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Publicidade Legal

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 023/2022

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA 
DE VIDEOMONITORAMENTO 
VEICULAR”
Processo Administrativo: 12.533/2021
Data e Hora do Pregão: 06/04/2022 às 
10h00 (Horário Ofi cial de Brasília - DF)
Local: Prefeitura da Estância Balneária 
de Praia Grande, Sala de Reuniões da 
Secretaria de Administração, sito à 
Avenida Presidente Kennedy, nº 9.000, 1º 
Andar, Vila Mirim - Praia Grande/SP.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
COM RESERVA DE COTA PARA 
MICROEMPRESA, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE
A Prefeitura da Estância Balneária de 
Praia Grande, através da Secretaria 
de Assuntos de Segurança Pública, 
Secretaria de Educação, Secretaria de 
Saúde Pública e Secretaria de Serviços 
Urbanos, torna público que, na data, 
horário e local acima assinalados, fará 
realizar licitação na modalidade Pregão 
Presencial, com critério de julgamento de 
MENOR PREÇO POR LOTE.
Valor total para retirada do edital: R$ 
113,08 (cento e treze reais e oito centavos)
Local e horário para pagamento da taxa: 
Banco Santander - das 10h00 às 16h00 e 
Banco Bradesco - das 10h00 às 16h00.
Local e horário para retirada do edital: 
Avenida Presidente Kennedy, nº 9.000, 
1º Andar, Vila Mirim - Praia Grande/SP, 
junto ao Departamento de Licitações, das 
09h00 às 16h00 horas, ou, gratuitamente 
na íntegra através do site www.
praiagrande.sp.gov.br.

Praia Grande, 17 de março de 2022. 
MAURÍCIO VIEIRA IZUMI - 

Secretário Municipal de Assuntos de 
Segurança Pública

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS
AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 01/2022. 
Edital nº 01/2022.Objeto: O objeto da presente 
aquisição é a escolha da proposta mais vantajosa para 
aquisição de equipamentos e materiais esportivos para 
desenvolvimento voltado a formação de atletas nas 
modalidades de basquete, judô, tênis de campo, polo 
aquático e vela, cujo as despesas correrão à conta dos 
recursos orçamentários referentes ao Termo de Convênio 
nº 36/2021 celebrado entre o Clube Internacional de 
Regatas e o Comitê Brasileiro de Clubes, nas quantidades 
e características mínimas exigidas, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 
seus anexos. Recebimento das propostas:Até às 09:59 
horas do dia 31/03/2022. Abertura daspropostas: Às 10h 
do dia 31/03/2022. Início da sessão de disputa: Às 10h30 
horas do dia 31/03/2022.Informações Telefone: (13) 
996337833 (Whatsapp)e (13) 3269-6900 ramal 251 e no 
e-mail licitacao@inter.org.br.O edital completo encontra-
se disponível no sitewww.inter.org.br. Site para acessar 
a disputa:www.bbmnetlicitacoes.com.br. Santos, 19 de 
Março de 2022. Clayton Pelikian - Pregoeiro. Marcelo 
Crescenti Aulicino- Presidente.

JABAQUARA ATLÉTICO CLUBE
Av. Dr. Rosário Baptista Conte, 351 – Caneleira – Santos

ASSEMBLÉIA  GERAL  ORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores associados para se reunirem no 
próximo dia 26 de março, sábado, na sede social, às 10,00 horas 
em 1ª e às 10,30 horas em 2ª convocação, na forma do artigo 22 
do Estatuto Social, com a seguinte 
    

ORDEM DO DIA

a) Instalação da Assembleia Geral (art.24)
b) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior (art.31)
c) Expediente.
d) Deliberação sobre as contas referentes aos exercícios de 
2019/2021 (art.22)
e) Apreciação dos relatórios da Diretoria referentes a 
2020/2021(art.22)
f) Assuntos Gerais

CONSELHO DELIBERATIVO

Ficam convocados os senhores conselheiros para reunião 
extraordinária no próximo dia 28 de março, segunda-feira, na sede 
social, às 19,30 horas em 1ª e às 20,00 horas em 2ª convocação, 
na forma do artigo 42 do Estatuto Social, para deliberarem sobre 
a seguinte 
     

ORDEM DO DIA

a) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.
b)Expediente
c)  Autorização à diretoria na forma do art. 49 “k”;
d) Autorização à diretoria na forma do art. 49 “l”; 
e) Fixação do valor de mensalidade para 2023 (art. 49 ”e”);
f) Conhecimento de proposta para reforma do Estatuto Social 
(art.49 “i”)
g) Assuntos gerais

