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Santos vai descentralizar  
eventos no �nal do ano

 AMunicípio investe em múltiplos eventos 
em locais diferentes para tentar impedir 
novos avanços da pandemia após as festas

Entre os locais que receberão festi-
vidades estão o Centro, a Zona No-
roeste, a Lagoa da Saudade e a Área 
Continental santista. O objetivo é 
manter um equilíbrio entre os lo-

cais escolhidos para receber even-
tos sem gerar aglomerações des-
necessárias para evitar piora nos 
números de ocupações de leitos de 
Covid-19 em janeiro.  CIDADES/A3

Barreiros: 25% das estacas  
recuperadas ainda neste mêsComandante do Prof. 

W. Besnard morre aos 
87 anos CIDADES/A4

ADEUS

LÉO HUBER/PMSV

Dia Mundial 
do Hip Hop é 
celebrado
Nesta sexta-feira (12) é celebrado 
o Dia Mundial do Hip Hop. Para 
marcar a data, Guarujá realiza um 
encontro do movimento Hip Hop, 
que será realizado na Praça Horá-
cio Lafer (Enseada), das 13 às 21 ho-
ras, e terá diversas apresentações 
culturais. A entrada é franca. A ini-
ciativa conta com algumas Orga-
nizações da Sociedade Civil (OSC) 
da Cidade, tais como Bem-te-vi, 
Comunidade Viva, Coletivo Movi-
mento Hip Hop Guarujá e Batalha 
do X Junto, além da parceria com 
Prefeitura. CIDADES/A4

EM GUARUJÁ

Para impulsionar o turismo e acelerar a retomada da economia, a Prefeitura de 
Bertioga lançou, na noite desta quarta (10), o calendário o�cial de eventos para 
2021 e 2022. Com o slogan “Bertioga é + diversão e aventura 365 dias”, a progra-
mação promete movimentar a cidade o ano inteiro. A divulgação aconteceu no 
Restaurante Maremonti, no Riviera.                                                                      CIDADES/A3

Diversão e aventura o ano todo  
Bertioga lança calendário  

de eventos para 2021 e 2022

DIVULGAÇÃO/PMB

NOVOS HÁBITOS 

Black Friday deverá 
ser mais forte em 
supermercados 
neste ano
SEU DINHEIRO/A5

Operação Verão 
discute ações  
de segurança
A primeira reunião integrada a res-
peito da Operação Verão foi realiza-
da ontem, no Paço Municipal. O en-
contro contou com a participação 
de 28 pessoas, entre representantes 
de diversos órgãos da Prefeitura, 
Câmara Municipal, Polícias Civil e 
Militar, 6º Grupamento de Bom-
beiros e Salvamar. CIDADES/A4

Já foram reformadas até o momento 22 das 217 pilastras da Ponte          CIDADES/A4

Acusados de 
pirâmide são 
presos em SP 
A Polícia Federal cumpriu nes-
ta quinta-feira (11), com apoio da 
Polícia Civil, quatro mandados de 
prisão e 23 de busca e apreensão 
em uma operação contra um gru-
po acusado de pirâmide �nancei-
ra. As ações, autorizadas pela Jus-
tiça estadual de São Paulo, foram 
realizadas em nove municípios, 
incluindo a capital paulista. Se-
gundo as investigações, o esque-
ma pode ter movimentado R$ 100 
milhões. Em dois anos, um em-
presário, apontado como líder do 
grupo, abriu dezenas de empresas 
e �liais no interior do estado de 
São Paulo, oferecendo serviços de 
crédito.  BRASIL/A7

Nova vacina contra 
a Covid é analisada 
pela Anvisa  BRASIL/A7

Alemanha bate 
recorde de casos de 
Coronavírus  MUNDO/A7

Gilberto Gil
é eleito o novo 
Imortal da ABL

O cantor e compositor Gilberto 
Gil, de 79 anos, foi eleito ontem 
o mais novo imortal da Acade-
mia Brasileira de Letras. Ele ven-
ceu uma disputa com o poeta 
Salgado Maranhão e o escritor 
Ricardo Daudt. Uma das �gu-
ras mais conhecidas da cultura 
brasileira  e um dos principais 
expoentes do movimento tro-
picalista, Gil foi Ministro da Cul-
tura de 2003 a 2008.     BRASIL/A7

DIVULGAÇÃO
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Para se ter uma ideia 
da evolução do DL, 
no ano passado, 
atingimos a marca de 
mais de 18 milhões 
de visualizações 
de páginas. O 
crescimento das 
nossas redes sociais 
também foi notável, 
são mais de 100 mil 
curtidas entre todas 
as plataformas

Inovação e crescimento. Essas são as duas 
palavras que norteiam as ações do Diá-
rio do Litoral. Nesta sexta-feira, 12, o DL 
completa 23 anos de existência com um 
site completamente reformulado, o mes-

mo conteúdo de qualidade e a independência que 
entrega a você, leitor, há mais de duas décadas.

E o jornal, que começou com o lema “A Verda-
de nas Bancas”, é atualmente mais multimídia do 
que nunca.

Para falar de crescimento, é preciso lembrar 
que o site do Diário do Litoral entrou no ar em 
2012, ou seja, está prestes a completar 10 anos de 
existência. E passou por uma reformulação para 
tornar sua experiência como leitor ainda melhor 
e mais agradável.

Para se ter uma ideia da evolução do DL, no 
ano passado, atingimos a marca de mais de 18 mi-
lhões de visualizações de páginas. O crescimento 
das nossas redes sociais também foi notável, são 
mais de 100 mil curtidas entre todas as platafor-
mas que o jornal mantém no ar, como o Face-
book, o Instagram e o YouTube.

De 2012 para cá, a inovação nunca parou. Em 
2021, estreamos o primeiro podcast da história do 
portal, entregamos um novo site, fortalecemos 
nosso canal do YouTube, estamos presentes no 

WhatsApp, no Telegram e nas principais redes 
sociais.

Quando uma nova mídia é lançada, é sempre 
vista como revolucionária e transformadora, po-
rém, mais tarde se desco-
bre que nada é substituído. 
Neste sentido, os fãs do 
jornal impresso podem 
ficar tranquilos: o Diário 
continuará também nas 
bancas das nove cidades da 
Baixada Santista.

Só temos a agradecer a 
você, leitor, pelos 23 anos 
de parceria. Prometemos 
continuar firmes na missão 
de levar um conteúdo de 
qualidade e com indepen-
dência a nossa audiência, 
seja você leitor do impresso 
ou da internet, espectador 
do YouTube, ouvinte do po-
dcast ou fã das nossas redes 
sociais. 

Como diz o nosso lema, somos impresso, 
somos digital, somos conteúdo e vem muito mais 
por aí....

Somos impresso, somos digital, 
somos conteúdo. E vem muito mais!

Professores. O vereador guarujaense Antonio Fidal-
go Salgado Neto, o Toninho Salgado (PSD) quer que a 
Câmara manifeste uma moção de repúdio ao Governo 
do Estado de São Paulo por conta da  Lei Complementar 
nº 1.361, de 21 de outubro último, que segundo afirma 
reduziu os direitos dos professores da rede estadual de 
ensino, tais como a revogação das faltas abonadas e o 
não pagamento dos dias trabalhados referentes aos me-
ses de 31 dias, além da redução do percentual de hora 
extra de 100% para 50%, ao invés de oferecer um salário 
decente.

Abono. Toninho afirma que o Governo João Dória 
(PSDB) resolveu implantar a política do “abono”, cujos 
valores não incorporarão aos vencimentos e nem na 
aposentadoria, mantendo assim o Estado de São Paulo 
no vergonhoso 13º lugar no ranking dos piores salários 
pagos do País. “Ao longo dos anos o Governo do Estado 
de São Paulo não apresentou uma política de valoriza-
ção e melhoria salarial dos servidores públicos, princi-
palmente para a classe de professores”.

Absorvente. O projeto de lei 53/2021, da vereadora san-
tista Débora Camilo (Psol-foto), que prevê a distribuição 
de absorventes nas escolas, órgãos de saúde e assistên-
cia de Santos foi aprovado em 1° discussão. A proposta é 
considerada de suma importância para as pessoas que 
menstruam na nossa cidade. “Apesar do veto de Bolso-
naro, projetos semelhantes já foram aprovados em 10 
estados e está tramitando em outros”, afirma a parla-
mentar. 

Vulnerabilidade social. A vereadora ainda lembra que 
a pobreza menstrual ainda é um problema sério no País, 
que conta com 50% de pessoas em vulnerabilidade que 
já tiveram que substituir absorventes por outros ma-
teriais, por não ter como adquirir produtos adequados 
de higiene menstrual. Ela revela que 38% das matricula-
da nas escolas não tem acesso a pelo menos um des-
ses itens: banheiro, papel higiênico, pia ou sabão. “Um 
item básico de saúde da população ainda é um luxo para 
maioria das pessoas, obrigadas a escolher entre comer 
ou comprar um absorvente”. 

Transporte Cubatão. Os vereadores de Cubatão 
aprovaram a criação da Comissão Especial de Vereado-
res (CEV) que irá apurar eventuais irregularidades na 
prestação de serviço da Viação Fênix, responsável pelo 
transporte coletivo municipal. A CEV, de iniciativa do 
vereador Topete (PSD), quer verificar se as exigências 
contratuais entre a empresa de ônibus e a Prefeitura es-
tão sendo cumpridas. 

REPRODUÇÃO / FACEBOOK

CONTRA
PONTO
Por Carlos Ratton e colaboradores

Briga política, e quem 
sai perdendo é a po-
pulação, isso pq são 
as msm empresas.
Dário Henrique, sobre: 
Vicentinos perdem linha de 
ônibus que passava pelo Va-
longo e permitia baldeação

Triste em ver esse 
comportamento da 
classe política
Ronaldo Silva Ramos, 
sobre: Vicentinos perdem 
linha de ônibus que passa-
va pelo Valongo e permitia 
baldeação

Hoje com o trajeto 
até o centro de santos 
está horrível
João Pedro, sobre: Vicen-
tinos perdem linha de 
ônibus que passava pelo 
Valongo e permitia baldea-
ção

Peguei muito esse 
ônibus, é um absurdo
MRibeiro, sobre: Vicen-
tinos perdem linha de 
ônibus que passava pelo 
Valongo e permitia baldea-
ção

Para que servem es-
sas reuniões do con-
desb?
Joe Alves sobre: Vicentinos 
perdem linha de ônibus 
que passava pelo Valongo e 
permitia baldeação

Cade os deputados 
estaduais?
André Santerini Caiado 
sobre: Vicentinos perdem 
linha de ônibus que passa-
va pelo Valongo e permitia 
baldeação
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Este espaço é destinado a você, 
leitor-internauta, para reclamar, 
comentar, sugerir, interagir... sobre 
seu bairro, sua cidade, nossas 
matérias, enfi m, ele foi desenvol-
vido com o objetivo de ser a voz da 
população. Só há um pedido: que 
atentem às palavras. As expres-
sões ofensivas - que não sugerem 
melhorias à população - não 
poderão ser publicadas devido à 
nossa função pública. Comente 
em nossa página no Facebook.

CHARGE
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 A O município de Santos de-
verá investir em eventos a se-
rem realizados em múltiplos 
locais diferentes para tentar 
impedir eventuais novos avan-
ços da pandemia de Covid-19 
na cidade durante as celebra-
ções de fim de ano, especial-
mente aquelas que remetam 
ao Natal. Entre os locais que 
receberão festividades estão o 
Centro, a Zona Noroeste, a La-
goa da Saudade e a Área Con-
tinental santista.

Segundo Rogério Santos, as 
autoridades municipais estão 
tentando manter um equilí-

Fim de ano: PMS
vai descentralizar
festas e eventos

PANDEMIA. Prefeito explica que ideia da Administração Municipal 
se dá com realização de múltiplos eventos em locais diferentes

Luzes de Natal devem 
voltar às praias de Santos 
novamente em dezembro 
deste ano assim como em 
outros pontos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

rar aglomerações desnecessá-
rias para evitar piora nos nú-
meros de ocupações de leitos 
de Covid-19 no início de janei-
ro de 2022.

“A gente tem um grande de-
safio, todos nós santistas, de re-
vitalizar o Centro. Todos os úl-
timos eventos que Santos tem 
feito, como a ‘Primavera Criati-
va’, o ‘Leia Santos’, evento lite-
rário, eventos esportivos, têm 
sido aqui no Centro, então, por 
exemplo, no Natal nós tere-
mos a tradição da iluminação 
de Natal na praia mais grandes 

eventos com iluminação aqui 
no Centro até para potenciali-
zar o comércio da região cen-
tral e destacar também even-
tos que faremos na Lagoa da 
Saudade que ficou belíssima 
após a reforma. Faremos even-
tos de Natal também na Zona 
Noroeste, na área continental 
de Santos, ou seja, trazer a festi-
vidade, principalmente natali-
na, para toda cidade de Santos”, 
afirma o chefe do Executivo 
santista.

O comércio de toda a Bai-
xada Santista tem expectativa 
de registrar números positivos 
durante os feriados de dezem-
bro deste ano após mais de 18 
meses de desaceleração desde 
o início da pandemia de Co-
vid-19 chegar ao Brasil.

“É uma nova temporada e 
a gente tem essa expectativa 
positiva da economia, do co-
mércio, da cadeia turística tão 
importante para a cidade de 
Santos, dos cruzeiros maríti-
mos que já começaram e a re-
tomada da economia dos em-
pregos é muito positivo, mas 
a pandemia continua por isso 
toda essa cautela”.

Assim como durante a vi-
rada de ano entre 2020 e 2021, 
Santos não realizará queima 
de fogos, ao contrário de al-
guns outros municípios da 

Baixada Santista que já ante-
ciparam a informação de que 
realizarão o evento pirotécni-
co após ano passado ter sido a 
primeira vez sem a tradição ter 
sido mantida.

“Há a questão de não ter 
a queima de fogos que atrai 
muita gente para a areia. 1,5 
milhão de pessoas em 7 km 
[de praias] e a gente sabe que 
sem a queima de fogos muitas 
pessoas não irão, então toda a 
precaução é importante nessa 
pandemia”.

“As praias estarão abertas 
e todos os eventos controla-
dos, eventos que necessitam 
de ingresso, que têm como 
exigir carteira de vacinação, 
esses eventos ocorrerão, são 
importantes. A retomada faz 
parte do processo, os núme-
ros permitem, mas há precau-
ção. A gente vê vários países 
do mundo retrocedendo nas 
suas liberações e a gente sabe 
que aqui em Santos isso difi-
cilmente vai acontecer até por 
que a população contribuiu e 
muito. Santos é uma das cida-
des que mais vacinou no Bra-
sil, então nossos números são 
positivos, mas há preocupa-
ção com as pessoas que vêm 
de fora e com uma nova onda 
que pode acontecer com novas 
variantes e a gente realmente 

precisa precaver. A pandemia 
não acabou”, finaliza.

SEGURANÇA.
Rogério Santos afirmou que 
também já entrou em contato 
com João Doria para conversar 
sobre o eventual reforço poli-
cial durante o fim de ano mes-
mo que a realização da queima 
de fogos de artifício tenha sido 
cancelada em Santos, uma vez 
que a Baixada Santista deverá 
seguir sendo destino favorito 
dos paulistas com o início da 
temporada de verão.

“Eu estive ontem com o 
Governo do Estado, hoje (11) 
conversei com o governador 
por telefone, tive uma reunião 
com o comando da PM, o de-
legado seccional aqui, com o 
Corpo de Bombeiros e a Guar-
da Municipal. Conversamos, 
falamos sobre nossas preocu-
pações e todos os prefeitos da 
Baixada Santista, conforme 
reunião do Condesb, teremos 
uma reunião com o Gover-
no do Estado, com o secretá-
rio de segurança, no fim deste 
mês agora, a data ainda estou 
aguardando. Tudo isso com a 
preocupação e também com 
demandas dos nove municí-
pios da Baixada para melhoria 
da segurança na Região Metro-
politana de Santos”. (DL)

Autoridades 
querem evitar 
aumento de 
casos de Covid 
em janeiro de 
2022, algo que 
foi registrado 
no primeiro mês 
deste ano com 
leitos cheios

 A Para impulsionar o turismo 
e acelerar a retomada da eco-
nomia, a Prefeitura de Bertio-
ga lançou, na noite desta quar-
ta (10), o calendário oficial de 
eventos para 2021 e 2022. Com 
o slogan “Bertioga é + diversão e 
aventura nos 365 dias”, a progra-
mação promete movimentar a 
cidade o ano inteiro. A divulga-
ção aconteceu no Restaurante 
Maremonti, no Riviera.

“A retomada dos eventos é 
um momento muito aguarda-
do por todos e só foi possível 
graças ao avanço da vacinação 
contra a Covid-19. O retorno 
está acontecendo de forma se-
gura, seguindo protocolos sa-
nitários e com a exigência da 
comprovação da vacina para 
eventos fechados de grande 
porte. A ideia é oferecer um 
cardápio variado de atrações 
durante todo o ano para mo-
radores e turistas”, destacou o 
prefeito Caio Matheus.

O calendário de 2021 iniciou 
este mês, com a 44ª Festa da 
Tainha, que segue até o dia 05 
de dezembro, de sexta a domin-
go, na Tenda de Eventos. 

A partir do dia 26, a magia 
estará de volta, com a quar-
ta edição do “Bertioga Cidade 
Natal”. O evento inicia com o 

Bertioga lança calendário o� cial de eventos para 2021 e 2022

O prefeito Caio Matheus (PSDB) durante o anúncio do calendário

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

acendimento da iluminação 
natalina, enchendo de cor e luz 
diversos pontos da Cidade. 

A programação totalmente 
gratuita vai até o dia 18 de de-
zembro, com apresentações de 
ballet, música, grandes orques-
tras e peças teatrais, todas com 
a temática do natal.

Em razão da pandemia, os 
eventos deste “Bertioga Cida-
de Natal” serão indoor, ou seja, 
em espaços fechados, permi-
tindo que o controle de acesso 
e a prevenção ao coronavírus 
sejam mantidos.  Vale lembrar 
que a queima de fogos e o show 
do Réveillon foram cancelados.

O calendário de 2022 pro-
mete entrar para a história com 
atrações para todos os gostos 
e estilos que vão agitar a tem-
porada de verão e todas as es-
tações do ano, sem deixar de 
lado as medidas de controle à 
pandemia.

Além dos eventos que já 
são sucesso, como o Carnaval 
Bertioga, Aniversário da Cida-
de, Festa da Tainha e Bertioga 
Cidade Natal, o calendário traz 
muitas novidades. Entre elas, o 
Agita Bertioga, o Verão é Show, 
o festival gastronômico Água 
na Boca, o super festival de mú-
sica eletrônica Planet Music, as 

carteirinha física ou dos certifi-
cados digitais, emitidos pelos 
aplicativos Poupatempo e Co-
necte SUS.

