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Ômicron pode 
adiar liberação 
de máscaras
A Prefeitura de São Paulo prevê 
adiar a liberação do uso de másca-
ras em ambientes externos com o 
surgimento da variante Ômicron. 
A cidade pretendia seguir o crono-
grama do governo do Estado e libe-
rar o uso de máscaras no dia 11 de 
dezembro. A variante é considera-
da aquela com maior número de 
mutações, e foi registrada pela pri-
meira vez na África do Sul. No do-
mingo (28), a Anvisa informou que 
um passageiro brasileiro com pas-
sagem pelo país africano e que de-
sembarcou em Guarulhos, testou 
positivo para a Covid-19. Não há 
confirmação se o caso é da varian-
te Ômicron. O Instituto Adolfo Lutz 
está investigando o caso.    BRASIL/A7

DIVULGAÇÃO

Falta de manutenção 
na Guarujá-Bertioga 
preocupa moradores

 ACom buracos, mal iluminada e sem sinalização, a estrada 
estadual tem sido fatal para pessoas e também para animais

Há cerca de quatro meses, o Go-
verno do Estado de São Paulo des-
tinou R$ 17 milhões para que o 
Departamento de Estradas de Ro-
dagem (DER) investisse na recu-

peração da Rodovia Ariovaldo de 
Almeida Vianna SP 61, também 
conhecida como Estrada Guaru-
já Bertioga, às margens do Canal 
de Bertioga. No entanto, segundo 

moradores da região conhecida 
como Rabo do Dragão, os traba-
lhos sequer foram iniciados, cau-
sando riscos a pedestres e morte 
a animais silvestres.        CIDADES/A3

ELEIÇÕES 2022

Doria elogia 
Moro e fala em 
‘radicalismo’ de 
Bolsonaro e Lula
BRASIL/A7

Encenação: artistas participam 
do primeiro dia de ensaios em SV
O 1º encontro foi na quadra da UniBR – Faculdade de São Vicente            CIDADES/A4

DIVULGAÇÃO/PMS

Polícia fecha 
laboratório de 
drogas em Sv
Policiais do 3º Distrito Policial de 
São Vicente, fecharam ontem uma 
espécie de laboratório e apreende-
ram drogas durante operação de 
combate ao tráfico no bairro Vila 
Ponte Nova. Os policiais se dirigi-
ram ao local e encontraram uma 
construção de alvenaria, com a 
parte lateral aberta. Após perce-
berem que não havia ninguém 
no imóvel, adentraram no quintal 
lateral e visualizaram pela janela 
diversos objetos suspeitos, além 
de sentirem um forte odor simi-
lar a substância entorpecente. Fo-
ram localizados 346 microtubos 
de cocaína (512g), 1.139 porções 
de maconha (1.450g),  45 pedras 
de crack (62g), 144 tubos plásticos 
de lança-perfume (1.500ml) e um 
galão plástico contendo a mesma 
substância (1 litro).  CIDADES/A4

GONZAGA

Farmacêuticas 
já trabalham 
em nova vacina

Guarujá decide 
que não haverá 
Carnaval-2022

BioNTech, Moderna e Johnson & 
Johnson estão adaptando suas va-
cinas contra Covid-19 para lidar 
com a variante Ômicron após a 
Pfizer e sua parceira dizerem que 
podem ter uma nova versão pron-
ta em 100 dias, se necessário. A 
BioNTech disse ontem que iniciou 
o trabalho para avançar o mais rá-
pido possível. As primeiras etapas 
do desenvolvimento de uma nova 
vacina se sobrepõem à pesqui-
sa necessária para avaliar se um 
novo imunizante será necessário 
– um processo que tanto ela quan-
to a Moderna começaram na últi-
ma quinta enquanto a notícia de 
uma nova variante começou a se 
espalhar pelo mundo.      BRASIL/A7

Seguindo decisão tomada pelo ga-
binete municipal permanente de 
combate à covid-19, destinado a 
analisar a dinâmica da pandemia 
em Guarujá, a Prefeitura decidiu 
pela não realização do Carnaval no 
Município, em 2022. A medida tem 
caráter de desestimular eventos ca-
pazes de gerar grandes aglomera-
ções. Dessa forma, em 2022 o Mu-
nicípio não promoverá desfiles de 
blocos, bandas e escolas de samba. 
A medida vai ao encontro de ou-
tra recentemente anunciada, que 
cancelou a tradicional queima de 
fogos da virada do ano na orla. O 
gabinete permanente de combate 
à covid-19 de Guarujá foi instituído 
em março de 2020.   CIDADES/A3

Santos abre 
60 vagas para 
curso iniciante

CIDADES/A3

Salvador 
cancela festa  
de réveillon
O prefeito de Salvador, Bruno Reis, 
anunciou ontem o cancelamen-
to da festa de Réveillon na capital 
baiana. Ele informou ter feito uma 
avaliação criteriosa a partir do sur-
gimento da nova variante Ômicron 
e do aumento de casos de Covid-19 
em países da Europa. “Sei da impor-
tância do evento para a economia 
da nossa cidade, mas seguimos co-
locando a vida das pessoas em pri-
meiro lugar”, disse em uma rede 
social. Com relação aos festejos de 
Carnaval, considerados dos mais 
tradicionais do País, o prefeito de-
clarou que irá tomar a decisão em 
conjunto com o governo estadual, 
“considerando toda segurança e 
cautela necessária para o momen-
to”, disse Bruno Reis.           BRASIL/A7