Santos, 16 de março de 2022.
MAURO SERGIO DOS SANTOS SILVEIRA

Presidente do Conselho Deliberativo 
JOSÉ ANTONIO VARELA GONZALEZ 

1º Secretário

AVISO DE EDITAL
   PREGÃO PRESENCIAL Nº 

106/2021 – RETIFICADO - DLC                                                  
Processo n° 8845/2021

Objeto: Registro de Preços para aquisição 
de brinquedos recreativos para utilização 
nas creches, conforme solicitado pela 
Secretaria Municipal de Educação.
Data da entrega dos envelopes: dia 11 de 
abril de 2022, até às 09:30h
Data de abertura: dia 11 de abril de 
2022, às 10:00h.
Local: Os envelopes da documentação 
e proposta relativa à presente licitação 
deverão ser protocolados na Diretoria do 
Departamento de Licitações e Contratos, 
sito a Avenida Tomé de Souza, nº 130 – 
Centro (Casa da Cultura) - Bertioga e, 
serão abertos pela Comissão Permanente 
de Licitações, no Ginásio Alberto Alves – 
Anexo, sito a Rua Henrique Montez, S/N 
– Centro – Bertioga/SP.
A Prefeitura do Município de 
Bertioga torna público que, na data, 
horário e local acima assinalados, 
fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Presencial, com critério de 
julgamento de menor preço por ítem.
Valor para a retirada do Edital: 16,53 U� bs.
Local e horário para pagamento da taxa 
consulta e retirada do edital: Av. Tomé de 
Souza, nº 130 – Centro (Casa da Cultura) 
– Bertioga/SP, junto à Diretoria do 
Departamento de Licitações e Contratos 
– das 09:00h às 11:30h e das 13:30h às 
16:00h. O Edital estará disponível no 
endereço acima e através do site www.
bertioga.sp.gov.br.

Bertioga, 18 de março de 2022.
Cristina Ra� a Volpi

Diretoria do Departamento de 
Licitações e Contratos

AVISO DE EDITAL   
   PREGÃO PRESENCIAL Nº 

56/2021 – RETIFICADO - DLC                                                  
Processo n° 2659/2021

Objeto: Aquisição de veículo para 
transporte do Castramóvel, conforme 
solicitado pela Secretaria de Saúde. 
Data da entrega dos envelopes: dia 04 de 
abril de 2022, até às 09:30h
Data de abertura: dia 04 de abril de 
2022, às 10:00h.
Local: Os envelopes da documentação 
e proposta relativa à presente licitação 
deverão ser protocolados na Diretoria do 
Departamento de Licitações e Contratos, 
sito a Avenida Tomé de Souza, nº 130 – 
Centro (Casa da Cultura) - Bertioga e, 
serão abertos pela Comissão Permanente 
de Licitações, no Ginásio Alberto Alves – 
Anexo, sito a Rua Henrique Montez, S/N 
– Centro – Bertioga/SP.
A Prefeitura do Município de 
Bertioga torna público que, na data, 
horário e local acima assinalados, 
fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Presencial, com critério de 
julgamento de menor preço por ítem.
Valor para a retirada do Edital: 16,53 U� bs.
Local e horário para pagamento da taxa 
consulta e retirada do edital: Av. Tomé de 
Souza, nº 130 – Centro (Casa da Cultura) 
– Bertioga/SP, junto à Diretoria do 
Departamento de Licitações e Contratos 
– das 09:00h às 11:30h e das 13:30h às 
16:00h. O Edital estará disponível no 
endereço acima e através do site www.
bertioga.sp.gov.br.

           
Bertioga, 18 de março de 2022.

Cristina Ra� a Volpi
Diretoria do Departamento de 

Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 07/2022.

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal 
da Estância Balneária de Itanhaém o 
Pregão Eletrônico nº. 07/2022 Processo 
n º 2.482/2022
Interessado: Secretaria de Saúde. Tipo 
de Licitação: Menor Preço por Item.
Objeto: Abertura de processo licitatório 
para possível aquisição de material 
farmacológico, insulina e medicamentos 
para atender os processos judiciais 
da Secretaria de Saúde da Prefeitura 
Municipal de Itanhaém pelo período 
de 12 meses, nos termos da legislação 
vigente, e Obtenção do edital completo: 
a partir do dia 21/03/2022, na Internet no 
endereço eletrônico: www.licitacoes-e.
com.br; 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
Início – Das 10:00 Horas dia 21/03/2022 
e Final – às 08:30 Horas do dia 
01/04/2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: A partir 
das 08:30 Horas do dia 01/04/2022.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 
A partir das 10:00 Horas do dia 
01/04/2022.
Recebimento da documentação dos 
Itens 01 aos 19: até o 3º (terceiro) dia 
útil subseqüente ao da realização da 
sessão. Todas as fases referentes a 
este procedimento licitatório serão 
realizadas pela Internet no endereço 
eletrônico: www.licitacoes-e.com.br.
INFORMAÇÕES: Telefone (0xx13) 
3421.1600, ramal 1200.
ID:928596