CONFIRA O 
CALENDÁRIO DE JANEIRO. 
AGITA BERTIOGA: O ano de 
2022 começa com tudo. A ci-
dade vai ferver com o “Agita 
Bertioga”, uma extensa pro-
gramação cultural e esportiva 
gratuita. A Arena Verão, mon-
tada na Praia da Enseada, terá 
campeonato de motocross, 
futebol dos artistas, desafio 
de vôlei com campeões olím-
picos, além de torneios de di-
versas modalidades como 
beach  soccer, basquete, fute-
vôlei e handbeach.

O Agita Bertioga também 
terá diversas atrações culturais, 
como teatro, dança, yoga, entre 
outros. E não para por aí, pois ci-
dade também receberá impor-
tantes competições de corridas, 
triatlos, beach tennis e provas 
aquáticas.

VERÃO É SHOW: Em janei-
ro, o  festival “Verão é Show” 
trará grandes nomes da mú-
sica nacional e internacional, 
de diversos estilos musicais. O 
evento acontecerá em um su-
per palco na Entrada da Cida-

brio entre os locais escolhidos 
para receber eventos sem ge-

de e promete agradar todos os 
públicos, do sertanejo ao ele-
trônico. Já estão confirmados: 
Raça Negra (07/01); Luan Santa-
na (08/01); Thiaguinho (14/01); 
Alok e Liu (15/01), Jota Quest 
(21/01); e Lauana Prado, Lexa e 
MC Kekel (22/01). Os shows de 
abertura ficarão por conta dos 
artistas locais. 

Os ingressos para os sho-
ws devem ser adquiridos pelo 
site: www.guicheweb.com.br. Já 
com o ingresso solidário, o pú-
blico poderá se divertir e ajudar 
quem mais precisa, trocando 
1kg de alimento não-perecível 
(arroz, feijão, macarrão, fubá, fa-
rinha de trigo e leite em pó) ou 1 
litro de óleo de soja pela entra-
da, que valerá para o setor pista. 

As trocas podem ser reali-
zadas a partir do dia 05 de de-
zembro, em dois postos: Casa 
da Cultura e Vila do Bem Bo-
racéia, das 10 às 16 horas. É ne-
cessário ser maior de 18 anos. 
Será permitida a troca de até 
dois ingressos por pessoa para 
cada show. Os mantimentos ar-
recadados serão destinados às 
famílias assistidas pelo Fundo 
Social de Solidariedade. 

Confira a programação 
completa no site do Diário do 
Litoral. (DL)

festas São João na Praia e da 
Primavera, a exposição indíge-
na “Expo Aldeia” e o concurso 
de fotografia “Retratos de Ber-
tioga”.

PASSAPORTE DA VACINA
A comprovação de vacinação 
contra a Covid-19 é obriga-
tória para eventos culturais, 
corporativos e esportivos fe-
chados, com público a partir 
de 500 pessoas, em que haja 
controle de acesso. 

O público e profissionais 
envolvidos na organização dos 
eventos deverão ter recebido ao 
menos a primeira dose da vaci-
na e não poderão estar com a 
segunda dose ou a dose adicio-
nal em atraso.

Em competições esportivas 
abertas a c=omprovação é ne-
cessária para atletas e profissio-
nais envolvidos na organização 
do evento.

A comprovação poderá ser 
feita mediante apresentação da 
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Para se ter uma ideia 
da evolução do DL, 
no ano passado, 
atingimos a marca de 
mais de 18 milhões 
de visualizações 
de páginas. O 
crescimento das 
nossas redes sociais 
também foi notável, 
são mais de 100 mil 
curtidas entre todas 
as plataformas

Inovação e crescimento. Essas são as duas 
palavras que norteiam as ações do Diá-
rio do Litoral. Nesta sexta-feira, 12, o DL 
completa 23 anos de existência com um 
site completamente reformulado, o mes-

mo conteúdo de qualidade e a independência que 
entrega a você, leitor, há mais de duas décadas.

E o jornal, que começou com o lema “A Verda-
de nas Bancas”, é atualmente mais multimídia do 
que nunca.

Para falar de crescimento, é preciso lembrar 
que o site do Diário do Litoral entrou no ar em 
2012, ou seja, está prestes a completar 10 anos de 
existência. E passou por uma reformulação para 
tornar sua experiência como leitor ainda melhor 
e mais agradável.

Para se ter uma ideia da evolução do DL, no 
ano passado, atingimos a marca de mais de 18 mi-
lhões de visualizações de páginas. O crescimento 
das nossas redes sociais também foi notável, são 
mais de 100 mil curtidas entre todas as platafor-
mas que o jornal mantém no ar, como o Face-
book, o Instagram e o YouTube.

De 2012 para cá, a inovação nunca parou. Em 
2021, estreamos o primeiro podcast da história do 
portal, entregamos um novo site, fortalecemos 
nosso canal do YouTube, estamos presentes no 

WhatsApp, no Telegram e nas principais redes 
sociais.

Quando uma nova mídia é lançada, é sempre 
vista como revolucionária e transformadora, po-
rém, mais tarde se desco-
bre que nada é substituído. 
Neste sentido, os fãs do 
jornal impresso podem 
ficar tranquilos: o Diário 
continuará também nas 
bancas das nove cidades da 
Baixada Santista.

Só temos a agradecer a 
você, leitor, pelos 23 anos 
de parceria. Prometemos 
continuar firmes na missão 
de levar um conteúdo de 
qualidade e com indepen-
dência a nossa audiência, 
seja você leitor do impresso 
ou da internet, espectador 
do YouTube, ouvinte do po-
dcast ou fã das nossas redes 
sociais. 

Como diz o nosso lema, somos impresso, 
somos digital, somos conteúdo e vem muito mais 
por aí....

Somos impresso, somos digital, 
somos conteúdo. E vem muito mais!

Professores. O vereador guarujaense Antonio Fidal-
go Salgado Neto, o Toninho Salgado (PSD) quer que a 
Câmara manifeste uma moção de repúdio ao Governo 
do Estado de São Paulo por conta da  Lei Complementar 
nº 1.361, de 21 de outubro último, que segundo afirma 
reduziu os direitos dos professores da rede estadual de 
ensino, tais como a revogação das faltas abonadas e o 
não pagamento dos dias trabalhados referentes aos me-
ses de 31 dias, além da redução do percentual de hora 
extra de 100% para 50%, ao invés de oferecer um salário 
decente.

Abono. Toninho afirma que o Governo João Dória 
(PSDB) resolveu implantar a política do “abono”, cujos 
valores não incorporarão aos vencimentos e nem na 
aposentadoria, mantendo assim o Estado de São Paulo 
no vergonhoso 13º lugar no ranking dos piores salários 
pagos do País. “Ao longo dos anos o Governo do Estado 
de São Paulo não apresentou uma política de valoriza-
ção e melhoria salarial dos servidores públicos, princi-
palmente para a classe de professores”.

Absorvente. O projeto de lei 53/2021, da vereadora san-
tista Débora Camilo (Psol-foto), que prevê a distribuição 
de absorventes nas escolas, órgãos de saúde e assistên-
cia de Santos foi aprovado em 1° discussão. A proposta é 
considerada de suma importância para as pessoas que 
menstruam na nossa cidade. “Apesar do veto de Bolso-
naro, projetos semelhantes já foram aprovados em 10 
estados e está tramitando em outros”, afirma a parla-
mentar. 

Vulnerabilidade social. A vereadora ainda lembra que 
a pobreza menstrual ainda é um problema sério no País, 
que conta com 50% de pessoas em vulnerabilidade que 
já tiveram que substituir absorventes por outros ma-
teriais, por não ter como adquirir produtos adequados 
de higiene menstrual. Ela revela que 38% das matricula-
da nas escolas não tem acesso a pelo menos um des-
ses itens: banheiro, papel higiênico, pia ou sabão. “Um 
item básico de saúde da população ainda é um luxo para 
maioria das pessoas, obrigadas a escolher entre comer 
ou comprar um absorvente”. 

Transporte Cubatão. Os vereadores de Cubatão 
aprovaram a criação da Comissão Especial de Vereado-
res (CEV) que irá apurar eventuais irregularidades na 
prestação de serviço da Viação Fênix, responsável pelo 
transporte coletivo municipal. A CEV, de iniciativa do 
vereador Topete (PSD), quer verificar se as exigências 
contratuais entre a empresa de ônibus e a Prefeitura es-
tão sendo cumpridas. 

REPRODUÇÃO / FACEBOOK

CONTRA
PONTO
Por Carlos Ratton e colaboradores

Briga política, e quem 
sai perdendo é a po-
pulação, isso pq são 
as msm empresas.
Dário Henrique, sobre: 
Vicentinos perdem linha de 
ônibus que passava pelo Va-
longo e permitia baldeação

Triste em ver esse 
comportamento da 
classe política
Ronaldo Silva Ramos, 
sobre: Vicentinos perdem 
linha de ônibus que passa-
va pelo Valongo e permitia 
baldeação

Hoje com o trajeto 
até o centro de santos 
está horrível
João Pedro, sobre: Vicen-
tinos perdem linha de 
ônibus que passava pelo 
Valongo e permitia baldea-
ção

Peguei muito esse 
ônibus, é um absurdo
MRibeiro, sobre: Vicen-
tinos perdem linha de 
ônibus que passava pelo 
Valongo e permitia baldea-
ção

Para que servem es-
sas reuniões do con-
desb?
Joe Alves sobre: Vicentinos 
perdem linha de ônibus 
que passava pelo Valongo e 
permitia baldeação

Cade os deputados 
estaduais?
André Santerini Caiado 
sobre: Vicentinos perdem 
linha de ônibus que passa-
va pelo Valongo e permitia 
baldeação
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Este espaço é destinado a você, 
leitor-internauta, para reclamar, 
comentar, sugerir, interagir... sobre 
seu bairro, sua cidade, nossas 
matérias, enfi m, ele foi desenvol-
vido com o objetivo de ser a voz da 
população. Só há um pedido: que 
atentem às palavras. As expres-
sões ofensivas - que não sugerem 
melhorias à população - não 
poderão ser publicadas devido à 
nossa função pública. Comente 
em nossa página no Facebook.

CHARGE
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 A O município de Santos de-
verá investir em eventos a se-
rem realizados em múltiplos 
locais diferentes para tentar 
impedir eventuais novos avan-
ços da pandemia de Covid-19 
na cidade durante as celebra-
ções de fim de ano, especial-
mente aquelas que remetam 
ao Natal. Entre os locais que 
receberão festividades estão o 
Centro, a Zona Noroeste, a La-
goa da Saudade e a Área Con-
tinental santista.

Segundo Rogério Santos, as 
autoridades municipais estão 
tentando manter um equilí-

Fim de ano: PMS
vai descentralizar
festas e eventos

PANDEMIA. Prefeito explica que ideia da Administração Municipal 
se dá com realização de múltiplos eventos em locais diferentes

Luzes de Natal devem 
voltar às praias de Santos 
novamente em dezembro 
deste ano assim como em 
outros pontos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

rar aglomerações desnecessá-
rias para evitar piora nos nú-
meros de ocupações de leitos 
de Covid-19 no início de janei-
ro de 2022.

“A gente tem um grande de-
safio, todos nós santistas, de re-
vitalizar o Centro. Todos os úl-
timos eventos que Santos tem 
feito, como a ‘Primavera Criati-
va’, o ‘Leia Santos’, evento lite-
rário, eventos esportivos, têm 
sido aqui no Centro, então, por 
exemplo, no Natal nós tere-
mos a tradição da iluminação 
de Natal na praia mais grandes 

eventos com iluminação aqui 
no Centro até para potenciali-
zar o comércio da região cen-
tral e destacar também even-
tos que faremos na Lagoa da 
Saudade que ficou belíssima 
após a reforma. Faremos even-
tos de Natal também na Zona 
Noroeste, na área continental 
de Santos, ou seja, trazer a festi-
vidade, principalmente natali-
na, para toda cidade de Santos”, 
afirma o chefe do Executivo 
santista.

O comércio de toda a Bai-
xada Santista tem expectativa 
de registrar números positivos 
durante os feriados de dezem-
bro deste ano após mais de 18 
meses de desaceleração desde 
o início da pandemia de Co-
vid-19 chegar ao Brasil.

“É uma nova temporada e 
a gente tem essa expectativa 
positiva da economia, do co-
mércio, da cadeia turística tão 
importante para a cidade de 
Santos, dos cruzeiros maríti-
mos que já começaram e a re-
tomada da economia dos em-
pregos é muito positivo, mas 
a pandemia continua por isso 
toda essa cautela”.

Assim como durante a vi-
rada de ano entre 2020 e 2021, 
Santos não realizará queima 
de fogos, ao contrário de al-
guns outros municípios da 

Baixada Santista que já ante-
ciparam a informação de que 
realizarão o evento pirotécni-
co após ano passado ter sido a 
primeira vez sem a tradição ter 
sido mantida.

“Há a questão de não ter 
a queima de fogos que atrai 
muita gente para a areia. 1,5 
milhão de pessoas em 7 km 
[de praias] e a gente sabe que 
sem a queima de fogos muitas 
pessoas não irão, então toda a 
precaução é importante nessa 
pandemia”.

“As praias estarão abertas 
e todos os eventos controla-
dos, eventos que necessitam 
de ingresso, que têm como 
exigir carteira de vacinação, 
esses eventos ocorrerão, são 
importantes. A retomada faz 
parte do processo, os núme-
ros permitem, mas há precau-
ção. A gente vê vários países 
do mundo retrocedendo nas 
suas liberações e a gente sabe 
que aqui em Santos isso difi-
cilmente vai acontecer até por 
que a população contribuiu e 
muito. Santos é uma das cida-
des que mais vacinou no Bra-
sil, então nossos números são 
positivos, mas há preocupa-
ção com as pessoas que vêm 
de fora e com uma nova onda 
que pode acontecer com novas 
variantes e a gente realmente 

precisa precaver. A pandemia 
não acabou”, finaliza.

SEGURANÇA.
Rogério Santos afirmou que 
também já entrou em contato 
com João Doria para conversar 
sobre o eventual reforço poli-
cial durante o fim de ano mes-
mo que a realização da queima 
de fogos de artifício tenha sido 
cancelada em Santos, uma vez 
que a Baixada Santista deverá 
seguir sendo destino favorito 
dos paulistas com o início da 
temporada de verão.

“Eu estive ontem com o 
Governo do Estado, hoje (11) 
conversei com o governador 
por telefone, tive uma reunião 
com o comando da PM, o de-
legado seccional aqui, com o 
Corpo de Bombeiros e a Guar-
da Municipal. Conversamos, 
falamos sobre nossas preocu-
pações e todos os prefeitos da 
Baixada Santista, conforme 
reunião do Condesb, teremos 
uma reunião com o Gover-
no do Estado, com o secretá-
rio de segurança, no fim deste 
mês agora, a data ainda estou 
aguardando. Tudo isso com a 
preocupação e também com 
demandas dos nove municí-
pios da Baixada para melhoria 
da segurança na Região Metro-
politana de Santos”. (DL)

Autoridades 
querem evitar 
aumento de 
casos de Covid 
em janeiro de 
2022, algo que 
foi registrado 
no primeiro mês 
deste ano com 
leitos cheios

 A Para impulsionar o turismo 
e acelerar a retomada da eco-
nomia, a Prefeitura de Bertio-
ga lançou, na noite desta quar-
ta (10), o calendário oficial de 
eventos para 2021 e 2022. Com 
o slogan “Bertioga é + diversão e 
aventura nos 365 dias”, a progra-
mação promete movimentar a 
cidade o ano inteiro. A divulga-
ção aconteceu no Restaurante 
Maremonti, no Riviera.

“A retomada dos eventos é 
um momento muito aguarda-
do por todos e só foi possível 
graças ao avanço da vacinação 
contra a Covid-19. O retorno 
está acontecendo de forma se-
gura, seguindo protocolos sa-
nitários e com a exigência da 
comprovação da vacina para 
eventos fechados de grande 
porte. A ideia é oferecer um 
cardápio variado de atrações 
durante todo o ano para mo-
radores e turistas”, destacou o 
prefeito Caio Matheus.

O calendário de 2021 iniciou 
este mês, com a 44ª Festa da 
Tainha, que segue até o dia 05 
de dezembro, de sexta a domin-
go, na Tenda de Eventos. 

A partir do dia 26, a magia 
estará de volta, com a quar-
ta edição do “Bertioga Cidade 
Natal”. O evento inicia com o 

Bertioga lança calendário o� cial de eventos para 2021 e 2022

O prefeito Caio Matheus (PSDB) durante o anúncio do calendário
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acendimento da iluminação 
natalina, enchendo de cor e luz 
diversos pontos da Cidade. 

A programação totalmente 
gratuita vai até o dia 18 de de-
zembro, com apresentações de 
ballet, música, grandes orques-
tras e peças teatrais, todas com 
a temática do natal.

Em razão da pandemia, os 
eventos deste “Bertioga Cida-
de Natal” serão indoor, ou seja, 
em espaços fechados, permi-
tindo que o controle de acesso 
e a prevenção ao coronavírus 
sejam mantidos.  Vale lembrar 
que a queima de fogos e o show 
do Réveillon foram cancelados.

O calendário de 2022 pro-
mete entrar para a história com 
atrações para todos os gostos 
e estilos que vão agitar a tem-
porada de verão e todas as es-
tações do ano, sem deixar de 
lado as medidas de controle à 
pandemia.

Além dos eventos que já 
são sucesso, como o Carnaval 
Bertioga, Aniversário da Cida-
de, Festa da Tainha e Bertioga 
Cidade Natal, o calendário traz 
muitas novidades. Entre elas, o 
Agita Bertioga, o Verão é Show, 
o festival gastronômico Água 
na Boca, o super festival de mú-
sica eletrônica Planet Music, as 

carteirinha física ou dos certifi-
cados digitais, emitidos pelos 
aplicativos Poupatempo e Co-
necte SUS.

CONFIRA O 
CALENDÁRIO DE JANEIRO. 
AGITA BERTIOGA: O ano de 
2022 começa com tudo. A ci-
dade vai ferver com o “Agita 
Bertioga”, uma extensa pro-
gramação cultural e esportiva 
gratuita. A Arena Verão, mon-
tada na Praia da Enseada, terá 
campeonato de motocross, 
futebol dos artistas, desafio 
de vôlei com campeões olím-
picos, além de torneios de di-
versas modalidades como 
beach  soccer, basquete, fute-
vôlei e handbeach.

O Agita Bertioga também 
terá diversas atrações culturais, 
como teatro, dança, yoga, entre 
outros. E não para por aí, pois ci-
dade também receberá impor-
tantes competições de corridas, 
triatlos, beach tennis e provas 
aquáticas.

VERÃO É SHOW: Em janei-
ro, o  festival “Verão é Show” 
trará grandes nomes da mú-
sica nacional e internacional, 
de diversos estilos musicais. O 
evento acontecerá em um su-
per palco na Entrada da Cida-

brio entre os locais escolhidos 
para receber eventos sem ge-

de e promete agradar todos os 
públicos, do sertanejo ao ele-
trônico. Já estão confirmados: 
Raça Negra (07/01); Luan Santa-
na (08/01); Thiaguinho (14/01); 
Alok e Liu (15/01), Jota Quest 
(21/01); e Lauana Prado, Lexa e 
MC Kekel (22/01). Os shows de 
abertura ficarão por conta dos 
artistas locais. 