Casa do Papai 
noel fica pronta 
até sexta-feira

CIDADES/A4
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Sequelas. A Comissão Especial de Vereadores (CEV) 
de Cubatão que trata do atendimento de pessoas com 
sequelas em virtude da Covid-19 se reuniu com repre-
sentantes da secretaria municipal de Saúde para discu-
tir as demandas decorrentes da pandemia, como danos 
respiratórios, neurológicos, cardíacos, dermatológicos e 
psiquiátricos, além de outros distúrbios. O encontro foi 
conduzido pelo vereador Guilherme do Salão (PROS), 
presidente da CEV.

Aumento. Aparecida de Fátima Silva, da secretaria de 
Saúde, comentou que no setor de Urgência e Emergên-
cia do município verificou-se um aumento de infartos e 
acidentes vasculares cerebrais (AVCs). Também cresceu o 
número de atendimentos relacionados a cansaço e fadi-
ga, em razão do estresse pós-traumático devido à pande-
mia. Ela defendeu a criação de um núcleo pós-Covid em 
Cubatão, que seria destinado a cuidar de todo o processo 
de estudo e mapeamento de casos de pessoas recupera-
das da doença, mas que apresentam diferentes sequelas.

Dados. A psicóloga clínica e diretora de Atenção à Saúde 
de Cubatão, Simone Tenório, disse que é indispensável 
levantar dados sobre a realidade atual dos recuperados 
da Covid-19 que apresentam sequelas, já que, só após 
um estudo detalhado, será possível pensar nas estraté-
gias de tratamento. 

Em falta. Os servidores da secretaria de Saúde chama-
ram a atenção para o fato de que muitos serviços básicos 
e profissionais especializados estão em falta hoje no 
município, o que dificulta a deslocamento de profissio-
nais para um ambulatório exclusivo para atendimento 
pós-Covid. 

Continuidade. Outro ponto crucial é considerar que 
muitas pessoas já não conseguiam dar prosseguimen-
to ao tratamento de outras doenças antes da pandemia, 
o que se agravou nos últimos meses. Nesse sentido, os 
profissionais ponderam para qual deve ser foco dos in-
vestimentos em saúde na cidade no contexto atual, pen-
sando na estrutura da rede municipal.

Ambulatório. O presidente da CEV defendeu a instala-
ção do ambulatório especializado para realizar o mapea-
mento e observação de pacientes que tiveram sequelas 
do Covid-19, assim como oferecer o tratamento adequa-
do. Ele ressaltou que esse novo espaço ajudará a não so-
brecarregar o setor de Urgência e Emergência da cidade. 
Guilherme do Salão disse que é preciso ampliar a discus-
são sobre o tema e envolver outros setores da adminis-
tração municipal. 
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CHARGE

S omos uma espécie compulsiva pela padronização 
de comportamento, criação de regras, definição de 
critérios e estabelecimento de normas. Contudo, 
o espírito tribal, antes de ceder ao universalismo, 
frequentemente adota o delineamento de negação 

do outro e intolerância ao diferente. Pois toda a assimila-
ção cultural, enquanto mecanismo virtuoso na edificação 
da concórdia civilizatória, sempre descreve uma trajetória 
dolorosa, marcada por conflitos e perdas vultosas. Todavia, 
a nossa saída das cavernas nos primórdios da história hu-
mana em direção à sociedade complexa, somente foi viável 
graças à prática ininterrupta de trocas inces-
santes de conhecimento científico, tecnológico 
e cultural.

 Na verdade, consistimos em um verdadeiro 
sistema de algoritmos biológicos com conexões 
ilimitadas, mas portadores de sentimentos e 
concepções que nos diferenciam das máquinas. 
Nesse contexto, o ato de compartilhar nos re-
mete a práticas perenes de comunhão, de união 
dos espíritos objetivos e subjetivos, como tam-
bém, fortalece o sentido de conformidade, con-
vergência, harmonia e identificação. Ou seja, 
enviar postagens temáticas através das mídias sociais não 
significa nada além de uma visão reducionista da partilha de 
experiências, juízos e desejos.

 Por meio da popularização da internet e o posterior 
surgimento de plataformas, tais como o Facebook, Insta-
gram, Twitter, WhatsApp, Youtube, entre tantas outras, o 
conceito de compartilhamento interpessoal foi transmutado 
em ações de doutrinação em massa, na maioria das vezes 
se utilizando de cidadãos comuns que, alienados do teor 
segregacionista ou mesmo da inveracidade que o conteúdo 
das mensagens transmitem, acabam alçados à condição de 
vetores e partícipes de métodos na disseminação de infor-
mações, cuja extensão das consequências nefastas nem ao 

menos conseguem compreender. 
Nessa miscelânea distópica surgem os discursos mora-

lizantes; a veneração fundamentalista à figura de Deus; o 
enaltecimento da pátria mediante o vilipêndio aos símbolos 
nacionais; a defesa incondicional da família tradicional, na 
qualidade de ser a única forma aceitável de relacionamento 
amoroso e conjugal, assumindo dessa maneira, a função de 
subterfúgios e escaramuças para as manifestações racistas, 
misóginas, intolerantes, desumanas e autoritárias. “O ódio e 
o medo são as mais sombrias emoções humanas.