PREFEITURA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 

ITANHAÉM, 18 DE MARÇO DE 2022.
Gilberto Andriguetto Júnior 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

ANGULUS RIDET

AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 16/2022

Nos termos do processo nº 4.766/2.022, 
a Prefeitura da Estância Balneária de 
Itanhaém – Estado de São Paulo, por 
intermédio do Secretário Municipal 
da Secretaria de Administração, infra-
assinado, torna público aos interessados 
que se encontra aberta Licitação, 
modalidade “Pregão Presencial”, de 
nº 16/2022, destinada ao Contratação 
de empresa especializada para 
fornecimento de água mineral em galão 
de 20 litros, caixa de copos com 300 ml 
e garrafas de 1,5 ml, a fi m de atender 
todas as secretarias e departamentos 
da Prefeitura Municipal de Itanhaém, 
pelo período de 12 (doze) meses.
TIPO “Menor Preço por item”.
Os envelopes “proposta” e 
“documentação” deverão ser entregues 
na Sala de Licitações, situado no 
Bloco I (sala externa) da Prefeitura, 
na Avenida Washington Luiz, nº. 75, 
Centro, Município de Itanhaém/SP, às 
13h30min (treze horas e trinta minutos)  
do dia 01 de abril de 2.022, momento 
em que ocorrerá sua abertura, em 
sessão pública.
O edital poderá ser adquirido a partir do 
dia 21 de março de 2.022 no site http://
www.itanhaem.sp.gov.br (link portal da 
transparência).

Itanhaém, 18 de março de 2.022.
Gilberto Andriguetto Júnior 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

ANGULUS RIDET

ERRATA

I – Na publicação do Aviso de Edital 
da Tomada de Preços nº 07, processo 
administrativo nº 41696/2021 em 17 de 
março de 2022, deverá ser considerado o 
que segue: 

Onde se lê:

“Contratação de empresa especializada 
em execução de obras referente a 
serviços de Infraestrutura Urbana na Rua 
Nova Esperança, Rua João Paulo II, Rua 
Jucelino Kubitschek e Rua Brasília, no 
bairro Sítio Conceiçãozinha, no Município 
de Guarujá, Estado de São Paulo.” 

Leia-se:

“Contratação de empresa especializada 
em execução de obras de pavimentação, 
recapeamento, sinalização horizontal e 
vertical e reforma de bocas de lobo - Rua 
Nova Esperança, Rua João Paulo II, Rua 
Juscelino Kubitschek e Rua Brasília, nos 
bairros Vila Edna e Vila Zilda, no Município 
de Guarujá, Estado de São Paulo.”

II – Publique-se 

Guarujá, 18 de Março de 2022.

ADILSON LUIZ DE JESUS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA E OBRAS

Edital De Intimação - Prazo De 30 Dias.processo Nº 0008804-
06.2019.8.26.0223 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
Guarujá, Estado de São Paulo, Dr(a). Gladis Naira Cuvero, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber ao Espólio de Nicanor Ramos Filho, representado por Hilda 
Maria Gravina Ramos (meeira) e pelos herdeiros filhos Ana Tereza, Nair, 
Nicanor e Tereza Cristina que nos autos da Ação de Procedimento Comum, 
em fase de Cumprimento de Sentença requerida por Condomínio Edifício 
Garagem Leblon para recebimento de R$185.213,99(dez/20 - fls. 106) foi 
procedida a adjudicação do imóvel objeto da matrícula nº 78.214 do 
CRI/Guarujá (vaga 08, localizada no sub-solo do Condomínio Edifício 
Garagem Leblon, sito a Rua Rio de Janeiro, 39, Centro). Estando o executado 
em lugar ignorado, expede-se o edital para que no prazo de 15 dias, a fluir os 
20 supra, em querendo, apresente impugnação, sob pena de prosseguimento. 
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de Guarujá, aos 31 de janeiro de 2022 K-18e19/03