Os ingressos para os sho-
ws devem ser adquiridos pelo 
site: www.guicheweb.com.br. Já 
com o ingresso solidário, o pú-
blico poderá se divertir e ajudar 
quem mais precisa, trocando 
1kg de alimento não-perecível 
(arroz, feijão, macarrão, fubá, fa-
rinha de trigo e leite em pó) ou 1 
litro de óleo de soja pela entra-
da, que valerá para o setor pista. 

As trocas podem ser reali-
zadas a partir do dia 05 de de-
zembro, em dois postos: Casa 
da Cultura e Vila do Bem Bo-
racéia, das 10 às 16 horas. É ne-
cessário ser maior de 18 anos. 
Será permitida a troca de até 
dois ingressos por pessoa para 
cada show. Os mantimentos ar-
recadados serão destinados às 
famílias assistidas pelo Fundo 
Social de Solidariedade. 

Confira a programação 
completa no site do Diário do 
Litoral. (DL)

festas São João na Praia e da 
Primavera, a exposição indíge-
na “Expo Aldeia” e o concurso 
de fotografia “Retratos de Ber-
tioga”.

PASSAPORTE DA VACINA
A comprovação de vacinação 
contra a Covid-19 é obriga-
tória para eventos culturais, 
corporativos e esportivos fe-
chados, com público a partir 
de 500 pessoas, em que haja 
controle de acesso. 

O público e profissionais 
envolvidos na organização dos 
eventos deverão ter recebido ao 
menos a primeira dose da vaci-
na e não poderão estar com a 
segunda dose ou a dose adicio-
nal em atraso.

Em competições esportivas 
abertas a c=omprovação é ne-
cessária para atletas e profissio-
nais envolvidos na organização 
do evento.

A comprovação poderá ser 
feita mediante apresentação da 
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 A A primeira reunião inte-
grada a respeito da Operação 
Verão foi realizada na ma-
nhã desta quinta-feira (11), no 
auditório do Paço Municipal 
(Centro). 

O encontro contou com 
a participação de 28 pessoas, 
entre representantes de di-
versos órgãos da Prefeitura, 
Câmara Municipal, Polícias 
Civil e Militar, 6º Grupamen-
to de Bombeiros e Salvamar.

A reunião teve como ob-
jeto de discussão as ações 
integradas que serão reali-
zadas no período entre 22 de 
dezembro deste ano e 6 de 
março de 2022. 

A operação tem a finalida-
de de conter incidentes que 
costumam se tornar mais co-
muns durante o final do ano, 
principalmente na no

ite de Réveillon, como fur-
tos, brigas e acidentes. Além 
do aumento do efetivo de 
profissionais da segurança 
na Cidade, ações de seguran-
ça em locais específicos tam-
bém serão realizadas. A operação tem a finalidade de conter incidentes que costumam se tornar mais comuns no final do ano
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Operação Verão: reunião 
discute ações de segurança

SANTOS. O encontro contou com a participação de 28 pessoas, entre representantes de diversos órgãos 

“Como não haverá quei-
ma de fogos, o número de 
famílias na orla da praia já 
diminui significativamente. 
Mas esse ano as pessoas que-
rem extrapolar, em razão da 
pandemia e do tempo em 
casa. Essa é uma das nossas 
grandes preocupações, mas 
vamos trabalhar juntos, de 
forma alinhada, para reali-
zar ações efetivas de seguran-
ça”, disse o prefeito Rogério  
Santos. (DL)

Mutirão 
oferece
renegociação 
de dívidas 

 A A Secretaria Nacional do 
Consumidor (Senacon) rea-
liza até o dia 30 um mutirão 
de renegociação de dívidas 
por meio da plataforma Con-
sumidor.gov.br (link de aces-
so: https://www.consumidor.
gov.br/), criada em conjun-
to com os Procons de todo o 
País. A ação conta com a par-
ticipação de 160 instituições 
financeiras, além da Federa-
ção Brasileira de Bancos (Fe-
braban).

Segundo a Senacon, esta 
é uma oportunidade para a 
negociação de dívidas como 
“as que estão em nome de 
uma pessoa física, as que es-
tão em atraso, as que foram 
contratadas com bancos ou 
financeiras e as que não pos-
suem bens em garantia, ou 
seja, diferentes de financia-
mentos de veículos e imóveis, 
por exemplo”.

Mais informações podem 
ser obtidas por meio de um 
vídeo produzido para orien-
tação do consumidor (link 
de acesso: https://youtu.be/
x-REHpY2flo) quanto ao mu-
tirão. (DL)

ONLINE

 A Os trabalhos na Pon-
te dos Barreiros avançam 
cada vez mais, e a Prefei-
tura de São Vicente, com 
o intuito de manter a total 
transparência sobre o an-
damento das obras, infor-
ma o passo a passo da re-
forma. 

No fim de outubro foi 
iniciada a recuperação das 
estacas submersas e emer-
sas na estrutura da ponte. 

No total, foram recupe-
radas 22 pilastras, e a previ-
são é que até o fim do mês 
54 já estejam concluídas, o 
que significa 25% de todas 
as 217 deste projeto. 

Vale ressaltar que na 

Ponte dos Barreiros: 25% das estacas devem ser recuperadas
Já na parte superior da 

ponte, a equipe da empre-
sa Jatobeton atua na junta 
de dilatação do New Jersey 
de número 50, de um total 
de 58, praticamente finali-
zando os serviços até o fim 
do mês. 

A junta de dilatação é 
uma divisão entre duas pe-
ças de uma estrutura e ser-
ve para que essas partes te-
nham movimentação, sem 
que tenham contato, ou 
seja, mantendo a elastici-
dade da estrutura sem que 
ela seja danificada. 

A obra tem previsão de 
duração de doze meses. To-
das as colunas, que atual-
mente medem 40 centíme-
tros de diâmetro, passarão 
a medir 62 centímetros, ga-
rantindo que o suporte de 
carga passe para 45 tonela-
das. (DL)No fim de outubro foi iniciada a recuperação das estacas submersas e emersas na estrutura da ponte
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fase emergencial, foram re-
cuperadas 52 estacas, e que, 
ao término das obras, todas 
as 269 pilastras, 57 trans-
versinas e quatro longari-
nas estarão completamen-
te recuperadas, fazendo a 
capacidade da ponte, que 
hoje é de 32 toneladas, pas-
sar para 45 toneladas. 

Outro serviço que já está 
sendo realizado é o “ma-
caqueamento”, serviço que 
consiste em levantar a es-
trutura da ponte em alguns 
centímetros para a coloca-
ção de uma nova borracha 
nitrílica, garantindo a ab-
sorção dos impactos diá-
rios que a estrutura sofre. 

Até o momento, foram reformadas 22 das 
217 pilastras e previsão é que esse número 
chegue a 54 até o início de dezembro 

 A Morreu nesta quinta-feira, 
dia 11, Adilson Luiz Gama, aos 
87 anos,  o comandante do 
navio oceanográfico Prof. W. 
Besnard da USP, na primeira 
expedição oficial do Brasil à 
Antártica, em 1982.

Gama era natural do Rio 
de Janeiro, mas já morava em 
Santos há muitas décadas.

O “Comandante”, como 
os amigos o chamavam, dei-
xa a saudade para a esposa 
Dona Neide e os quatro filhos: 
Marcelo Gama, Marcio Gama, 
Aldo e Fabiano Gama.

O velório foi realizado on-
tem, das 18 às 22 horas, na 
Beneficência Portuguesa. O 
sepultamento será nesta sex-
ta-feira, dia 12, às 10h, no Ce-
mitério da Areia Branca.

COMANDANTE.
A embarcação que Gama co-
mandou permaneceu atraca-

Adilson Luiz Gama, comandante do navio 
Prof. W. Besnard, morre aos 87 anos

A embarcação que Gama comandou permaneceu atracada por 
muitos no Porto de Santos, e foi objeto de inúmeras matérias
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da por muitos no Porto de 
Santos, e foi objeto de inú-
meras matérias na imprensa 
regional. 

Em janeiro, o Diário do Li-
toral noticiou sobre a ideia 
de tornar o velho navio Pro-
fessor Wladimir Besnard em 
um museu flutuante. 

Na época, a proposta esta-
va nas mãos da Santos Port 
Authority (SPA) e existia um 
protocolo de intenções em 
estudo envolvendo a Prefei-
tura de Santos; no Governo 
do Estado, na Universidade de 
São Paulo (USP) e Instituto do 
Mar (Imar).

“O objetivo é restaurar o 
navio e deslocá-lo para a re-
gião da Ponta da Praia, pró-
ximo ao Museu da Pesca, 
transformado em museu ma-
rítimo, ficando aberto à visi-
tação pública”, disse, em nota, 
a SPA em janeiro. (DL)

 A Nesta sexta-feira (12) é ce-
lebrado o Dia Mundial do Hip 
Hop. Para marcar a data, Gua-
rujá realiza um encontro do 
movimento Hip Hop, que 
será realizado na Praça Horá-
cio Lafer (Enseada), das 13 às 
21 horas, e terá diversas apre-
sentações culturais. A entra-
da é franca.

A iniciativa conta com al-
gumas Organizações da So-
ciedade Civil (OSC) da Cidade, 
tais como Bem-te-vi, Comu-
nidade Viva, Coletivo Movi-
mento Hip Hop Guarujá e 
Batalha do X Junto, além da 
parceria com Prefeitura, por 
meio das secretarias de Cul-
tura, Turismo, Esporte, Edu-
cação e Comunicação e Rela-
ções Sociais.

Guarujá instituiu por meio 
da lei nº 4.664/2019, a Sema-
na Municipal do Hip Hop. O 
objetivo é promover a divul-
gação de trabalhos realizados 

Dia Mundial do Hip 
Hop terá programação

nas diversas modalidades ar-
tísticas, que são característi-
cas do movimento, como o 
break, grafite, DJ – Disc Jokey, 
MC - Mestre de Cerimônia, ba-
talhas de rimas e demais mo-
dalidades. A semana foi uma 
conquista do Movimento Hip 
Hop Guarujá para que a ma-
nifestação cultural entrasse 
no calendário de atividades 
da Cidade.

HISTÓRIA.
O movimento do Hip Hop 
surgiu em 1970, nos Estados 
Unidos, mas precisamente no 
Bronx, em Nova York. Ele reú-
ne uma diversidade de esti-
los musicais, e em sua maio-
ria de origem negra, como 
funk, rock, blues e o reggae. 
No Brasil, o berço do Hip Hop 
é São Paulo, onde surgiu, em 
1980, os primeiros encontros 
na Rua 24 de Maio e no Metrô 
da Cidade. (DL)

A reunião desta 
quinta-feira  
teve como objeto 
de discussão as 
ações integradas 
que serão 
realizadas no 
período entre 
22 de dezembro 
deste ano e 6 de 
março de 2022
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 D O resultado negativo 
vem em um contexto de 
escalada da infl ação, que 
prejudica os negócios, 
porque eleva os custos de 
operação das empresas e 
diminui o poder de compra 
da população
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O volume de vendas do varejo brasileiro 
voltou a cair em setembro, com bai-
xa de 1,3% na comparação com agos-
to, informou nesta quinta-feira (11) o 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística).
Trata-se do segundo recuo do comércio em se-

quência e da maior retração para o nono mês do ano 
na série histórica, iniciada em 2000.

O resultado negativo vem em um contexto de es-
calada da inflação, que prejudica os negócios, porque 
eleva os custos de operação das empresas e diminui 
o poder de compra da população.

O comércio também ficou no vermelho frente a 
setembro de 2020. Nesse tipo de comparação, a 

queda foi de 5,5%, calcula o IBGE.
Analistas projetavam baixas 

menos intensas. Conforme pes-
quisa da agência Reuters, as ex-
pectativas eram de recuos de 
0,6% na comparação mensal e 
de 4,25% sobre um ano antes.

Cristiano Santos, gerente da pesquisa do IBGE, 
afirmou que a inflação elevada é o fenômeno mais 
importante para explicar a queda do varejo em se-
tembro. O setor ainda é abalado por restrições de 
acesso a crédito e renda fragilizada dos trabalhado-
res, segundo o técnico.

“Na margem, o principal fenômeno é a inflação”, 
disse Santos.

Com o resultado de setembro, o comércio ficou 
0,4% abaixo do nível pré-pandemia, de fevereiro de 
2020. Em agosto de 2021, o setor estava 0,9% acima 
do pré-crise.

Entre as oito atividades pesquisadas pelo IBGE, 
seis tiveram taxas negativas em setembro.

As quedas mais intensas foram de equipamentos 
e material para escritório, informática e comunicação 
(-3,6%), móveis e eletrodomésticos (-3,5%) e combus-
tíveis e lubrificantes (-2,6%).

Segundo o IBGE, a atividade com o maior peso 
na formação da taxa de setembro foi hipermerca-
dos, supermercados, produtos alimentícios, bebidas 
e fumo. O setor caiu 1,5%. (FP)

IBGE: in� ação faz 
vendas do varejo caírem 
mais do que o esperado

Trata-se do 
segundo recuo 
do comércio em 
sequência e da 
maior retração 
para o nono 
mês do ano na 
série histórica, 
iniciada no ano 
de 2000

Fique 
ligado  

 D Economistas entrevistados avaliam que a Black Friday de 2021 
deverá ser marcada pela compra de itens de primeira necessidade

DIVULGAÇÃO

Black Friday 
deverá ser 
forte em
mercados
NOVOS HÁBITOS. A situação dos 
consumidores  é bem  diferente do 
que ocorreu em anos anteriores

Saem os smartphones, en-
tram os supermercados. 
Diante da crise econômi-
ca que o Brasil atravessa, 
economistas avaliam que a 

Black Friday de 2021 deverá ser mar-
cada pela compra de itens de primei-
ra necessidade, como alimentos e 
produtos de limpeza e higiene pes-
soal.

A situação é diferente do que ocor-
reu em anos anteriores, quando os 
consumidores aproveitavam a data 
para comprar itens mais caros, espe-
cialmente os importados, como celu-
lares e eletrônicos em geral.

A economista Cristina Helena Pin-
to de Mello, professora da PUC-SP, 
explica que a inflação -que está em 
10,25% no acumulado de 12 meses- é 
um dos fatores que podem fazer com 
que a Black Friday deste ano seja me-
nos atrativa, já que reduz o poder de 
compra da população. A falta de pers-
pectiva de melhora da economia e a 
incerteza também devem provocar 
uma contração nos gastos, afirma.

“Esse cenário atual me faz pen-
sar que as pessoas tendem a comprar 

mais o essencial. Hoje vendem até 
detergente na Black Friday.” Na opi-
nião dela, essa busca pelos produtos 
de primeira necessidade pode ajudar 
a fazer com que o comércio tenha re-
sultados próximos aos registrados no 
ano passado.

“Não vai ser a Black Friday do smar-
tphone, como já vimos em outros 
anos. Mesmo que os comerciantes ti-
rem ou mesmo reduzam as margens 
de lucro, o custo do produto em si está 
muito alto”, avalia a economista Julia-
na Inhasz, professora do Insper. A alta 
do dólar é outro fator que deve fazer 
com que a procura por eletrônicos di-
minua.

Apesar do cenário ruim da econo-
mia brasileira neste ano, Juliana acre-
dita que as vendas do comércio na 
Black Friday de 2021 sejam um pouco 
melhores do que as de 2020. “A situa-
ção frente ao ano passado é melhor 
porque as pessoas estão precisando 
comprar mais coisas. Muita gente es-
tava em casa e não estava compran-
do”, opina.

Por outro lado, a professora do Ins-
per avalia que o desempenho do co-

mércio neste ano deverá ser um pou-
co inferior ao de 2019, quando o país 
ainda não vivia a pandemia e, portan-
to, não havia restrições no comércio.

Já o economista Josilmar Corde-
nonssi, professor de economia da Uni-
versidade Presbiteriana Mackenzie, 
avalia uma tendência de que o setor 
de serviços tenha resultados melho-
res do que os do comércio na edição 
deste ano.

“Até o ano passado, quando as pes-
soas estavam mais fechadas em casa, 
quem tinha renda canalizou os gastos 
mais para produtos, fazendo compras 
no comércio eletrônico. Agora, com a 
reabertura, acho que vão começar a 
gastar mais com serviços, eventual-
mente com viagens e ida a restauran-
tes. Então, o gasto com produtos em si 
pode diminuir um pouco em relação 
a serviços”, diz Cordenonssi.

O assessor econômico da Feco-
mercioSP (Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado 
de São Paulo) Altamiro Carvalho ava-
lia que os números da Black Friday de 
2021 serão melhores do que os do ano 
passado. (FP)

Caro(a) Leitor(a), por muitas vezes ouvimos que 
a taxa Selic subiu ou que a taxa Selic foi redu-
zida. Mas afinal, o que é a taxa Selic e como ela 
influencia e age em nossa vida financeira?

Resumidamente, Taxa Selic é a taxa básica de 
juros da economia brasileira, ela norteia e influencia todas 
as demais taxas de juros do Brasil, como as taxas cobradas 
pelos bancos no cheque especial, rotativo do cartão de cré-
dito, empréstimos, financiamentos e também nas taxas 
pagas nas aplicações financeiras.

Pois bem, nesta semana, o Copom (Conselho de Políti-
ca Monetária), órgão responsável por acompanhar e tra-
çar a política monetária do país decidiu elevar a taxa Selic 
7,75% ao ano.

A decisão de elevar a taxa Selic é uma ferramenta de 
politica monetária que busca controlar e reduzir a infla-
ção, pois ao elevar o preço do dinheiro, os bancos passam 
a cobrar mais caro para realizar empréstimos, reduzindo o 
ritmo de consumo e consequentemente a inflação.

Em mão contrária, a redução da taxa Selic tem como 
objetivo estimular e aquecer a economia, pois os emprés-
timos e financiamentos ficam mais baratos e acessíveis, 
incentivando o consumo pessoal e das famílias.

Portanto, o IPCA (índice de inflação) e a Taxa Selic ca-
minham muito próximos no dia a dia da economia, pois 
as ações de elevar ou reduzir a Selic afetam o resultado da 
inflação (IPCA).

Assim como já citado, as movimentações da Selic tam-
bém impactam nas aplicações financeiras, pois muitos in-
vestimentos possuem suas rentabilidades atreladas à taxa 
Selic, servindo como referencia de rentabilidade, portanto, 
sempre que a taxa sobe, estes investimentos tendem a ter 
uma rentabilidade maior.

Agora você já sabe o que é a taxa Selic, qual sua função 
no controle inflacionário e qual seu impacto na vida finan-
ceira das pessoas e famílias.

Se você ficou com alguma dúvida, me manda um e-mail 
que te explico.

Tire suas dúvidas: falandofacil123@gmail.com
Instagram: @academia� nanceira123 

Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no 
mercado  nanceiro, é formado em Adm de Empresas, 
Pós Graduado em Banking, MBA em Controladoria e 
Custos. Cursa Pós Graduação na PUC-RS em Planejamento 
Financeiro e Finanças Comportamentais. Atualmente 
é Mentor e Planejador Financeiro especializado em  
Pro ssionais Liberais, Pessoas Físicas e Finanças Familiares.

