LIBRA - 23/09 a 22/10
Sextou, meu bem, mas as estrelas não estão de brincadeira e você vai precisar redobrar o 
cuidado ao lidar com assuntos ligados a dinheiro. Aliás, as finanças podem ocupar a maior 
parte da sua atenção hoje e talvez não traga boas notícias. Vai ser difícil driblar alguns gas-
tos extras, mas se não quiser encarar chuva de boleto mais tarde, corra de qualquer tipo 
de promoção, liquidação ou agrados. Também não é hora de pedir ou emprestar dinheiro a 
um amigo -- foge que é cilada! A possessividade pode se transformar em um problema e 
até causar briga no romance. Já a paquera pode surpreender, mas as coisas vão andar mais 
devagar do que você gostaria.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Você conta com energia extra para encarar qualquer desafio nesta sexta, mas nem tudo 
vai correr às mil maravilhas hoje, meu cristalzinho. No trabalho, tente pegar leve enquanto 
corre atrás dos seus objetivos -- passar por cima de alguém nunca é o melhor caminho 
para o sucesso. A boa notícia é que você estará mais confiante e não vai desistir do que 
quer, não importa o que surgir pela frente, e isso faz toda a diferença no serviço. Podem 
surgir algumas farpas em seus relacionamentos à noite, seja com o mozão ou com outras 
pessoas próximas. Se quer fisgar aquele contatinho especial, vá com calma e não fique 
pressionando por algo mais sério a todo momento.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Com as estrelas se desentendendo hoje, pode sobrar pra você e faltar pique na hora de 
interagir com colegas ou pessoas mais próximas. No trabalho, cuidado com exageros e com 
informações que chegam erradas. Melhor não prometer mais do que consegue cumprir, 
caso contrário, vai enfrentar cobranças, bebê. A saúde também pede atenção da sua parte, 
especialmente se pensa em sair curtindo a noite adoidada. Moderação é sempre a melhor 
escolha, ainda que tire a diversão dos seus planos para hoje, tá? Se topar com um paquera 
que parece bom demais pra ser verdade, cuidado! O golpe tá aí, cai quem quer. O romance 
fica melhor com cuidado e delicadeza, mas falta empolgação.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
Sextou, Caprica, mas já aviso que há sinal de tensão no céu logo cedo e isso pode se refletir 
em algumas amizades. Abra o coração e procure esclarecer o que estiver incomodando, 
mas se não tiver jeito, talvez seja hora de colocar um fim a uma amizade ou um sonho que 
não tem muito futuro. No trabalho, é melhor ficar no básico, sem se arriscar demais nem in-
ventar planos mirabolantes. Embora o astral continue meio pesado à noite, ainda há chance 
de se divertir e salvar o final dessa sexta. A boa notícia é que você e o mozão seguem em 
harmonia, desde que não deixem um amigo se tornar um problema. Tá na pista? Então, há 
risco de disputar o mesmo alvo com alguém da turma.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Embora seu foco esteja voltado para a vida profissional, pode pintar problema pelo caminho 
nesta sexta, Aquário. Cuidado com o excesso de sinceridade ou a falta de tato, principal-
mente se tiver que lidar com colegas ou concorrentes diretos. Também há risco de provocar 
atrito com alguém importante no trabalho. Foque no que é importante e não entre em dis-
putas bobas, que não levam a nada. Tente controlar seu jeito crítico e exigente com a família 
se quiser paz e sossego hoje à noite. Apontar os erros do mozão ou relembrar problemas 
antigos pode trazer tensão ao romance. Diminua um pouco as exigências se está só e tente 
esquecer um ex de uma vez por todas..

PEIXES - 20/02 a 20/03
Logo cedo, seu desafio será dosar seu otimismo para não dar um passo maior do que a 
perna, especialmente no trabalho. Tente concentrar a atenção no trabalho e não perca tem-
po sonhando acordada, bebê. No final do dia, redobre a atenção com informações para não 
perder nada importante. Se tem planos de viajar nesta sexta, preste atenção aos detalhes 
e não deixe nada ao acaso ou pode ter imprevistos pelo caminho. Tudo indica que a rotina 
não será um problema hoje e pode se surpreender com um novo contatinho. A conquis-
ta tem boas chances de deslanchar nas redes sociais. Se está pensando em dar aquela 
animada no romance, um passeio pode ser divertido.
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