Edital De Citação - Prazo De 30 Dias - Processo Nº 1003616-
17.2018.8.26.0266 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara, do Foro de Itanhaém, 
Estado de São Paulo, Dr. Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER ao Sr. Inaldo Ferreira Da Silva, Brasileiro, Solteiro, 
Músico, CPF 91132541468, com endereço à Rua Paulo Cesar Charife, 248, 
Bloco 02, apto. 12, Guapurá, CEP 11740-000, Itanhaém - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Fundo 
De Investimento Em Direitos Creditórios Multiseguimentos NPL VI - Não 
Padronizado, na qualidade de substituto processual do cedente Aymoré 
Crédito, Financiamento e Investimento S/A move Ação de Busca e 
Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial para 
recebimento de R$ 35.190,55 (trinta e cinco mil, cento e noventa reais e 
cinquenta e cinco reais) (jan/22) decorrente do contrato de financiamento nº 
20027824203 firmado em 02.01.18. Estando o executado em lugar 
ignorado, expede-se o edital para que em 03 dias, pague o débito 
atualizado, podendo, no prazo de 15 dias, opor embargos ou reconhecer o 
crédito, depositando 30%, incluindo custas e honorários e requerer o 
parcelamento em até 6 parcelas mensais corrigidas, sob pena de operar-se 
a conversão do bloqueio de R$ 84,34 (02.09.21 - fls. 358) de sua conta em 
penhora, da qual fica neste ato intimado para em 05 dias, se manifestar (art. 
854, § 3º do CPC), prazos estes a fluir os 20 supra, ficando ciente de que no 
caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. , 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 Itanhaém, aos 25 de 
fevereiro de 2022 K-18e19/03

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1012092-
92.2019.8.26.0562 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudio Teixeira Villar, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Maria De Jesus Martins Pereira, Brasileiro, RG 
2648170-4, CPF 215.420.388-47, Celi Martins Pereira, Brasileiro, RG 
13.985.470-8, CPF 116.569.018-70, Márcia Martins Pereira Machado, 
Brasileiro, RG 15.946.045-1, CPF 083.384.438-59, Maria Gabriela Martins 
Pereira, Brasileiro, RG 25.936.143-4, CPF 299.019.808- 36, e Matheus 
Martins Pereira Mendes Da Silva, Brasileiro, RG 15.946.045-1, CPF 
083.384.438-59, representado por Márcia Martins Pereira Machado e que 
lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
Condomínio Edifício Veneza, alegando em síntese que são devedores de 
dívidas condominiais, referente à unidade 505 da Av. Presidente Wilson 
nº52, Gonzaga, Santos/SP, no valor de R$ 3.223,80 (07/06/2019). 
Encontrando-se os réus 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 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
realizem o pagamento do valor supra atualizado até a data do pagamento e 
acrescido de honorários de advogado fixados em 10%, sob pena de 
penhora. Prazo para apresentação de embargos: 15 dias, após o decurso 
do prazo deste edital, mesmo prazo no qual o executado pode reconhecer o 
crédito supra e comprovar o depósito de 30% do valor exequendo, 
requerendo o pagamento do débito restante em 06 parcelas mensais 
corrigidas e acrescidas de juros de 1% ao mês. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de Santos, aos 30 de novembro de 2021. K-18e19/03

Anuncie: 
(13) 99149-7354 

A leitura 
na medida 
certa.

www.diariodolitoral.com.br
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CRUZADAS

A
té porque nem ti-
nha como ser di-
ferente, a televisão 
brasileira viveu de 
si mesma duran-

te muito tempo, artistica-
mente falando sem quase 
nenhum apoio de fora. Mais 
recentemente vieram os for-
matos e agora, com a globa-
lização e a chegada do strea-
ming, já está havendo um 
intercâmbio maior de profis-
sionais, assim como parce-
rias com outras TVs, produ-
toras e profissionais de fora. 
Nada mais saudável. Aqui, 
por exemplo, foi contado 
que, depois de estar à frente, 
ainda como Globo, na reali-
zação de “O Anjo de Ham-
burgo” com a Sony, ago-
ra, pela HBO Max, Silvio de 
Abreu está supervisionan-
do trabalhos de autores na 
Argentina, México e Colôm-
bia. Mas, do lado contrário, a 
Record foi buscar o argenti-
no Juan Pablo Pires, também 
com uma ficha de trabalhos 
das mais respeitáveis, para 
a direção de “Reis”. O pou-
co daquilo que foi possível 
assistir no lançamento da 
série, quarta-feira, já foi um 
cartão de visitas da sua capa-
cidade. Essas trocas de expe-
riências serão fundamentais 
daqui em diante. É um cami-
nho sem volta.