OS JUROS SUBIRAM
O que isso signifi ca?
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A leitura 
na medida 
certa.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº DH-164/2021
PROCESSO N° DH-PRC-2021/00116
OFERTA DE COMPRA Nº 160030000012021OC00049
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e adequação dos
sistemas eletroeletrônicos, equipamentos de monitoramento eletrônico, equipamentos
de radiocomunicação, equipamentos de sistema de refrigeração, e equipamentos de
tecnologia da informação das travessias litorâneas. EDITAL E ENCAMINHAMENTO DAS
PROPOSTAS: A retirada do Edital deverá ser realizada a partir do dia 16/11/2021, por
meio do endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, e o encaminhamento das propostas
através do endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, denominado: “Bolsa Eletrônica de
Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, após o registro dos
interessados e o credenciamento de seus representantes, no CAUFESP, devendo
obedecer às especificações do instrumento convocatório e seus anexos. ABERTURA:
A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço
eletrônico www.bec.sp.gov.br, iniciando-se no dia 26/11/2021, às 10:00 horas e será
conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designados pela Autoridade
Competente nos autos do processo em epígrafe.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL 
DOS PETROLEIROS

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Usando das atribuições que me são conferidas pelo Estatuto Social, convoco todos 
os senhores (as) associados quites e em pleno gozo dos seus direitos sociais, a 
comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada no dia 24 
de novembro de 2021 (quarta-feira), através da plataforma virtual Google Meet, 
devido a pandemia da Covid-19. Os trabalhos terão início, às 17h00 em primeira 

convocação, ou na falta de quórum necessário às 17h30 em segunda convocação com qualquer 
número de presentes, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1 - Leitura e aprovação da ata da 
assembleia anterior; 2 - Leitura, discussão e aprovação, ou não, da Prestação de Contas referente 
ao exercício de 2020, com o respectivo Parecer do Conselho Fiscal (das 17h00 às 17h30); 3 - 
Leitura, discussão e aprovação, ou não, da Previsão Orçamentária para o exercício de 2022, 
com o respectivo Parecer do Conselho Fiscal (das 17h30 h às 18h00); 4 - Assuntos diversos. Para 
participar da assembleia acesse o link https://meet.google.com/zmp-utyj-iqq ou envie mensagem 
de whatsapp para (13) 9 9685-9153 para receber um passo a passo de como participar. Santos, 12 
de novembro de 2021. Valdir Lopes - Presidente da ABCP.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E
CULTURAL DOS PETROLEIROS



Esta página faz parte da edição impressa produzida pelo Diário do Litoral
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA.  A auten� cidade deste documento pode 
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo site htt p://dldigital.com.br
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 A A primeira reunião inte-
grada a respeito da Operação 
Verão foi realizada na ma-
nhã desta quinta-feira (11), no 
auditório do Paço Municipal 
(Centro). 

O encontro contou com 
a participação de 28 pessoas, 
entre representantes de di-
versos órgãos da Prefeitura, 
Câmara Municipal, Polícias 
Civil e Militar, 6º Grupamen-
to de Bombeiros e Salvamar.

A reunião teve como ob-
jeto de discussão as ações 
integradas que serão reali-
zadas no período entre 22 de 
dezembro deste ano e 6 de 
março de 2022. 

A operação tem a finalida-
de de conter incidentes que 
costumam se tornar mais co-
muns durante o final do ano, 
principalmente na no

ite de Réveillon, como fur-
tos, brigas e acidentes. Além 
do aumento do efetivo de 
profissionais da segurança 
na Cidade, ações de seguran-
ça em locais específicos tam-
bém serão realizadas. A operação tem a finalidade de conter incidentes que costumam se tornar mais comuns no final do ano
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Operação Verão: reunião 
discute ações de segurança

SANTOS. O encontro contou com a participação de 28 pessoas, entre representantes de diversos órgãos 

“Como não haverá quei-
ma de fogos, o número de 
famílias na orla da praia já 
diminui significativamente. 
Mas esse ano as pessoas que-
rem extrapolar, em razão da 
pandemia e do tempo em 
casa. Essa é uma das nossas 
grandes preocupações, mas 
vamos trabalhar juntos, de 
forma alinhada, para reali-
zar ações efetivas de seguran-
ça”, disse o prefeito Rogério  
Santos. (DL)

Mutirão 
oferece
renegociação 
de dívidas 

 A A Secretaria Nacional do 
Consumidor (Senacon) rea-
liza até o dia 30 um mutirão 
de renegociação de dívidas 
por meio da plataforma Con-
sumidor.gov.br (link de aces-
so: https://www.consumidor.
gov.br/), criada em conjun-
to com os Procons de todo o 
País. A ação conta com a par-
ticipação de 160 instituições 
financeiras, além da Federa-
ção Brasileira de Bancos (Fe-
braban).

Segundo a Senacon, esta 
é uma oportunidade para a 
negociação de dívidas como 
“as que estão em nome de 
uma pessoa física, as que es-
tão em atraso, as que foram 
contratadas com bancos ou 
financeiras e as que não pos-
suem bens em garantia, ou 
seja, diferentes de financia-
mentos de veículos e imóveis, 
por exemplo”.

Mais informações podem 
ser obtidas por meio de um 
vídeo produzido para orien-
tação do consumidor (link 
de acesso: https://youtu.be/
x-REHpY2flo) quanto ao mu-
tirão. (DL)

ONLINE

 A Os trabalhos na Pon-
te dos Barreiros avançam 
cada vez mais, e a Prefei-
tura de São Vicente, com 
o intuito de manter a total 
transparência sobre o an-
damento das obras, infor-
ma o passo a passo da re-
forma. 

No fim de outubro foi 
iniciada a recuperação das 
estacas submersas e emer-
sas na estrutura da ponte. 

No total, foram recupe-
radas 22 pilastras, e a previ-
são é que até o fim do mês 
54 já estejam concluídas, o 
que significa 25% de todas 
as 217 deste projeto. 

Vale ressaltar que na 

Ponte dos Barreiros: 25% das estacas devem ser recuperadas
Já na parte superior da 

ponte, a equipe da empre-
sa Jatobeton atua na junta 
de dilatação do New Jersey 
de número 50, de um total 
de 58, praticamente finali-
zando os serviços até o fim 
do mês. 

A junta de dilatação é 
uma divisão entre duas pe-
ças de uma estrutura e ser-
ve para que essas partes te-
nham movimentação, sem 
que tenham contato, ou 
seja, mantendo a elastici-
dade da estrutura sem que 
ela seja danificada. 

A obra tem previsão de 
duração de doze meses. To-
das as colunas, que atual-
mente medem 40 centíme-
tros de diâmetro, passarão 
a medir 62 centímetros, ga-
rantindo que o suporte de 
carga passe para 45 tonela-
das. (DL)No fim de outubro foi iniciada a recuperação das estacas submersas e emersas na estrutura da ponte
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fase emergencial, foram re-
cuperadas 52 estacas, e que, 
ao término das obras, todas 
as 269 pilastras, 57 trans-
versinas e quatro longari-
nas estarão completamen-
te recuperadas, fazendo a 
capacidade da ponte, que 
hoje é de 32 toneladas, pas-
sar para 45 toneladas. 

Outro serviço que já está 
sendo realizado é o “ma-
caqueamento”, serviço que 
consiste em levantar a es-
trutura da ponte em alguns 
centímetros para a coloca-
ção de uma nova borracha 
nitrílica, garantindo a ab-
sorção dos impactos diá-
rios que a estrutura sofre. 

Até o momento, foram reformadas 22 das 
217 pilastras e previsão é que esse número 
chegue a 54 até o início de dezembro 

 A Morreu nesta quinta-feira, 
dia 11, Adilson Luiz Gama, aos 
87 anos,  o comandante do 
navio oceanográfico Prof. W. 
Besnard da USP, na primeira 
expedição oficial do Brasil à 
Antártica, em 1982.

Gama era natural do Rio 
de Janeiro, mas já morava em 
Santos há muitas décadas.

O “Comandante”, como 
os amigos o chamavam, dei-
xa a saudade para a esposa 
Dona Neide e os quatro filhos: 
Marcelo Gama, Marcio Gama, 
Aldo e Fabiano Gama.

O velório foi realizado on-
tem, das 18 às 22 horas, na 
Beneficência Portuguesa. O 
sepultamento será nesta sex-
ta-feira, dia 12, às 10h, no Ce-
mitério da Areia Branca.

COMANDANTE.
A embarcação que Gama co-
mandou permaneceu atraca-

Adilson Luiz Gama, comandante do navio 
Prof. W. Besnard, morre aos 87 anos

A embarcação que Gama comandou permaneceu atracada por 
muitos no Porto de Santos, e foi objeto de inúmeras matérias
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da por muitos no Porto de 
Santos, e foi objeto de inú-
meras matérias na imprensa 
regional. 

Em janeiro, o Diário do Li-
toral noticiou sobre a ideia 
de tornar o velho navio Pro-
fessor Wladimir Besnard em 
um museu flutuante. 

Na época, a proposta esta-
va nas mãos da Santos Port 
Authority (SPA) e existia um 
protocolo de intenções em 
estudo envolvendo a Prefei-
tura de Santos; no Governo 
do Estado, na Universidade de 
São Paulo (USP) e Instituto do 
Mar (Imar).

“O objetivo é restaurar o 
navio e deslocá-lo para a re-
gião da Ponta da Praia, pró-
ximo ao Museu da Pesca, 
transformado em museu ma-
rítimo, ficando aberto à visi-
tação pública”, disse, em nota, 
a SPA em janeiro. (DL)

 A Nesta sexta-feira (12) é ce-
lebrado o Dia Mundial do Hip 
Hop. Para marcar a data, Gua-
rujá realiza um encontro do 
movimento Hip Hop, que 
será realizado na Praça Horá-
cio Lafer (Enseada), das 13 às 
21 horas, e terá diversas apre-
sentações culturais. A entra-
da é franca.

A iniciativa conta com al-
gumas Organizações da So-
ciedade Civil (OSC) da Cidade, 
tais como Bem-te-vi, Comu-
nidade Viva, Coletivo Movi-
mento Hip Hop Guarujá e 
Batalha do X Junto, além da 
parceria com Prefeitura, por 
meio das secretarias de Cul-
tura, Turismo, Esporte, Edu-
cação e Comunicação e Rela-
ções Sociais.

Guarujá instituiu por meio 
da lei nº 4.664/2019, a Sema-
na Municipal do Hip Hop. O 
objetivo é promover a divul-
gação de trabalhos realizados 

Dia Mundial do Hip 
Hop terá programação

nas diversas modalidades ar-
tísticas, que são característi-
cas do movimento, como o 
break, grafite, DJ – Disc Jokey, 
MC - Mestre de Cerimônia, ba-
talhas de rimas e demais mo-
dalidades. A semana foi uma 
conquista do Movimento Hip 
Hop Guarujá para que a ma-
nifestação cultural entrasse 
no calendário de atividades 
da Cidade.

HISTÓRIA.
O movimento do Hip Hop 
surgiu em 1970, nos Estados 
Unidos, mas precisamente no 
Bronx, em Nova York. Ele reú-
ne uma diversidade de esti-
los musicais, e em sua maio-
ria de origem negra, como 
funk, rock, blues e o reggae. 
No Brasil, o berço do Hip Hop 
é São Paulo, onde surgiu, em 
1980, os primeiros encontros 
na Rua 24 de Maio e no Metrô 
da Cidade. (DL)

A reunião desta 
quinta-feira  
teve como objeto 
de discussão as 
ações integradas 
que serão 
realizadas no 
período entre 
22 de dezembro 
deste ano e 6 de 
março de 2022
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 D O resultado negativo 
vem em um contexto de 
escalada da infl ação, que 
prejudica os negócios, 
porque eleva os custos de 
operação das empresas e 
diminui o poder de compra 
da população
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O volume de vendas do varejo brasileiro 
voltou a cair em setembro, com bai-
xa de 1,3% na comparação com agos-
to, informou nesta quinta-feira (11) o 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística).
Trata-se do segundo recuo do comércio em se-

quência e da maior retração para o nono mês do ano 
na série histórica, iniciada em 2000.

O resultado negativo vem em um contexto de es-
calada da inflação, que prejudica os negócios, porque 
eleva os custos de operação das empresas e diminui 
o poder de compra da população.

O comércio também ficou no vermelho frente a 
setembro de 2020. Nesse tipo de comparação, a 

queda foi de 5,5%, calcula o IBGE.
Analistas projetavam baixas 

menos intensas. Conforme pes-
quisa da agência Reuters, as ex-
pectativas eram de recuos de 
0,6% na comparação mensal e 
de 4,25% sobre um ano antes.

Cristiano Santos, gerente da pesquisa do IBGE, 
afirmou que a inflação elevada é o fenômeno mais 
importante para explicar a queda do varejo em se-
tembro. O setor ainda é abalado por restrições de 
acesso a crédito e renda fragilizada dos trabalhado-
res, segundo o técnico.

“Na margem, o principal fenômeno é a inflação”, 
disse Santos.

Com o resultado de setembro, o comércio ficou 
0,4% abaixo do nível pré-pandemia, de fevereiro de 
2020. Em agosto de 2021, o setor estava 0,9% acima 
do pré-crise.

Entre as oito atividades pesquisadas pelo IBGE, 
seis tiveram taxas negativas em setembro.

As quedas mais intensas foram de equipamentos 
e material para escritório, informática e comunicação 
(-3,6%), móveis e eletrodomésticos (-3,5%) e combus-
tíveis e lubrificantes (-2,6%).

Segundo o IBGE, a atividade com o maior peso 
na formação da taxa de setembro foi hipermerca-
dos, supermercados, produtos alimentícios, bebidas 
e fumo. O setor caiu 1,5%. (FP)

IBGE: in� ação faz 
vendas do varejo caírem 
mais do que o esperado

Trata-se do 
segundo recuo 
do comércio em 
sequência e da 
maior retração 
para o nono 
mês do ano na 
série histórica, 
iniciada no ano 
de 2000

Fique 
ligado  

 D Economistas entrevistados avaliam que a Black Friday de 2021 
deverá ser marcada pela compra de itens de primeira necessidade

DIVULGAÇÃO

Black Friday 
deverá ser 
forte em
mercados
NOVOS HÁBITOS. A situação dos 
consumidores  é bem  diferente do 
que ocorreu em anos anteriores

Saem os smartphones, en-
tram os supermercados. 
Diante da crise econômi-
ca que o Brasil atravessa, 
economistas avaliam que a 

Black Friday de 2021 deverá ser mar-
cada pela compra de itens de primei-
ra necessidade, como alimentos e 
produtos de limpeza e higiene pes-
soal.

A situação é diferente do que ocor-
reu em anos anteriores, quando os 
consumidores aproveitavam a data 
para comprar itens mais caros, espe-
cialmente os importados, como celu-
lares e eletrônicos em geral.

A economista Cristina Helena Pin-
to de Mello, professora da PUC-SP, 
explica que a inflação -que está em 
10,25% no acumulado de 12 meses- é 
um dos fatores que podem fazer com 
que a Black Friday deste ano seja me-
nos atrativa, já que reduz o poder de 
compra da população. A falta de pers-
pectiva de melhora da economia e a 
incerteza também devem provocar 
uma contração nos gastos, afirma.

“Esse cenário atual me faz pen-
sar que as pessoas tendem a comprar 

mais o essencial. Hoje vendem até 
detergente na Black Friday.” Na opi-
nião dela, essa busca pelos produtos 
de primeira necessidade pode ajudar 
a fazer com que o comércio tenha re-
sultados próximos aos registrados no 
ano passado.

“Não vai ser a Black Friday do smar-
tphone, como já vimos em outros 
anos. Mesmo que os comerciantes ti-
rem ou mesmo reduzam as margens 
de lucro, o custo do produto em si está 
muito alto”, avalia a economista Julia-
na Inhasz, professora do Insper. A alta 
do dólar é outro fator que deve fazer 
com que a procura por eletrônicos di-
minua.

Apesar do cenário ruim da econo-
mia brasileira neste ano, Juliana acre-
dita que as vendas do comércio na 
Black Friday de 2021 sejam um pouco 
melhores do que as de 2020. “A situa-
ção frente ao ano passado é melhor 
porque as pessoas estão precisando 
comprar mais coisas. Muita gente es-
tava em casa e não estava compran-
do”, opina.

Por outro lado, a professora do Ins-
per avalia que o desempenho do co-

mércio neste ano deverá ser um pou-
co inferior ao de 2019, quando o país 
ainda não vivia a pandemia e, portan-
to, não havia restrições no comércio.

Já o economista Josilmar Corde-
nonssi, professor de economia da Uni-
versidade Presbiteriana Mackenzie, 
avalia uma tendência de que o setor 
de serviços tenha resultados melho-
res do que os do comércio na edição 
deste ano.

“Até o ano passado, quando as pes-
soas estavam mais fechadas em casa, 
quem tinha renda canalizou os gastos 
mais para produtos, fazendo compras 
no comércio eletrônico. Agora, com a 
reabertura, acho que vão começar a 
gastar mais com serviços, eventual-
mente com viagens e ida a restauran-
tes. Então, o gasto com produtos em si 
pode diminuir um pouco em relação 
a serviços”, diz Cordenonssi.

O assessor econômico da Feco-
mercioSP (Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado 
de São Paulo) Altamiro Carvalho ava-
lia que os números da Black Friday de 
2021 serão melhores do que os do ano 
passado. (FP)

Caro(a) Leitor(a), por muitas vezes ouvimos que 
a taxa Selic subiu ou que a taxa Selic foi redu-
zida. Mas afinal, o que é a taxa Selic e como ela 
influencia e age em nossa vida financeira?

Resumidamente, Taxa Selic é a taxa básica de 
juros da economia brasileira, ela norteia e influencia todas 
as demais taxas de juros do Brasil, como as taxas cobradas 
pelos bancos no cheque especial, rotativo do cartão de cré-
dito, empréstimos, financiamentos e também nas taxas 
pagas nas aplicações financeiras.

Pois bem, nesta semana, o Copom (Conselho de Políti-
ca Monetária), órgão responsável por acompanhar e tra-
çar a política monetária do país decidiu elevar a taxa Selic 
7,75% ao ano.

A decisão de elevar a taxa Selic é uma ferramenta de 
politica monetária que busca controlar e reduzir a infla-
ção, pois ao elevar o preço do dinheiro, os bancos passam 
a cobrar mais caro para realizar empréstimos, reduzindo o 
ritmo de consumo e consequentemente a inflação.

Em mão contrária, a redução da taxa Selic tem como 
objetivo estimular e aquecer a economia, pois os emprés-
timos e financiamentos ficam mais baratos e acessíveis, 
incentivando o consumo pessoal e das famílias.

Portanto, o IPCA (índice de inflação) e a Taxa Selic ca-
minham muito próximos no dia a dia da economia, pois 
as ações de elevar ou reduzir a Selic afetam o resultado da 
inflação (IPCA).

Assim como já citado, as movimentações da Selic tam-
bém impactam nas aplicações financeiras, pois muitos in-
vestimentos possuem suas rentabilidades atreladas à taxa 
Selic, servindo como referencia de rentabilidade, portanto, 
sempre que a taxa sobe, estes investimentos tendem a ter 
uma rentabilidade maior.

Agora você já sabe o que é a taxa Selic, qual sua função 
no controle inflacionário e qual seu impacto na vida finan-
ceira das pessoas e famílias.

Se você ficou com alguma dúvida, me manda um e-mail 
que te explico.

Tire suas dúvidas: falandofacil123@gmail.com
Instagram: @academia� nanceira123 

Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no 
mercado  nanceiro, é formado em Adm de Empresas, 
Pós Graduado em Banking, MBA em Controladoria e 
Custos. Cursa Pós Graduação na PUC-RS em Planejamento 
Financeiro e Finanças Comportamentais. Atualmente 
é Mentor e Planejador Financeiro especializado em  
Pro ssionais Liberais, Pessoas Físicas e Finanças Familiares.

OS JUROS SUBIRAM
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº DH-164/2021
PROCESSO N° DH-PRC-2021/00116
OFERTA DE COMPRA Nº 160030000012021OC00049
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e adequação dos
sistemas eletroeletrônicos, equipamentos de monitoramento eletrônico, equipamentos
de radiocomunicação, equipamentos de sistema de refrigeração, e equipamentos de
tecnologia da informação das travessias litorâneas. EDITAL E ENCAMINHAMENTO DAS
PROPOSTAS: A retirada do Edital deverá ser realizada a partir do dia 16/11/2021, por
meio do endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, e o encaminhamento das propostas
através do endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, denominado: “Bolsa Eletrônica de
Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, após o registro dos
interessados e o credenciamento de seus representantes, no CAUFESP, devendo
obedecer às especificações do instrumento convocatório e seus anexos. ABERTURA:
A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço
eletrônico www.bec.sp.gov.br, iniciando-se no dia 26/11/2021, às 10:00 horas e será
conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designados pela Autoridade
Competente nos autos do processo em epígrafe.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL 
DOS PETROLEIROS

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Usando das atribuições que me são conferidas pelo Estatuto Social, convoco todos 
os senhores (as) associados quites e em pleno gozo dos seus direitos sociais, a 
comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada no dia 24 
de novembro de 2021 (quarta-feira), através da plataforma virtual Google Meet, 
devido a pandemia da Covid-19. Os trabalhos terão início, às 17h00 em primeira 

convocação, ou na falta de quórum necessário às 17h30 em segunda convocação com qualquer 
número de presentes, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1 - Leitura e aprovação da ata da 
assembleia anterior; 2 - Leitura, discussão e aprovação, ou não, da Prestação de Contas referente 
ao exercício de 2020, com o respectivo Parecer do Conselho Fiscal (das 17h00 às 17h30); 3 - 
Leitura, discussão e aprovação, ou não, da Previsão Orçamentária para o exercício de 2022, 
com o respectivo Parecer do Conselho Fiscal (das 17h30 h às 18h00); 4 - Assuntos diversos. Para 
participar da assembleia acesse o link https://meet.google.com/zmp-utyj-iqq ou envie mensagem 
de whatsapp para (13) 9 9685-9153 para receber um passo a passo de como participar. Santos, 12 
de novembro de 2021. Valdir Lopes - Presidente da ABCP.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E
CULTURAL DOS PETROLEIROS



Esta página faz parte da edição impressa produzida pelo Diário do Litoral
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA.  A auten� cidade deste documento pode 
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo site htt p://dldigital.com.br
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COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO
Pelo presente, solicitamos que a funcionária, 
DANIELLE DE CARVALHO PUPO, portadora da CTPS 
90862 Série 400 SP, funcionária da empresa, VERA 
LUCIA CONTI NERI COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
- EIRELI, Rua R ALEXANDRE MARTINS 80/SUC 
230, Aparecida, Santos/SP - CEP 11025-200 / CNPJ: 
21.044.962/0001-12, a COMPARECER na empresa 
no prazo de 72 (setenta e duas). Esgotado esse 
prazo, o caso será incurso na letra “i” do Artigo 482 
da CLT, configurando “Abandono de Emprego”, o que 
importará em seu desligamento imediato da empresa.  

ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE DA BAIXADA SANTISTA 

ANS – 41011-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da APAS – Associação Policial de Assistência à 
Saúde da Baixada Santista, usando das atribuições que lhe 
confere o inciso III do Art. 40º do Estatuto Social, convoca os 
membros da Diretoria, Conselho Fiscal e associados da APAS- 
Baixada Santista, para participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada na sede da APAS - Hospital 
Santo Expedito, no espaço da capela, sito à Rua Dr. Carvalho 
de Mendonça nº 335, no Bairro Vila Belmiro, nesta cidade de 
Santos, no dia 23 de novembro (terça-feira), às 14:30 horas, 
em 1ª convocação e às 15:00 horas em 2ª convocação, onde 
haverá apreciação e votação sobre o contido na Resolução 
Normativa 171, de 29/04/2008 da ANS, que estabelece a 
responsabilidade das Autogestões de Planos Coletivos sem 
patrocinador, em aprovar seus próprios percentuais de reajuste 
anual, conforme o disposto no § 1º do Artigo 19º, Artigo 20º 
e Artigo 24º; tudo do Estatuto Social da APAS - Associação 
Policial de Assistência à Saúde da Baixada Santista.

  
Santos, 05 de Novembro de 2021

RENATO PAULO NICOLACI FINCATTI 
Ten Cel PM Presidente APAS-BS



        

    
       
      
      
       
       
  

   
           
          
        

           






 

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0013455-28.2012.8.26.0223. 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 CAROLINA MENEZES DA SILVA, RG 
41.553.192-5 e CPF 325.994.278-51, que lhe foi proposta uma Ação de Procedimento Comum por 
parte de Sociedade Visconde de São Leopoldo, para cobrança de R$ 919,50 (31/07/2012), 
referente a mensalidade de Junho/2008. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta, sob pena de serem aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, sendo nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Guarujá, aos 09 de novembro de 2021. 

 

FJX HOTÉIS E BAR LTDA EPP, torna público que 
recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
(SEMAM) do Município se São Vicente, Estado 
de São Paulo, a Licença de Operação, para a 
atividade de hotel e bar com som, localizada na 
Alameda Paulo Gonçalves Nº 756 – L40 e 41, Ilha 
Porchat, CEP. 11320-350 no Município de São 
Vicente – SP.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 101/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 

6.804/2021

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM 
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
E TROCADORES DE CALOR 
BEM COMO LIMPEZA ANÁLISE 
FISICOQUÍMICO E BACTERIOLÓGICO 
MICROBIOLÓGICO NA ÁGUA DA 
PISCINA DA SECRETARIA DE ESPORTE 
E LAZER” CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
MENOR PREÇO GLOBAL LICITAÇÃO 
NÃO DIFERENCIADA
COMUNICADO DE ADIAMENTO DO 
CERTAME LICITATÓRIO
Pelo presente comunicamos a todos 
os interessados que esta Prefeitura 
realizou alterações no Edital do Pregão 
Presencial supramencionado. Face ao 
exposto, informamos que a data do 
recebimento dos envelopes PROPOSTA 
e DOCUMENTAÇÃO designada, 
inicialmente, para o dia 15/11/2021 às 
09h30min (Horário Ofi cial de Brasília - DF), 
foi transferida para 03/12/2021 às 09h30min 
(Horário Ofi cial de Brasília - DF). 
Informamos ainda que o Edital ALTERADO 
poderá ser retirado, GRATUITAMENTE, 
por quem já o adquiriu presencialmente 
e também estará disponível no site www.
praiagrande.sp.gov.br para consulta e 
download de todos os interessados.
Praia Grande, 10 de novembro de 2021. 
RODRIGO SANTANA - Secretário 
Municipal de Esporte e Lazer

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

EXTRAVIO DE DOCUMENTO 

CARLOS ALBERTO BATISTA DE JESUS 
REFERENTE (ANÚNCIO) PERDA DO CARTÃO 

MIFARE

EXTRATO DE CONTRATO 
DE FORNECIMENTO N.º 
57/21-PREGÃO PRESENCIAL 
N.º 14/21-PROC. ADM. N.º 
9.170/21-Contratante: Prefeitura 
Municipal de São Vicente–
Contratada: Jobi Comércio e Serviços 
Ltda. Objeto: Aquisição de furadeira 
rosqueadeira de bancada para uso da 
Secretaria de Trânsito e Transportes 
(Setrans). Valor total: R$ 26.000,00 
(vinte e seis mil reais). Vigência: 12 
(doze) meses-Data da Assinatura: 
10/11/21–Just.: Lei Federal n.º 
10.520/02-São Vicente, 12 de 
novembro de 2021. ALEXANDRE 
RIBEIRO MARTINS-Secretário de 
Trânsito e Transportes.

AVISO DE RETIFICAÇÃO/
REPUBLICAÇÃO DO EDITAL 
DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 
165/21-PROC. ADM. N.º 39.529/21–
Objeto: Registro de Preços para 
aquisição de material de limpeza para 
diversas Secretarias do Município 
de São Vicente/SP. O Departamento 
de Compras e Licitações informa a 
RETIFICAÇÃO do Edital publicado 
em 29/10/21, com sessão agendada 
para o dia 17/11/21 às 9h30min, para 
readequação dos Lotes. A nova data 
para Abertura da Sessão Pública será 
dia 29/11/21 às 9h30min. O Edital 
Retifi cado encontra-se disponível 
no endereço eletrônico https:// 
https: / /www.saovicente.sp.gov.
br/publico/noticia_assunto_lista.
php?cod_menu=137. As demais 
condições permanecem inalteradas. 
Mais informações pelo telefone: 
(13)3579-1402 com Lídia ou e-mail: 
lidia_compras@saovicente.sp.gov.
br. Just.: Lei Federal n.º 10.520/02. 
São Vicente, 12 de novembro de 
2021. MARTA FLORINDO–Chefe 
do Departamento de Compras e 
Licitações.

Notifi cação Extrajudicial por 
Edital para a empresa Space Info & 
Móveis Eireli–Ata de Registro de 
Preços n.º 56/21 (Pregão Presencial 
n.º 167/20)-Autorizações de 
Fornecimento n.ºs 002536/2021 
(PA 38.970/21) e 002535/2021 (PA 
38.976/21)-Atraso na entrega de 
produtos registrados–Inexecução 
parcial da avença–Aplicação de 
sanções contratuais (advertência - 
multa - rescisão contratual–Suspensão 
temporária do direito de licitar com o 
Município de São Vicente, bem como 
impedimento de com ele contratar, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos) 
– subitens 1.9 e 1.10 da ARP nº 
056/2021, e item 25 do edital – Artigos 
77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 
MICHELLE LUIS SANTOS-
Secretária da Saúde

CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 
6/SEAS/21-PROC. N.º 17.529/21. A 
Secretaria da Assistência Social, da 
Prefeitura de São Vicente, no exercício 
de suas atribuições legais, TORNA 
PÚBLICO, a quem possa interessar, 
que, em 4/11/21 às 14h13min, foi 
realizada a 1.ª Sessão do Chamamento 
Público em referência, cuja ata 
encontra-se disponível na íntegra no 
site https://www.saovicente.sp.gov.
br/publico/noticia_assunto_lista.
php?cod_menu=135. Analisados 
os documentos do Envelope 2 
(Propostas), onde a Comissão de 
Avaliação habilitou as duas entidades 
concorrentes. A partir da data desta 
publicação, fi ca aberto o prazo de 
recurso na forma do item 12.1 do 
Edital. Nada mais. São Vicente, 11 
de novembro de 2021. LEANDRO 
VALENÇA DA SILVA-Secretário da 
Assistência Social

CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 
6/SEAS/21-PROC. N.º 17.529/21. 
A Secretaria da Assistência Social, 
da Prefeitura de São Vicente, 
no exercício de suas atribuições 
legais, TORNA PÚBLICO, a quem 
possa interessar, que, em 4/11/21 
às 15h15min, foi realizada a 2.ª 
Sessão do Chamamento Público 
em referência, cuja ata encontra-se 
disponível na íntegra no site https://
www.saovicente.sp.gov.br/publico/
noticia_assunto_lista.php?cod_
menu=135. Analisados os projetos 
(Envelope 2), onde a Comissão de 
Avaliação avaliou as propostas das 
entidades: Casa Crescer e Brilhar 
obteve 83 pontos; Lar de Acolhimento 
de Meninos e Meninas–LAM obteve 
84,333 pontos; Abertura do (Envelope 
1), analise dos documentos. A 
comissão solicita balanço registrado 
ou documento equivalente de ambas 
as entidades e Certidão Negativa de 
Falência do LAM. A partir da data 
desta publicação, fi ca aberto o prazo 
de recurso na forma do item 12.1 do 
Edital. Nada mais. São Vicente, 11 
de novembro de 2021. LEANDRO 
VALENÇA DA SILVA-Secretário da 
Assistência Social

LEI Nº 4199Projeto de Lei nº 130/21 
de autoria do Vereador Jabá. 
Denomina Vereador Filiogenio 
de Camargo a Rua Mecanizada 
7002 do bairro Vila Jóquei Clube. 
Proc. nº 56501/21 KAYO AMADO, 
Prefeito do Município de São Vicente, 
usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, faz saber que 
a Câmara Municipal decreta e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominado Vereador 
Filiogenio de Camargo a Rua 
Mecanizada 7002, com inicio na Rua 
Beira Rio em ligação com a Avenida 
Recanto dos Amigos, terminando 
novamente na outra exterminada da 
Avenida Beira Rio, no bairro Vila 
Jóquei Clube, em São Vicente.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação.
São Vicente, Cidade Monumento 
da História Pátria, Cellula Mater da 
Nacionalidade, em 11 de novembro 
de 2021. KAYO AMADO Prefeito 
Municipal

7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS - SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada ANA CRISTINA DOS SANTOS, inscrita no CPF/MF sob o nº 595.752.558-87, através de seu
curador definitivo MICHEL DOS SANTOS KARVIK, inscrito no CPF/MF sob o nº 162.393.448-69; bem como da promitente vendedora SOPHIA DA

CONCEIÇÃO NOBRE NASCIMENTO. A Dra. Simone Curado Ferreira Oliveira, MM. Juíza de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Santos/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 CONJUNTO RESIDENCIAL SOPHIA DA CONCEIÇÃO move em face de ANA CRISTINA DOS SANTOS - Processo nº 1015226-
35.2016.8.26.0562 - Controle nº 911/2016 e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será
vendido em caráter "AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas
para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os
interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem
autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a
arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá
início no dia 24/11/2021 às 11:00h e se encerrará dia 29/11/2021 às 11:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance
igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 29/11/2021 às 11:01h e se encerrará no dia 09/12/2021 às 11:00h, onde
serão aceitos lances com no mínimo 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando
José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o
valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial, nos termos do
art. 701 do CPC. 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: DIREITOS DA MATRÍCULA Nº 49.883 DO 2º
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SANTOS/SP - IMÓVEL: O apartamento nº 5, localizado nos altos do apartamento nº 6 do 2º bloco, do Conjunto
Residencial Sophia da Conceição, à Av. Campos Salles nº 79, com frente pela área lateral direita de quem do prédio olha para a rua, dividindo de um lado com a área dos fundos
do terreno, de outro lado com a área que isola os dois blocos e nos fundos com a área lateral esquerda do prédio, ocupando uma área construída de 67,00m2, mais ou menos,
tendo no terreno onde se acha construído, uma parte correspondente a 1/6 ávos do todo que se acha descrito na respectiva especificação condominial. Consta na Av.1 desta
matrícula o instrumento particular de Compromisso de Venda e Compra firmado em favor de HERCULANO FRANCISCO. Consta no R.2 desta matrícula que o direito
decorrente da Av.1 foi partilhado à VIRGINIA DA CONCEIÇÃO FRANCISCO e MARIA REGINA FRANCISCO E FRANCISCO. Consta no R.5 desta matrícula que as
promitentes compradoras referidas no R.2 cederam e transferiram todos os direitos decorrentes da Av.1 à ANA CRISTINA DOS SANTOS. Consta na Av.7 desta matrícula a
penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Contribuinte nº 36.037.005.005 (conf.Av.3). Consta no site da Prefeitura de
Santos/SP débitos inscritos na Dívida Ativa e débitos de IPTU para o exercício atual no valor total de R$ 13.333,05 (19/10/2021). Valor de Avaliação do Imóvel: R$ 177.170,19
(cento e setenta e sete mil, cento e setenta reais e dezenove centavos) para outubro de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de
atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 30.372,47 (julho/2021). Santos, 24 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.

 (11) 3149-4600  www.megaleiloes.com.br

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000647-41.2019.8.26.0477. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Praia Grande, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Mariah Calixto Sampaio Marchetti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)SANDRO DE OLIVEIRA 
POSSO ME, NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. SANDRO DE OLIVEIRA 
POSSO, CNPJ 68.865.427/0001-96, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível 
por parte de BANCO BRADESCO S/A, alegando em síntese: a requerente concedeu o limite em 
conta corrente nº 12323-4, referente ao contrato nº 455/618362, no valor principal de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais), para saques a descoberto na referida conta Corrente, mas o requerente sacou 
acima do limite, importanto a dívida de R$ 20.337,65, em dez/2018. 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 30 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 Praia Grande, aos 16 de agosto de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0012012-63.2010.8.26.0562. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). SIMONE 
CURADO FERREIRA OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BENEDITA BOARETTO, 
RG 2392780, CPF 169.607.368-54, e ESTEVAM SOUTO NETO, RG 10441784, CPF 053.446.058-
54, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Comercio de 
Materiais para Construção Dona Maria Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a 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, se manifestem e 
apresentem as provas cabíveis, quanto ao incidente de pedido de DESCONSIDERAÇÃO DE 
PERSONALIDADE JURÍDICA. Ficando as partes citadas cientes de que não apresentando defesa, 
presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pela autora (artigo 344 do nCPC), em que será 
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257,VI do nCPC). Para quer segue ao 
conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, passei o presente edital 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 29 de agosto 
de 2019. 

 

AVISO DE EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 61/2021

Objeto: Contratação de Empresa para 
Implantação do fechamento com gradil 
no entorno do Paço Municipal Moacir 
dos Santos Filho, no Município de 
Guarujá.

O Edital na íntegra e seus anexos 
poderão ser obtidos gratuitamente 
no site www.guaruja.sp.gov.br, 
através do link “Serviços Online”; 
“Sistema de Licitações”, ou 
pessoalmente, na Diretoria de Compras 
e Licitações(mediante o recolhimento 
de R$ 25,00 referentes aos custos de 
reprodução) sito na Av Santos Dumont, 
800, 1º andar – Santo Antônio - Guarujá 
– SP, no período de 22 de novembro de 
2021 até o dia 01 de dezembro. As visitas 
poderão ser realizadas até o dia 01 de 
dezembro de 2021. O pagamento deverá 
ser efetivado na Agência Bancária situada 
dentro do Paço Municipal Raphael Vitiello. 
Os demais atos que necessitarem de 
publicidade serão publicados ofi cialmente 
apenas no Diário Ofi cial do Município, 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, 
artigo 6º, inciso XIII; Lei Municipal nº 
2.812/2001, e disponibilizados, em caráter 
informativo, no site do Município.