TV Tudo
Disputada. Grazi Massafera, 
afastada da televisão, está na 
Espanha, num novo curso 
de interpretação e só deve-
rá voltar ao Brasil no fim do 
mês. É quando ela pretende 
também anunciar seu pró-
ximo trabalho. Grazi está na 
mira da HBO Max e de ou-

A troca de experiências também chegou na TV 
tros veículos.  

Ao trabalho. O SBT não 
pretende esperar muito 
para disparar os trabalhos 
da substituta de “Poliana 
Moça”, até porque, por cau-
sa da pandemia, o departa-
mento já ficou parado de-
mais. É provável que uma 
nova novela comece a ser 
gravada ainda este ano.

Nada por acaso. Muitos de-
vem imaginar que os apre-
sentadores de TV, jornalismo 
principalmente e até o en-
tretenimento, sempre che-
gam na última hora e só têm 
o trabalho de trocar a roupa, 
e esperar a luz da câmera 
acender. Não é nada disso.

Um exemplo. Fausto Sil-
va, ainda na Globo, lidera-
va duas ou três reuniões se-
manais para apresentar seu 
programa. Aos domingos, 
nunca chegava depois das 11 
da manhã, para só entrar no 
ar às 6h da tarde. Agora, dia-
riamente na Band, seu expe-
diente vai das 9h às 22h.

Outro exemplo. Reinaldo 
Gottino, à frente do “Balan-
ço Geral”, chega diariamente 
na Record às 6h da manhã, 
para entrar no ar ao meio-
-dia. Nesse tempo todo, con-
fere a pauta, todos os vetês 
e coloca o programa na mão 
dele. A nota termina, com o 
título do começo: nada é por 
acaso.

É a vida. Sonia Blota já está 
em plenas funções na rádio 
e na TV Bandeirantes, dire-
tamente da Europa. E nem 
bem desembarcou em Paris 

já foi deslocada para as fron-
teiras polonesas e continua 
entrando direto de lá em vá-
rios programas e telejornais.

Alô, alô. Alguém preci-
sa prestar mais atenção no 
serviço: na seleção de jogos 
exibidos no Star+, que é da 
mesma empresa que a ESPN, 
aquele que assiste e, portan-
to, tem acesso, de vez em 
quando é surpreendido com 
o anúncio: “assine o Star +”. 
Não é só redundância.

Podendo evitar. Quem tem 

DIVULGAÇÃO

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

acompanhado jogos no Pre-
miere, Copa do Brasil e al-
guns estaduais, durante a 
transmissão assiste propa-
ganda sobre como acessar 
os canais Globo. Mas como 
assim? Qual o sentido? Não 
deixa de ser uma encheção-
zinha. O cidadão já está pa-
gando pelo serviço.

Paquera. Dias atrás, começo 
do mês, foi anunciado que 
Juliana Paes não tinha mais 
contrato de exclusividade 
com a Globo. Acabou “Pan-
tanal”, saiu e estava livre no 

mercado. Pois bem, isso não 
deve durar muito tempo. 
Tudo muito na moita, por 
enquanto, mas já tem gente 
conversando com ela.

Olha só. Nesta semana, “A 
Praça é Nossa” voltou a gra-
var com sua plateia de cla-
que, todos devidamente 
testados e vacinados. Car-
los Alberto de Nóbrega res-
saltou a importância desse 
pessoal, para o bom desem-
penho dos humoristas e di-
nâmica do programa de for-
ma geral. 

.     Renata Ceribelli traba-
lha numa matéria espe-
cial da novela “Pantanal” 
para o “Fantástico”...
·       ... Particularidades 
da produção e apresen-
tação do elenco.
·       Para muito breve 
serão anunciados novos 
quadros no “Faustão na 
Band”.
·       Band trabalha para 
reforçar ainda mais 
o seu departamento 
comercial...
·       ... A ideia é acertar 
rapidamente com im-
portantes profi ssionais 
do mercado.
·       “O Beijo Adolescen-
te” é confi rmada como 
uma das próximas séries 
da HBO Max...
·       ... Produção ativada 
e elenco em fase fi nal de 
formação.
·       O fi lme “A Suspeita”, 
produzido e estrelado 
por Glória Pires, tem seu 
lançamento confi rmado 
para 14 de abril.
·         CNN Brasil anuncia 
para 2 de abril, 21h, a 
estreia da nova tempo-
rada de “À Prioli”, com 
Gabriela Priolli...
·       .. Entre outros con-
vidados, ela vai receber 
Bruna Lombardi, Camila 
Pitanga, Duda Beat, 
Gkay, Grazi Massafera, 
Hugo Gloss, Kobra, Pao-
la Carosella, Reynaldo 
Gianecchini e Wanessa 
Camargo.
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