Os Envelopes nº 1 e 2 e a declaração 
de pleno atendimento aos requisitos 
de habilitação serão recebidos na 
Diretoria de Compras e Licitações no 
dia 02 de dezembro de 2021 até às 
09h30m, quando se dará a abertura da 
sessão pública.

Guarujá, 11 de novembro de 2021.

ROGÉRIO LIMA NETTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

GESTÃO ADMINISTRATIVA

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o 
nº 836, com escritório à Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, 
devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, 
inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo 
Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São 
Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de bem 
imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação e Outras Avenças de nº 
10123990609, no qual figura como Fiduciante ANTONIO CARLOS 
FERREIRA CASTRO, médico, CPF/MF Nº 793.655.408-44 e sua mulher 
OTILIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA CASTRO, dentista, CPF/MF 
Nº 133.982.748-46, brasileiros, casados no regime da comunhão parcial de 
bens, residentes e domiciliados em  Santos/SP, levará a PÚBLICO LEILÃO 
de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e 
parágrafos, no dia 25/11/2021, às 15h30min, em PRIMEIRO LEILÃO, com 
lance mínimo igual ou superior a R$ 1.029.780,63 (Um Milhão Vinte e Nove 
Mil Setecentos e Oitenta Reais e Sessenta e Três centavos), o imóvel objeto 
da matrícula nº 74.766 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Santos/SP, 
com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário constituído 
por: O Sobrado Triplex Residencial sob nº 01, localizado no 1º e 2º 
pavimentos e pavimento de cobertura, do 1º bloco do Residencial Villagio Di 
Firenze, situado à Rua Joaquim Távora nº 473, esquina com a Rua 
Professor Reinaldo Porchart nº 16, com entrada pela Rua Joaquim Távora 
nº 473, no perímetro urbano desta comarca, tendo área útil de 101,735m², a 
área de terraço de 40,440m², a área comum de 3,480m², perfazendo a área 
total de 145,655m², e uma fração ideal de 2,9869%, pertencendo-lhe tanto 
no terreno como as demais coisas de uso comum, confrontando pelos três 
pavimentos, pela frente com o acesso principal de entrada de autos pela 
Rua Joaquim Távora, do lado direito com a área comum do condomínio e o 
recuo fronteiriço à Rua Joaquim Távora, do lado esquerdo com o sobrado 
tríplex residencial nº 02 e nos fundos com a entrada de pedestre. Cabe ao 
sobrado a vaga de garagem individual privativa localizada no térreo. Obs. 
Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da 
lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já 
designado o dia 07/12/2021, às 15h30min, no mesmo horário e local, para 
realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 
514.890,32 (Quinhentos e Quatorze Mil Oitocentos e Noventa Reais e 
Trinta e Dois Centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no site 
do leiloeiro (www.FrazaoLeiloes.com.br), em catálogos ou em qualquer 
outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de Brasília-DF. 
O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do 
parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 
11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões 
fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes 
do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, 
podendo o(s) fiduciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel 
outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º 
ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, 
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, 
outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do 
leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site 
www.FrazaoLeiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento 
mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes 
presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do 
leilão, com exceção do devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel 
preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão 
de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, e 
se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-
SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão 
presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será 
efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se 
encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial 
terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo leiloeiro 
acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do 
direito de preferência pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, 
por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do 
leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência 
bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do 
arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em instituição financeira 
autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil.  As demais condições 
obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 
1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial K-10,11e12/11

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, 
com escritório na Rua da Mooca, 3.547, ou Rua Hipódromo, 1141 - Sala 66 -  
Mooca, São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário ITAÚ 
UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede 
na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na 
Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e 
Compra de bem imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação e 
Outras Avenças de nº 10122866404, no qual figura como Fiduciantes 
CARLOS EDUARDO LUCAS, brasileiro, jornalista, RG Nº 14.756.664-2 – 
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 058.229.548-39,  e sua mulher 
VIRGINIA DIAFÉRIA PENHA LUCAS, brasileira, técnica em nutrição, RG Nº 
20.131.137-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF 144.115.838-36, casados sob o 
regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados em São 
Vicente/SP, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos 
termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 25/11/2021, às 
15h30min, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 754.929,62 (Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil Novecentos e Vinte e 
Nove Reais e Sessenta e Dois centavos), o imóvel objeto da matrícula nº 
141.186 do Cartório de Registro de Imóveis de São Vicente/SP, com a 
propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário constituído por: A 
casa Residencial que recebeu o nº 304, localizada no pavimento superior do 
prédio situado na Rua Francisco Xavier dos Passos, na Vila São Jorge, 
nesta cidade e comarca de São Vicente/SP, com uma área construída de 
120,78m², pertencendo-lhe no terreno uma fração ideal de 55,92, 
equivalente a 134,21m². Confronta pela frente com a área de recuo frontal 
que faz divisa com a Rua Francisco Xavier dos Passos; pelo lado direito, de 
quem da referida rua olha para o imóvel, confronta com a área de recuo 
lateral que faz divisa com o lote 3; pelo lado esquerdo confronta com a área 
de recuo lateral que faz divisa com o lote 5; e nos fundos confronta com a 
área de recuo dos fundos, que faz divisa com parte do lote nº 39. É de uso e 
propriedade exclusiva deste imóvel, parte da área de recuo frontal, a área 
de recuo lateral esquerda, e parte da área de recuo dos fundos, com as 
metragens seguintes: a) parte da área de recuo frontal: medem² de frente 
para a Rua Francisco Xavier dos Passos, por 5,00m² de frente aos fundos e 
de ambos os lados, confrontando pelo lado direito de quem da rua olha, com 
parte da mesma área de recuo frontal, de uso e propriedade exclusiva da 
casa 2, pelo lado esquerdo e na mesma posição confronta com parte do lote 
5 e nos fundos mede 4,00m de largura e confronta com  parte da sala da 
casa 2 e parte com a área de recuo lateral esquerda, encerrando a área de 
20,00m²; b) área de recuo lateral esquerda: inicia-se num ponto distante 
5,00m da Rua Francisco Xavier dos Passos, medindo 1,50m de frente para 
a área de recuo frontal, por 21,10m da frente aos fundos e de ambos os 
lados, confrontando pelo lado direito de quem da rua olha, com os cômodos 
da casa 2, pelo lado esquerdo e na mesma posição confronta com parte do 
lote 5, e nos fundos onde mede 1,50m de largura, confronta com a área de 
recuo dos fundos, encerrando a área de 31,65m²; c) parte da área de recuo 
dos fundos: mede 4,00m de frente, em parte para a área de recuo lateral 
esquerda e em parte para o dormitório da casa 2, por 3,90m da frente aos 
fundos e de ambos os lados, confrontando pelo lado direito de quem da rua 
olha, com parte da área de recuo de fundos pertencendo a casa 2, pelo lado 
esquerdo e na mesma posição com parte do lote 5 e nos fundos onde mede 
3,90m divide com parte do lote 39, encerrando a área de 15,60m². Obs. 
Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da 
lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já 
designado o dia 07/12/2021, às 15h30min, no mesmo horário e local, para 
realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 
R$377.464,81 (Trezentos e Setenta e Sete Mil Quatrocentos e Sessenta e 
Quatro Reais e Oitenta e Um centavos). Todos os horários estipulados 
neste edital, no site do leiloeiro (www.FrazaoLeiloes.com.br), em catálogos 
ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial 
de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na 
forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 
11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões 
fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes 
do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, 
podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel 
outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º 
ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, 
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, 
outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do 
leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site 
www.FrazaoLeiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento 
mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes 
presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do 
leilão, com exceção do devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel 
preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão 
de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, e 
se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-
SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão 
presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será 
efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se 
encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial 
terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo leiloeiro 
acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do 
direito de preferência pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, 
por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do 
leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência 
bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do 
arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em instituição financeira 
autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições 
obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 
1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. K-10,11e12/11
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 A Nesta quinta-feira (11), o 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro, anunciou a pror-
rogação, por mais dois anos, 
da desoneração da folha de 
pagamento dos 17 setores da 
economia que mais empre-
gam. O benefício acabaria 
este ano.

“Reunido com a ministra 
da Agricultura Tereza Cris-
tina, com o nosso prezado 
ministro da Economia Pau-
lo Guedes e mais de uma de-
zena de homens e mulheres 
representantes do setor pro-
dutivo do Brasil, resolvemos 
prorrogar por mais dois anos 
a questão que tem a ver com 
a desoneração da folha”, dis-
se Bolsonaro na cerimônia 
de lançamento do programa 
“Brasil Fraterno - Comida no 
Prato”, no Palácio do Planalto. 

A desoneração beneficia 
as empresas porque reduz os 
encargos trabalhistas que são 
pagos por elas.

A medida consiste em tro-
car os tributos sobre os salá-
rios dos empregados por uma 

Objetivo de Bolsonaro ao prorrogar desoneração de pagamentos 
é beneficiar as empresas porque reduz os encargos trabalhistas 

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Dinheiro: Bolsonaro prorroga 
desoneração de pagamentos

ECONOMIA. Decisão de prorrogar desoneração afeta 17 setores da economia que mais geram empregos

alíquota sobre o faturamento. 
Hoje, essas empresas podem 
escolher: ou pagam 20% de 
contribuição previdenciária 
sobre os salários dos funcio-
nários ou uma alíquota que 
vai de 1% a 4,5% sobre o fatu-
ramento bruto.

A prorrogação da desone-
ração da folha de pagamen-
to de 17 setores era uma de-
manda de líderes produtivos 
e vinha sendo discutida pelo 
Executivo.

Na quarta-feira, 10, o líder 
do governo no Senado, Fer-
nando Bezerra (MDB-PE), afir-
mou que o Tribunal de Con-
tas da União (TCU) deveria 
julgar na semana que vem 
uma consulta sobre o tema, 
para abrir caminho à prorro-
gação da renúncia fiscal.

O Congresso também 
se debruçava sobre a ques-
tão, mas com uma validade 
maior. Também na quarta-
-feira, o deputado Marcelo 
Freitas (PSL-MG) apresentou 
parecer favorável a projeto de 
lei para prorrogar a desone-

ração na folha de pagamento 
para os 17 setores que mais 
empregam no País até 2026.

O presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, anunciou 
nesta quinta-feira, 11, a prorro-
gação, por mais dois anos, da 
desoneração da folha de paga-
mento dos 17 setores da eco-
nomia que mais empregam. 
O benefício acabaria este ano.

“Reunido com a ministra 
da Agricultura Tereza Cris-
tina, com o nosso prezado 
ministro da Economia Pau-
lo Guedes e mais de uma 
dezena de homens e mulhe-
res representantes do setor 
produtivo do Brasil, resol-
vemos prorrogar por mais 
dois anos a questão que tem 
a ver com a desoneração da 
folha”, disse Bolsonaro na 
cerimônia de lançamento 
do programa “Brasil Frater-
no - Comida no Prato”, no 
Palácio do Planalto.

A desoneração beneficia 
as empresas porque reduz 
os encargos trabalhistas que 
são pagos por elas. (EC)

 A O laboratório brasileiro 
Biomm apresentou à Anvisa 
(Agência Nacinal de Vigilân-
cia Sanitária) pedido de uso 
emergencial da vacina Convi-
decia, desenvolvida pela em-
presa chinesa CanSino contra 
a Covid-19.

A empresa tem acordo para 
importar e produzir no Brasil 
a vacina aplicada em dose úni-
ca. O processo chegou à agên-
cia na segunda-feira (8), mas a 
área técnica abriu a análise na 
quarta (10).

“As primeiras 24 horas são 
dedicadas a uma triagem do 
processo para verificar se os 
documentos necessários es-

Nova vacina de dose única  
é analisada pela Anvisa

Anvisa tem acordo para importar nova vacina ao Brasil

Marcelo Camargo/Agência Brasil

O processo do pedido de uso emergencial do imunizante 
Convidecia entrou em análise na última quarta-feira (10)

tão disponíveis. Se houver in-
formações importantes faltan-
do, a agência pode solicitar as 
informações adicionais ao la-
boratório”, disse a Anvisa, em 
nota. 

Depois deste período de 
triagem, que deve se encerrar 
nesta quinta, a agência tem 
sete dias úteis para emitir pa-
recer sobre o uso emergencial. 
O prazo é suspenso quando a 
Anvisa pede “exigência técni-
ca”, ou seja, alguma informa-
ção adicional ao laboratório.

Os cinco diretores da An-
visa decidem em reunião co-
legiada se liberam ou não o 
uso emergencial das vacinas 
da Covid-19.

A Convidecia, vacina da 
CanSino, utiliza um adeno-
vírus para ensinar o sistema 
imune humano a identificar e 
combater a Covid.

Em 24 de fevereiro, a CanSi-
no divulgou que a vacina tem 
eficácia superior a 65% contra 
todos os casos sintomáticos da 
doença. (FP)

 A Em um mês, a Alemanha 
foi de um país em que o co-
ronavírus parecia controlado 
a um panorama em que es-
pecialistas sugerem a ocor-
rência de uma quarta onda 
de Covid. Nesta semana, o nú-
mero de novos casos por mi-
lhão de habitantes atingiu o 
pior patamar desde o come-
ço da crise sanitária, e a cifra 
absoluta de infecções diárias 
bateu recorde nesta quinta-
-feira (11), com 50.196 conta-
minações.

Em Berlim, os 2.874 novos 
casos diários registrados tam-
bém são os mais altos desde o 
início da pandemia, segundo 
o Robert Koch-Institut (RKI), 
órgão do governo que moni-
tora doenças infecciosas.

Assim, a administração da 
capital alemã, que funciona 

Covid-19: Alemanha 
bate recorde de casos

como um estado indepen-
dente, adotou regras mais du-
ras contra a doença. Na prá-
tica, pessoas não vacinadas 
serão impedidas de entrar em 
espaços como restaurantes, 
cinemas e museus, e a expec-
tativa é a de que outros esta-
dos sigam o exemplo.

Se a situação continuar se 
agravando, as novas regras 
em Berlim podem vir a atra-
vancar a vida de quem optou 
pela imunização. Em núme-
ros absolutos, a média móvel 
de sete dias na Alemanha, na 
quarta-feira (10), era de 39.676 
casos e 236 mortes em todo 
o país, ainda de acordo com 
o RKI.

Para comparação, no mes-
mo dia, o Brasil anotou 15.298 
novos casos e 264 mortes por 
Covid-19. (FP)

 A O Partido Comunista Chi-
nês aprovou nesta quinta-
-feira (11) uma resolução em 
que lista grandes feitos de sua 
história e suas conquistas e 
consolida a autoridade de Xi 
Jinping à frente do regime.

O relatório, publicado pela 
agência de notícias estatal Xi-
nhua, é o resultado da sex-
ta plenária do Partido Comu-
nista. O evento começou na 
última segunda-feira (8) e re-
uniu cerca de 200 membros 
da legenda com direito a voto, 
mais cerca de 170 não votan-
tes, para discutir os rumos 
da China.

Segundo a Xinhua, o Co-
mitê Central decidiu que a 
lição a se tirar da história do 
partido, que completou 100 
anos em julho, é permanecer 
firme em todas as áreas, entre 
as quais a prioridade é man-
ter a liderança do PC Chinês 

Xi Jinping se iguala a Mao e  
Deng a caminho de 3°mandato

Evento que reuniu membros do Partido Comunista, o debate 
central foi a consolidação de Xi para discutir  rumos da China

 Reprodução/ONU

–a consolidação de Xi, des-
crito no texto como o princi-
pal fundador do marxismo da 
China contemporânea.

A plenária ocorreu a por-
tas fechadas, mas o que já ha-

via chamado a atenção para o 
evento foi o anúncio de que 
haveria uma “resolução histó-
rica” –algo que só ocorreu duas 
vezes até agora - a primeira em 
1945 e a segunda em 1981. (FP)

 A A Academia Brasileira de Le-
tras (ABL) elegeu nesta quinta-
-feira o compositor Gilberto Gil 
como o novo imortal da casa. O 
baiano de 79 anos, um dos mú-
sicos mais celebrados do plane-
ta, vai ocupar a cadeira 20, em 
substituição ao jornalista Muri-
lo Melo Filho (1928-2020).

Na semana passada, Fernan-
da Montenegro foi eleita para 
a cadeira de número 17. Até o 
fim deste ano, serão escolhidos 
mais três imortais da Academia.

Com a eleição desta quinta, 
a ABL tem agora dois membros 
negros: Gilberto Gil e o acadê-
mico Domício Proença Filho.

Gilberto Passos Gil Moreira, 
nascido em Salvador, na Bahia, 
em 1942, é compositor, cantor e 
instrumentista. É considerado 
um dos nomes mais importan-
tes da música nacional.

“Sua vasta obra, além de re-
gistrar momentos históricos e 

Gilberto Gil é o novo imortal da
Academia Brasileira de Letras

movimentos musicais impor-
tantes, mescla elementos que, 
a princípio, podem parecer in-
conciliáveis, como a tradição 
nordestina e a modernidade 

do pop. O percurso artístico de 
Gilberto Gil tangencia a pró-
pria trajetória da música popu-
lar brasileira”, como definiu o 
Itaú Cultural. (DL)

Acusados 
de pirâmide 
nanceira em 
SP são presos 

 A A Polícia Federal cumpriu 
nesta quinta-feira (11), com 
apoio da Polícia Civil, quatro 
mandados de prisão e 23 de 
busca e apreensão em uma 
operação contra um grupo 
acusado de pirâmide financei-
ra. As ações, autorizadas pela 
Justiça estadual de São Pau-
lo, foram realizadas em nove 
municípios, incluindo a capi-
tal paulista.

Segundo as investigações, o 
esquema pode ter movimen-
tado R$ 100 milhões. Em dois 
anos, um empresário, aponta-
do como líder do grupo, abriu 
dezenas de empresas e filiais 
no interior do estado de São 
Paulo, oferecendo serviços de 
crédito. No entanto, de acordo 
com a Polícia Federal, os pou-
padores eram convencidos a 
repassar seus recursos para su-
postos investimentos com re-
muneração com juros de até 
6% ao mês. De acordo com a 
apuração, os ganhos eram, na 
verdade, pagos com o dinheiro 
aportado por novos investido-
res, o que caracteriza o sistema 
ilega.  A matéria completa no 
site. (AB)

CRIME

Com a eleição desta quinta, a ABL tem agora dois membros 
negros: Gilberto Gil e o acadêmico Domício Proença Filho

Divulgação
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COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO
Pelo presente, solicitamos que a funcionária, 
DANIELLE DE CARVALHO PUPO, portadora da CTPS 
90862 Série 400 SP, funcionária da empresa, VERA 
LUCIA CONTI NERI COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
- EIRELI, Rua R ALEXANDRE MARTINS 80/SUC 
230, Aparecida, Santos/SP - CEP 11025-200 / CNPJ: 
21.044.962/0001-12, a COMPARECER na empresa 
no prazo de 72 (setenta e duas). Esgotado esse 
prazo, o caso será incurso na letra “i” do Artigo 482 
da CLT, configurando “Abandono de Emprego”, o que 
importará em seu desligamento imediato da empresa.  

ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE DA BAIXADA SANTISTA 

ANS – 41011-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da APAS – Associação Policial de Assistência à 
Saúde da Baixada Santista, usando das atribuições que lhe 
confere o inciso III do Art. 40º do Estatuto Social, convoca os 
membros da Diretoria, Conselho Fiscal e associados da APAS- 
Baixada Santista, para participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada na sede da APAS - Hospital 
Santo Expedito, no espaço da capela, sito à Rua Dr. Carvalho 
de Mendonça nº 335, no Bairro Vila Belmiro, nesta cidade de 
Santos, no dia 23 de novembro (terça-feira), às 14:30 horas, 
em 1ª convocação e às 15:00 horas em 2ª convocação, onde 
haverá apreciação e votação sobre o contido na Resolução 
Normativa 171, de 29/04/2008 da ANS, que estabelece a 
responsabilidade das Autogestões de Planos Coletivos sem 
patrocinador, em aprovar seus próprios percentuais de reajuste 
anual, conforme o disposto no § 1º do Artigo 19º, Artigo 20º 
e Artigo 24º; tudo do Estatuto Social da APAS - Associação 
Policial de Assistência à Saúde da Baixada Santista.

  
Santos, 05 de Novembro de 2021

RENATO PAULO NICOLACI FINCATTI 
Ten Cel PM Presidente APAS-BS



        

    
       
      
      
       
       
  

   
           
          
        

           






 

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0013455-28.2012.8.26.0223. 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 CAROLINA MENEZES DA SILVA, RG 
41.553.192-5 e CPF 325.994.278-51, que lhe foi proposta uma Ação de Procedimento Comum por 
parte de Sociedade Visconde de São Leopoldo, para cobrança de R$ 919,50 (31/07/2012), 
referente a mensalidade de Junho/2008. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta, sob pena de serem aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, sendo nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Guarujá, aos 09 de novembro de 2021. 

 

FJX HOTÉIS E BAR LTDA EPP, torna público que 
recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
(SEMAM) do Município se São Vicente, Estado 
de São Paulo, a Licença de Operação, para a 
atividade de hotel e bar com som, localizada na 
Alameda Paulo Gonçalves Nº 756 – L40 e 41, Ilha 
Porchat, CEP. 11320-350 no Município de São 
Vicente – SP.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 101/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 

6.804/2021

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM 
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
E TROCADORES DE CALOR 
BEM COMO LIMPEZA ANÁLISE 
FISICOQUÍMICO E BACTERIOLÓGICO 
MICROBIOLÓGICO NA ÁGUA DA 
PISCINA DA SECRETARIA DE ESPORTE 
E LAZER” CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
MENOR PREÇO GLOBAL LICITAÇÃO 
NÃO DIFERENCIADA
COMUNICADO DE ADIAMENTO DO 
CERTAME LICITATÓRIO
Pelo presente comunicamos a todos 
os interessados que esta Prefeitura 
realizou alterações no Edital do Pregão 
Presencial supramencionado. Face ao 
exposto, informamos que a data do 
recebimento dos envelopes PROPOSTA 
e DOCUMENTAÇÃO designada, 
inicialmente, para o dia 15/11/2021 às 
09h30min (Horário Ofi cial de Brasília - DF), 
foi transferida para 03/12/2021 às 09h30min 
(Horário Ofi cial de Brasília - DF). 
Informamos ainda que o Edital ALTERADO 
poderá ser retirado, GRATUITAMENTE, 
por quem já o adquiriu presencialmente 
e também estará disponível no site www.
praiagrande.sp.gov.br para consulta e 
download de todos os interessados.
Praia Grande, 10 de novembro de 2021. 
RODRIGO SANTANA - Secretário 
Municipal de Esporte e Lazer

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

EXTRAVIO DE DOCUMENTO 

CARLOS ALBERTO BATISTA DE JESUS 
REFERENTE (ANÚNCIO) PERDA DO CARTÃO 

MIFARE

EXTRATO DE CONTRATO 
DE FORNECIMENTO N.º 
57/21-PREGÃO PRESENCIAL 
N.º 14/21-PROC. ADM. N.º 
9.170/21-Contratante: Prefeitura 
Municipal de São Vicente–
Contratada: Jobi Comércio e Serviços 
Ltda. Objeto: Aquisição de furadeira 
rosqueadeira de bancada para uso da 
Secretaria de Trânsito e Transportes 
(Setrans). Valor total: R$ 26.000,00 
(vinte e seis mil reais). Vigência: 12 
(doze) meses-Data da Assinatura: 
10/11/21–Just.: Lei Federal n.º 
10.520/02-São Vicente, 12 de 
novembro de 2021. ALEXANDRE 
RIBEIRO MARTINS-Secretário de 
Trânsito e Transportes.

AVISO DE RETIFICAÇÃO/
REPUBLICAÇÃO DO EDITAL 
DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 
165/21-PROC. ADM. N.º 39.529/21–
Objeto: Registro de Preços para 
aquisição de material de limpeza para 
diversas Secretarias do Município 
de São Vicente/SP. O Departamento 
de Compras e Licitações informa a 
RETIFICAÇÃO do Edital publicado 
em 29/10/21, com sessão agendada 
para o dia 17/11/21 às 9h30min, para 
readequação dos Lotes. A nova data 
para Abertura da Sessão Pública será 
dia 29/11/21 às 9h30min. O Edital 
Retifi cado encontra-se disponível 
no endereço eletrônico https:// 
https: / /www.saovicente.sp.gov.
br/publico/noticia_assunto_lista.
php?cod_menu=137. As demais 
condições permanecem inalteradas. 
Mais informações pelo telefone: 
(13)3579-1402 com Lídia ou e-mail: 
lidia_compras@saovicente.sp.gov.
br. Just.: Lei Federal n.º 10.520/02. 
São Vicente, 12 de novembro de 
2021. MARTA FLORINDO–Chefe 
do Departamento de Compras e 
Licitações.

Notifi cação Extrajudicial por 
Edital para a empresa Space Info & 
Móveis Eireli–Ata de Registro de 
Preços n.º 56/21 (Pregão Presencial 
n.º 167/20)-Autorizações de 
Fornecimento n.ºs 002536/2021 
(PA 38.970/21) e 002535/2021 (PA 
38.976/21)-Atraso na entrega de 
produtos registrados–Inexecução 
parcial da avença–Aplicação de 
sanções contratuais (advertência - 
multa - rescisão contratual–Suspensão 
temporária do direito de licitar com o 
Município de São Vicente, bem como 
impedimento de com ele contratar, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos) 
– subitens 1.9 e 1.10 da ARP nº 
056/2021, e item 25 do edital – Artigos 
77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 
MICHELLE LUIS SANTOS-
Secretária da Saúde

CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 
6/SEAS/21-PROC. N.º 17.529/21. A 
Secretaria da Assistência Social, da 
Prefeitura de São Vicente, no exercício 
de suas atribuições legais, TORNA 
PÚBLICO, a quem possa interessar, 
que, em 4/11/21 às 14h13min, foi 
realizada a 1.ª Sessão do Chamamento 
Público em referência, cuja ata 
encontra-se disponível na íntegra no 
site https://www.saovicente.sp.gov.
br/publico/noticia_assunto_lista.
php?cod_menu=135. Analisados 
os documentos do Envelope 2 
(Propostas), onde a Comissão de 
Avaliação habilitou as duas entidades 
concorrentes. A partir da data desta 
publicação, fi ca aberto o prazo de 
recurso na forma do item 12.1 do 
Edital. Nada mais. São Vicente, 11 
de novembro de 2021. LEANDRO 
VALENÇA DA SILVA-Secretário da 
Assistência Social

CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 
6/SEAS/21-PROC. N.º 17.529/21. 
A Secretaria da Assistência Social, 
da Prefeitura de São Vicente, 
no exercício de suas atribuições 
legais, TORNA PÚBLICO, a quem 
possa interessar, que, em 4/11/21 
às 15h15min, foi realizada a 2.ª 
Sessão do Chamamento Público 
em referência, cuja ata encontra-se 
disponível na íntegra no site https://
www.saovicente.sp.gov.br/publico/
noticia_assunto_lista.php?cod_
menu=135. Analisados os projetos 
(Envelope 2), onde a Comissão de 
Avaliação avaliou as propostas das 
entidades: Casa Crescer e Brilhar 
obteve 83 pontos; Lar de Acolhimento 
de Meninos e Meninas–LAM obteve 
84,333 pontos; Abertura do (Envelope 
1), analise dos documentos. A 
comissão solicita balanço registrado 
ou documento equivalente de ambas 
as entidades e Certidão Negativa de 
Falência do LAM. A partir da data 
desta publicação, fi ca aberto o prazo 
de recurso na forma do item 12.1 do 
Edital. Nada mais. São Vicente, 11 
de novembro de 2021. LEANDRO 
VALENÇA DA SILVA-Secretário da 
Assistência Social

LEI Nº 4199Projeto de Lei nº 130/21 
de autoria do Vereador Jabá. 
Denomina Vereador Filiogenio 
de Camargo a Rua Mecanizada 
7002 do bairro Vila Jóquei Clube. 
Proc. nº 56501/21 KAYO AMADO, 
Prefeito do Município de São Vicente, 
usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, faz saber que 
a Câmara Municipal decreta e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominado Vereador 
Filiogenio de Camargo a Rua 
Mecanizada 7002, com inicio na Rua 
Beira Rio em ligação com a Avenida 
Recanto dos Amigos, terminando 
novamente na outra exterminada da 
Avenida Beira Rio, no bairro Vila 
Jóquei Clube, em São Vicente.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação.
São Vicente, Cidade Monumento 
da História Pátria, Cellula Mater da 
Nacionalidade, em 11 de novembro 
de 2021. KAYO AMADO Prefeito 
Municipal

7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS - SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada ANA CRISTINA DOS SANTOS, inscrita no CPF/MF sob o nº 595.752.558-87, através de seu
curador definitivo MICHEL DOS SANTOS KARVIK, inscrito no CPF/MF sob o nº 162.393.448-69; bem como da promitente vendedora SOPHIA DA

CONCEIÇÃO NOBRE NASCIMENTO. A Dra. Simone Curado Ferreira Oliveira, MM. Juíza de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Santos/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 CONJUNTO RESIDENCIAL SOPHIA DA CONCEIÇÃO move em face de ANA CRISTINA DOS SANTOS - Processo nº 1015226-
35.2016.8.26.0562 - Controle nº 911/2016 e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será
vendido em caráter "AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas
para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os
interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem
autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a
arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá
início no dia 24/11/2021 às 11:00h e se encerrará dia 29/11/2021 às 11:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance
igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 29/11/2021 às 11:01h e se encerrará no dia 09/12/2021 às 11:00h, onde
serão aceitos lances com no mínimo 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando
José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o
valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial, nos termos do
art. 701 do CPC. 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: DIREITOS DA MATRÍCULA Nº 49.883 DO 2º
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SANTOS/SP - IMÓVEL: O apartamento nº 5, localizado nos altos do apartamento nº 6 do 2º bloco, do Conjunto
Residencial Sophia da Conceição, à Av. Campos Salles nº 79, com frente pela área lateral direita de quem do prédio olha para a rua, dividindo de um lado com a área dos fundos
do terreno, de outro lado com a área que isola os dois blocos e nos fundos com a área lateral esquerda do prédio, ocupando uma área construída de 67,00m2, mais ou menos,
tendo no terreno onde se acha construído, uma parte correspondente a 1/6 ávos do todo que se acha descrito na respectiva especificação condominial. Consta na Av.1 desta
matrícula o instrumento particular de Compromisso de Venda e Compra firmado em favor de HERCULANO FRANCISCO. Consta no R.2 desta matrícula que o direito
decorrente da Av.1 foi partilhado à VIRGINIA DA CONCEIÇÃO FRANCISCO e MARIA REGINA FRANCISCO E FRANCISCO. Consta no R.5 desta matrícula que as
promitentes compradoras referidas no R.2 cederam e transferiram todos os direitos decorrentes da Av.1 à ANA CRISTINA DOS SANTOS. Consta na Av.7 desta matrícula a
penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Contribuinte nº 36.037.005.005 (conf.Av.3). Consta no site da Prefeitura de
Santos/SP débitos inscritos na Dívida Ativa e débitos de IPTU para o exercício atual no valor total de R$ 13.333,05 (19/10/2021). Valor de Avaliação do Imóvel: R$ 177.170,19
(cento e setenta e sete mil, cento e setenta reais e dezenove centavos) para outubro de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de
atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 30.372,47 (julho/2021). Santos, 24 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.

 (11) 3149-4600  www.megaleiloes.com.br

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000647-41.2019.8.26.0477. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Praia Grande, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Mariah Calixto Sampaio Marchetti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)SANDRO DE OLIVEIRA 
POSSO ME, NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. SANDRO DE OLIVEIRA 
POSSO, CNPJ 68.865.427/0001-96, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível 
por parte de BANCO BRADESCO S/A, alegando em síntese: a requerente concedeu o limite em 
conta corrente nº 12323-4, referente ao contrato nº 455/618362, no valor principal de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais), para saques a descoberto na referida conta Corrente, mas o requerente sacou 
acima do limite, importanto a dívida de R$ 20.337,65, em dez/2018. 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 30 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 Praia Grande, aos 16 de agosto de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0012012-63.2010.8.26.0562. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). SIMONE 
CURADO FERREIRA OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BENEDITA BOARETTO, 
RG 2392780, CPF 169.607.368-54, e ESTEVAM SOUTO NETO, RG 10441784, CPF 053.446.058-
54, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Comercio de 
Materiais para Construção Dona Maria Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a 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, se manifestem e 
apresentem as provas cabíveis, quanto ao incidente de pedido de DESCONSIDERAÇÃO DE 
PERSONALIDADE JURÍDICA. Ficando as partes citadas cientes de que não apresentando defesa, 
presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pela autora (artigo 344 do nCPC), em que será 
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257,VI do nCPC). Para quer segue ao 
conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, passei o presente edital 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 29 de agosto 
de 2019. 

 

AVISO DE EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 61/2021

Objeto: Contratação de Empresa para 
Implantação do fechamento com gradil 
no entorno do Paço Municipal Moacir 
dos Santos Filho, no Município de 
Guarujá.

O Edital na íntegra e seus anexos 
poderão ser obtidos gratuitamente 
no site www.guaruja.sp.gov.br, 
através do link “Serviços Online”; 
“Sistema de Licitações”, ou 
pessoalmente, na Diretoria de Compras 
e Licitações(mediante o recolhimento 
de R$ 25,00 referentes aos custos de 
reprodução) sito na Av Santos Dumont, 
800, 1º andar – Santo Antônio - Guarujá 
– SP, no período de 22 de novembro de 
2021 até o dia 01 de dezembro. As visitas 
poderão ser realizadas até o dia 01 de 
dezembro de 2021. O pagamento deverá 
ser efetivado na Agência Bancária situada 
dentro do Paço Municipal Raphael Vitiello. 
Os demais atos que necessitarem de 
publicidade serão publicados ofi cialmente 
apenas no Diário Ofi cial do Município, 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, 
artigo 6º, inciso XIII; Lei Municipal nº 
2.812/2001, e disponibilizados, em caráter 
informativo, no site do Município.

Os Envelopes nº 1 e 2 e a declaração 
de pleno atendimento aos requisitos 
de habilitação serão recebidos na 
Diretoria de Compras e Licitações no 
dia 02 de dezembro de 2021 até às 
09h30m, quando se dará a abertura da 
sessão pública.

Guarujá, 11 de novembro de 2021.

ROGÉRIO LIMA NETTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

GESTÃO ADMINISTRATIVA

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o 
nº 836, com escritório à Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, 
devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, 
inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo 
Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São 
Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de bem 
imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação e Outras Avenças de nº 
10123990609, no qual figura como Fiduciante ANTONIO CARLOS 
FERREIRA CASTRO, médico, CPF/MF Nº 793.655.408-44 e sua mulher 
OTILIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA CASTRO, dentista, CPF/MF 
Nº 133.982.748-46, brasileiros, casados no regime da comunhão parcial de 
bens, residentes e domiciliados em  Santos/SP, levará a PÚBLICO LEILÃO 
de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e 
parágrafos, no dia 25/11/2021, às 15h30min, em PRIMEIRO LEILÃO, com 
lance mínimo igual ou superior a R$ 1.029.780,63 (Um Milhão Vinte e Nove 
Mil Setecentos e Oitenta Reais e Sessenta e Três centavos), o imóvel objeto 
da matrícula nº 74.766 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Santos/SP, 
com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário constituído 
por: O Sobrado Triplex Residencial sob nº 01, localizado no 1º e 2º 
pavimentos e pavimento de cobertura, do 1º bloco do Residencial Villagio Di 
Firenze, situado à Rua Joaquim Távora nº 473, esquina com a Rua 
Professor Reinaldo Porchart nº 16, com entrada pela Rua Joaquim Távora 
nº 473, no perímetro urbano desta comarca, tendo área útil de 101,735m², a 
área de terraço de 40,440m², a área comum de 3,480m², perfazendo a área 
total de 145,655m², e uma fração ideal de 2,9869%, pertencendo-lhe tanto 
no terreno como as demais coisas de uso comum, confrontando pelos três 
pavimentos, pela frente com o acesso principal de entrada de autos pela 
Rua Joaquim Távora, do lado direito com a área comum do condomínio e o 
recuo fronteiriço à Rua Joaquim Távora, do lado esquerdo com o sobrado 
tríplex residencial nº 02 e nos fundos com a entrada de pedestre. Cabe ao 
sobrado a vaga de garagem individual privativa localizada no térreo. Obs. 
Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da 
lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já 
designado o dia 07/12/2021, às 15h30min, no mesmo horário e local, para 
realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 
514.890,32 (Quinhentos e Quatorze Mil Oitocentos e Noventa Reais e 
Trinta e Dois Centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no site 
do leiloeiro (www.FrazaoLeiloes.com.br), em catálogos ou em qualquer 
outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de Brasília-DF. 
O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do 
parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 
11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões 
fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes 
do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, 
podendo o(s) fiduciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel 
outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º 
ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, 
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, 
outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do 
leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site 
www.FrazaoLeiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento 
mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes 
presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do 
leilão, com exceção do devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel 
preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão 
de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, e 
se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-
SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão 
presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será 
efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se 
encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial 
terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo leiloeiro 
acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do 
direito de preferência pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, 
por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do 
leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência 
bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do 
arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em instituição financeira 
autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil.  As demais condições 
obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 
1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial K-10,11e12/11

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, 
com escritório na Rua da Mooca, 3.547, ou Rua Hipódromo, 1141 - Sala 66 -  
Mooca, São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário ITAÚ 
UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede 
na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na 
Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e 
Compra de bem imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação e 
Outras Avenças de nº 10122866404, no qual figura como Fiduciantes 
CARLOS EDUARDO LUCAS, brasileiro, jornalista, RG Nº 14.756.664-2 – 
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 058.229.548-39,  e sua mulher 
VIRGINIA DIAFÉRIA PENHA LUCAS, brasileira, técnica em nutrição, RG Nº 
20.131.137-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF 144.115.838-36, casados sob o 
regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados em São 
Vicente/SP, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos 
termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 25/11/2021, às 
15h30min, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 754.929,62 (Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil Novecentos e Vinte e 
Nove Reais e Sessenta e Dois centavos), o imóvel objeto da matrícula nº 
141.186 do Cartório de Registro de Imóveis de São Vicente/SP, com a 
propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário constituído por: A 
casa Residencial que recebeu o nº 304, localizada no pavimento superior do 
prédio situado na Rua Francisco Xavier dos Passos, na Vila São Jorge, 
nesta cidade e comarca de São Vicente/SP, com uma área construída de 
120,78m², pertencendo-lhe no terreno uma fração ideal de 55,92, 
equivalente a 134,21m². Confronta pela frente com a área de recuo frontal 
que faz divisa com a Rua Francisco Xavier dos Passos; pelo lado direito, de 
quem da referida rua olha para o imóvel, confronta com a área de recuo 
lateral que faz divisa com o lote 3; pelo lado esquerdo confronta com a área 
de recuo lateral que faz divisa com o lote 5; e nos fundos confronta com a 
área de recuo dos fundos, que faz divisa com parte do lote nº 39. É de uso e 
propriedade exclusiva deste imóvel, parte da área de recuo frontal, a área 
de recuo lateral esquerda, e parte da área de recuo dos fundos, com as 
metragens seguintes: a) parte da área de recuo frontal: medem² de frente 
para a Rua Francisco Xavier dos Passos, por 5,00m² de frente aos fundos e 
de ambos os lados, confrontando pelo lado direito de quem da rua olha, com 
parte da mesma área de recuo frontal, de uso e propriedade exclusiva da 
casa 2, pelo lado esquerdo e na mesma posição confronta com parte do lote 
5 e nos fundos mede 4,00m de largura e confronta com  parte da sala da 
casa 2 e parte com a área de recuo lateral esquerda, encerrando a área de 
20,00m²; b) área de recuo lateral esquerda: inicia-se num ponto distante 
5,00m da Rua Francisco Xavier dos Passos, medindo 1,50m de frente para 
a área de recuo frontal, por 21,10m da frente aos fundos e de ambos os 
lados, confrontando pelo lado direito de quem da rua olha, com os cômodos 
da casa 2, pelo lado esquerdo e na mesma posição confronta com parte do 
lote 5, e nos fundos onde mede 1,50m de largura, confronta com a área de 
recuo dos fundos, encerrando a área de 31,65m²; c) parte da área de recuo 
dos fundos: mede 4,00m de frente, em parte para a área de recuo lateral 
esquerda e em parte para o dormitório da casa 2, por 3,90m da frente aos 
fundos e de ambos os lados, confrontando pelo lado direito de quem da rua 
olha, com parte da área de recuo de fundos pertencendo a casa 2, pelo lado 
esquerdo e na mesma posição com parte do lote 5 e nos fundos onde mede 
3,90m divide com parte do lote 39, encerrando a área de 15,60m². Obs. 
Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da 
lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já 
designado o dia 07/12/2021, às 15h30min, no mesmo horário e local, para 
realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 
R$377.464,81 (Trezentos e Setenta e Sete Mil Quatrocentos e Sessenta e 
Quatro Reais e Oitenta e Um centavos). Todos os horários estipulados 
neste edital, no site do leiloeiro (www.FrazaoLeiloes.com.br), em catálogos 
ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial 
de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na 
forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 
11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões 
fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes 
do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, 
podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel 
outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º 
ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, 
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, 
outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do 
leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site 
www.FrazaoLeiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento 
mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes 
presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do 
leilão, com exceção do devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel 
preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão 
de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, e 
se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-
SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão 
presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será 
efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se 
encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial 
terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo leiloeiro 
acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do 
direito de preferência pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, 
por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do 
leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência 
bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do 
arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em instituição financeira 
autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições 
obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 
1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. K-10,11e12/11
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 A Nesta quinta-feira (11), o 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro, anunciou a pror-
rogação, por mais dois anos, 
da desoneração da folha de 
pagamento dos 17 setores da 
economia que mais empre-
gam. O benefício acabaria 
este ano.

“Reunido com a ministra 
da Agricultura Tereza Cris-
tina, com o nosso prezado 
ministro da Economia Pau-
lo Guedes e mais de uma de-
zena de homens e mulheres 
representantes do setor pro-
dutivo do Brasil, resolvemos 
prorrogar por mais dois anos 
a questão que tem a ver com 
a desoneração da folha”, dis-
se Bolsonaro na cerimônia 
de lançamento do programa 
“Brasil Fraterno - Comida no 
Prato”, no Palácio do Planalto. 

A desoneração beneficia 
as empresas porque reduz os 
encargos trabalhistas que são 
pagos por elas.

A medida consiste em tro-
car os tributos sobre os salá-
rios dos empregados por uma 

Objetivo de Bolsonaro ao prorrogar desoneração de pagamentos 
é beneficiar as empresas porque reduz os encargos trabalhistas 

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Dinheiro: Bolsonaro prorroga 
desoneração de pagamentos

ECONOMIA. Decisão de prorrogar desoneração afeta 17 setores da economia que mais geram empregos

alíquota sobre o faturamento. 
Hoje, essas empresas podem 
escolher: ou pagam 20% de 
contribuição previdenciária 
sobre os salários dos funcio-
nários ou uma alíquota que 
vai de 1% a 4,5% sobre o fatu-
ramento bruto.

A prorrogação da desone-
ração da folha de pagamen-
to de 17 setores era uma de-
manda de líderes produtivos 
e vinha sendo discutida pelo 
Executivo.

Na quarta-feira, 10, o líder 
do governo no Senado, Fer-
nando Bezerra (MDB-PE), afir-
mou que o Tribunal de Con-
tas da União (TCU) deveria 
julgar na semana que vem 
uma consulta sobre o tema, 
para abrir caminho à prorro-
gação da renúncia fiscal.

O Congresso também 
se debruçava sobre a ques-
tão, mas com uma validade 
maior. Também na quarta-
-feira, o deputado Marcelo 
Freitas (PSL-MG) apresentou 
parecer favorável a projeto de 
lei para prorrogar a desone-

ração na folha de pagamento 
para os 17 setores que mais 
empregam no País até 2026.

O presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, anunciou 
nesta quinta-feira, 11, a prorro-
gação, por mais dois anos, da 
desoneração da folha de paga-
mento dos 17 setores da eco-
nomia que mais empregam. 
O benefício acabaria este ano.

“Reunido com a ministra 
da Agricultura Tereza Cris-
tina, com o nosso prezado 
ministro da Economia Pau-
lo Guedes e mais de uma 
dezena de homens e mulhe-
res representantes do setor 
produtivo do Brasil, resol-
vemos prorrogar por mais 
dois anos a questão que tem 
a ver com a desoneração da 
folha”, disse Bolsonaro na 
cerimônia de lançamento 
do programa “Brasil Frater-
no - Comida no Prato”, no 
Palácio do Planalto.

A desoneração beneficia 
as empresas porque reduz 
os encargos trabalhistas que 
são pagos por elas. (EC)

 A O laboratório brasileiro 
Biomm apresentou à Anvisa 
(Agência Nacinal de Vigilân-
cia Sanitária) pedido de uso 
emergencial da vacina Convi-
decia, desenvolvida pela em-
presa chinesa CanSino contra 
a Covid-19.

A empresa tem acordo para 
importar e produzir no Brasil 
a vacina aplicada em dose úni-
ca. O processo chegou à agên-
cia na segunda-feira (8), mas a 
área técnica abriu a análise na 
quarta (10).

“As primeiras 24 horas são 
dedicadas a uma triagem do 
processo para verificar se os 
documentos necessários es-

Nova vacina de dose única  
é analisada pela Anvisa

Anvisa tem acordo para importar nova vacina ao Brasil

Marcelo Camargo/Agência Brasil

O processo do pedido de uso emergencial do imunizante 
Convidecia entrou em análise na última quarta-feira (10)

tão disponíveis. Se houver in-
formações importantes faltan-
do, a agência pode solicitar as 
informações adicionais ao la-
boratório”, disse a Anvisa, em 
nota. 

Depois deste período de 
triagem, que deve se encerrar 
nesta quinta, a agência tem 
sete dias úteis para emitir pa-
recer sobre o uso emergencial. 
O prazo é suspenso quando a 
Anvisa pede “exigência técni-
ca”, ou seja, alguma informa-
ção adicional ao laboratório.

Os cinco diretores da An-
visa decidem em reunião co-
legiada se liberam ou não o 
uso emergencial das vacinas 
da Covid-19.

A Convidecia, vacina da 
CanSino, utiliza um adeno-
vírus para ensinar o sistema 
imune humano a identificar e 
combater a Covid.

Em 24 de fevereiro, a CanSi-
no divulgou que a vacina tem 
eficácia superior a 65% contra 
todos os casos sintomáticos da 
doença. (FP)

 A Em um mês, a Alemanha 
foi de um país em que o co-
ronavírus parecia controlado 
a um panorama em que es-
pecialistas sugerem a ocor-
rência de uma quarta onda 
de Covid. Nesta semana, o nú-
mero de novos casos por mi-
lhão de habitantes atingiu o 
pior patamar desde o come-
ço da crise sanitária, e a cifra 
absoluta de infecções diárias 
bateu recorde nesta quinta-
-feira (11), com 50.196 conta-
minações.

Em Berlim, os 2.874 novos 
casos diários registrados tam-
bém são os mais altos desde o 
início da pandemia, segundo 
o Robert Koch-Institut (RKI), 
órgão do governo que moni-
tora doenças infecciosas.

Assim, a administração da 
capital alemã, que funciona 

Covid-19: Alemanha 
bate recorde de casos

como um estado indepen-
dente, adotou regras mais du-
ras contra a doença. Na prá-
tica, pessoas não vacinadas 
serão impedidas de entrar em 
espaços como restaurantes, 
cinemas e museus, e a expec-
tativa é a de que outros esta-
dos sigam o exemplo.

Se a situação continuar se 
agravando, as novas regras 
em Berlim podem vir a atra-
vancar a vida de quem optou 
pela imunização. Em núme-
ros absolutos, a média móvel 
de sete dias na Alemanha, na 
quarta-feira (10), era de 39.676 
casos e 236 mortes em todo 
o país, ainda de acordo com 
o RKI.

Para comparação, no mes-
mo dia, o Brasil anotou 15.298 
novos casos e 264 mortes por 
Covid-19. (FP)

 A O Partido Comunista Chi-
nês aprovou nesta quinta-
-feira (11) uma resolução em 
que lista grandes feitos de sua 
história e suas conquistas e 
consolida a autoridade de Xi 
Jinping à frente do regime.

O relatório, publicado pela 
agência de notícias estatal Xi-
nhua, é o resultado da sex-
ta plenária do Partido Comu-
nista. O evento começou na 
última segunda-feira (8) e re-
uniu cerca de 200 membros 
da legenda com direito a voto, 
mais cerca de 170 não votan-
tes, para discutir os rumos 
da China.

Segundo a Xinhua, o Co-
mitê Central decidiu que a 
lição a se tirar da história do 
partido, que completou 100 
anos em julho, é permanecer 
firme em todas as áreas, entre 
as quais a prioridade é man-
ter a liderança do PC Chinês 

Xi Jinping se iguala a Mao e  
Deng a caminho de 3°mandato

Evento que reuniu membros do Partido Comunista, o debate 
central foi a consolidação de Xi para discutir  rumos da China

 Reprodução/ONU

–a consolidação de Xi, des-
crito no texto como o princi-
pal fundador do marxismo da 
China contemporânea.

A plenária ocorreu a por-
tas fechadas, mas o que já ha-

via chamado a atenção para o 
evento foi o anúncio de que 
haveria uma “resolução histó-
rica” –algo que só ocorreu duas 
vezes até agora - a primeira em 
1945 e a segunda em 1981. (FP)

 A A Academia Brasileira de Le-
tras (ABL) elegeu nesta quinta-
-feira o compositor Gilberto Gil 
como o novo imortal da casa. O 
baiano de 79 anos, um dos mú-
sicos mais celebrados do plane-
ta, vai ocupar a cadeira 20, em 
substituição ao jornalista Muri-
lo Melo Filho (1928-2020).

Na semana passada, Fernan-
da Montenegro foi eleita para 
a cadeira de número 17. Até o 
fim deste ano, serão escolhidos 
mais três imortais da Academia.

Com a eleição desta quinta, 
a ABL tem agora dois membros 
negros: Gilberto Gil e o acadê-
mico Domício Proença Filho.

Gilberto Passos Gil Moreira, 
nascido em Salvador, na Bahia, 
em 1942, é compositor, cantor e 
instrumentista. É considerado 
um dos nomes mais importan-
tes da música nacional.

“Sua vasta obra, além de re-
gistrar momentos históricos e 

Gilberto Gil é o novo imortal da
Academia Brasileira de Letras

movimentos musicais impor-
tantes, mescla elementos que, 
a princípio, podem parecer in-
conciliáveis, como a tradição 
nordestina e a modernidade 

do pop. O percurso artístico de 
Gilberto Gil tangencia a pró-
pria trajetória da música popu-
lar brasileira”, como definiu o 
Itaú Cultural. (DL)

Acusados 
de pirâmide 
nanceira em 
SP são presos 

 A A Polícia Federal cumpriu 
nesta quinta-feira (11), com 
apoio da Polícia Civil, quatro 
mandados de prisão e 23 de 
busca e apreensão em uma 
operação contra um grupo 
acusado de pirâmide financei-
ra. As ações, autorizadas pela 
Justiça estadual de São Pau-
lo, foram realizadas em nove 
municípios, incluindo a capi-
tal paulista.

Segundo as investigações, o 
esquema pode ter movimen-
tado R$ 100 milhões. Em dois 
anos, um empresário, aponta-
do como líder do grupo, abriu 
dezenas de empresas e filiais 
no interior do estado de São 
Paulo, oferecendo serviços de 
crédito. No entanto, de acordo 
com a Polícia Federal, os pou-
padores eram convencidos a 
repassar seus recursos para su-
postos investimentos com re-
muneração com juros de até 
6% ao mês. De acordo com a 
apuração, os ganhos eram, na 
verdade, pagos com o dinheiro 
aportado por novos investido-
res, o que caracteriza o sistema 
ilega.  A matéria completa no 
site. (AB)

CRIME

Com a eleição desta quinta, a ABL tem agora dois membros 
negros: Gilberto Gil e o acadêmico Domício Proença Filho

Divulgação
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Curtas

OSTENTANDO. O can-
tor Luan Santana(30) 
gastou mais de R$ 1 
milhão de reais em 
uma lancha do modelo 
NX360, fabricado pela 
empresa NX Boat. A in-
formação foi divulga-
da portal O Globo nesta 
quarta-feira (10). O veí-
culo conta com um de-
sign interior impecável 
e duas camas. A com-
pra foi efetuada por 
Amarildo Aparecido de 
Santana, pai do cantor.

MAU HÁLITO. No se-
gundo episódio de San-
dy+Chef, programa 
culinário que estreia 
nesta quinta (11) na HBO 
Max, a cantora revela 
uma experiência ruim 
que viveu como atriz. 
“Uma vez contracenei 
com um ator que comia 
sashimi que não era de 
muita qualidade e o há-
lito não era muito bom. 
Depois, ele vinha me 
beijar”, diz.A artista, que 
já fez filmes, participa-
ções em séries e prota-
gonizou uma novela. 

ENCANTO. O ator Mar-
celo Adnet encantou 
seguidores ao compar-
tilhar um clique com a 
filha Alice, de onze me-
ses, nesta quarta-feira 
(10). A criança é fruto 
do seu casamento com 
a atriz Patrícia Cardo-
so. Na imagem, o pai e 
a bebê posaram cola-
dinhos e abriram um 
sorrisão para a câme-
ra. “Bom dia”, desejou o 
humorista na legenda.

“Nasci para ser 
vários eus e ter 
minhas várias 
fases.”
Vitor Kley sobre carreira e 
volta ao palco. 

A  
jornalista Cristia-
na Lôbo morreu 
ontem em São 
Paulo aos 63 anos. 
A informação foi 

divulgada pela GloboNews, 
que interrompeu a progra-
mação para homenageá-la. A 
causa da morte foi um tipo 
de câncer chamado mielo-
ma múltiplo, que a jornalis-
ta vinha tratando há alguns 
anos. O mieloma múltiplo é 
um câncer nas células da me-
dula óssea responsáveis pela 
produção dos anticorpos que 
combatem vírus e bactérias. 
No último final de semana, 
Cristiana Lôbo foi internada 
no hospital Albert Einstein, 
em São Paulo, com pneumo-
nia. Ao longo do dia, apresen-
tadores se emocionaram ao 
falar de Lobo.

LUTO NO JORNALISMO
Morre Cristiana Lôbo
Jornalista da 
GloboNews tratava 
de câncer e estava 
afastada da 
programação; Ela 
tinha 63 anos

‘Me sentia sujo’
“Posso te fazer uma pergunta rápida? Rapidamente, assim 
de pingue-pongue, o que você sentiu pelo Luca?”, pergunta 
Rodrigo Santoro ao repórter durante entrevista exclusiva à 
reportagem para falar sobre o filme “7 Prisioneiros”, que es-
treia nesta quinta-feira (11) na Netflix. Porém, como ator, foi 
preciso evitar ao máximo fazer julgamentos, o que não foi 
algo exatamente fácil.  O filme mostra um Santoro muito di-
ferente do que o público está acostumado.

Processo
O ator Alec Baldwin, 63, está 
sendo processado por um 
chefe eletricista que traba-
lhava com ele no set do fil-
me “Rust” antes de o artis-
ta disparar acidentalmente 
uma arma e causar a mor-
te da diretora de fotografia 
Halyna Hutchins. O moti-
vo do processo no caso seria 
por negligência no manu-
seio de armas.

‘Pesadelo’
A cantora Maraisa fez um 
desabafo nesta quinta-fei-
ra sobre a morte da cantora 
Marília Mendonça. Ela era 
muito próxima à artista e 
tem mostrado aos seus se-
guidores como tem sofrido 
com sua partida. “Mais uma 
noite que eu vou dormir pe-
dindo para acordar e tudo 
ser apenas um pesadelo, não 
aguento mais esse looping”.

Da depressão à satisfação
A apresentadora Dora Figueiredo chamou a atenção dos fãs em suas redes sociais ao abordar 
momentos depressivos que passou em sua vida. Dora conta como difícil, por exemplo, pas-
sar por distúrbios alimentares. Ao longo de seu desabafo, ela salientou que tudo isso já passou 
e, para alívio dos fãs, se sente bem neste momento. Após comentar sua superação, a apresen-
tadora complementou seu discurso dizendo que se sente cansada, mas satisfeita pelo que faz. 
“Sinto fisicamente o cansaço, e emocionalmente uma satisfação e alegria enorme”.
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