 Quando a mentira as alimenta e elas passam a ditar 
opiniões e comportamentos, a democracia se 
torna vulnerável... A polarização da sociedade 
entre posições extremas criou um ambiente 
malsão em que se torna difícil alguém formar 
sua opinião ou mudá-la com base em fatos e 
argumentos. Em uma sociedade polarizada, 
uns e outros só tomam como verdade o que 
confirma sua certeza e desqualificam como 
mentira tudo que pode vir a questioná-la” 
(Rosiska Darcy de Oliveira). 

A vida motivada por vingança, alimentada 
por rancores que corroem até o limite das en-

tranhas, são sintomas de um corpo social doente e incapa-
citado de dialogar com os semelhantes a partir da nobreza 
do espectro libertário. Você já parou para refletir até que 
ponto vem contribuindo na generalização dessa narrativa? 
Em algum momento pensou quando a insensatez ruidosa e 
insana se tornará derradeira e irreversível? Avaliou porque o 
comportamento grotesco precisa assumir a estética verbal 
das manifestações políticas? Afinal, você é aquilo que você 
compartilha, defende, enaltece e brada. “Não há outro infer-
no para o homem além da estupidez ou da maldade dos seus 
semelhantes”. (Marques de Sade).

NILTON CESAR TRISTÃO

Você é o que você compartilha

Nilton Cesar Tristão, Cientista Político - Opinião Pesquisa & GovNet
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Sequelas. A Comissão Especial de Vereadores (CEV) 
de Cubatão que trata do atendimento de pessoas com 
sequelas em virtude da Covid-19 se reuniu com repre-
sentantes da secretaria municipal de Saúde para discu-
tir as demandas decorrentes da pandemia, como danos 
respiratórios, neurológicos, cardíacos, dermatológicos e 
psiquiátricos, além de outros distúrbios. O encontro foi 
conduzido pelo vereador Guilherme do Salão (PROS), 
presidente da CEV.

Aumento. Aparecida de Fátima Silva, da secretaria de 
Saúde, comentou que no setor de Urgência e Emergên-
cia do município verificou-se um aumento de infartos e 
acidentes vasculares cerebrais (AVCs). Também cresceu o 
número de atendimentos relacionados a cansaço e fadi-
ga, em razão do estresse pós-traumático devido à pande-
mia. Ela defendeu a criação de um núcleo pós-Covid em 
Cubatão, que seria destinado a cuidar de todo o processo 
de estudo e mapeamento de casos de pessoas recupera-
das da doença, mas que apresentam diferentes sequelas.

Dados. A psicóloga clínica e diretora de Atenção à Saúde 
de Cubatão, Simone Tenório, disse que é indispensável 
levantar dados sobre a realidade atual dos recuperados 
da Covid-19 que apresentam sequelas, já que, só após 
um estudo detalhado, será possível pensar nas estraté-
gias de tratamento. 

Em falta. Os servidores da secretaria de Saúde chama-
ram a atenção para o fato de que muitos serviços básicos 
e profissionais especializados estão em falta hoje no 
município, o que dificulta a deslocamento de profissio-
nais para um ambulatório exclusivo para atendimento 
pós-Covid. 

Continuidade. Outro ponto crucial é considerar que 
muitas pessoas já não conseguiam dar prosseguimen-
to ao tratamento de outras doenças antes da pandemia, 
o que se agravou nos últimos meses. Nesse sentido, os 
profissionais ponderam para qual deve ser foco dos in-
vestimentos em saúde na cidade no contexto atual, pen-
sando na estrutura da rede municipal.

Ambulatório. O presidente da CEV defendeu a instala-
ção do ambulatório especializado para realizar o mapea-
mento e observação de pacientes que tiveram sequelas 
do Covid-19, assim como oferecer o tratamento adequa-
do. Ele ressaltou que esse novo espaço ajudará a não so-
brecarregar o setor de Urgência e Emergência da cidade. 
Guilherme do Salão disse que é preciso ampliar a discus-
são sobre o tema e envolver outros setores da adminis-
tração municipal. 
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CHARGE

S omos uma espécie compulsiva pela padronização 
de comportamento, criação de regras, definição de 
critérios e estabelecimento de normas. Contudo, 
o espírito tribal, antes de ceder ao universalismo, 
frequentemente adota o delineamento de negação 

do outro e intolerância ao diferente. Pois toda a assimila-
ção cultural, enquanto mecanismo virtuoso na edificação 
da concórdia civilizatória, sempre descreve uma trajetória 
dolorosa, marcada por conflitos e perdas vultosas. Todavia, 
a nossa saída das cavernas nos primórdios da história hu-
mana em direção à sociedade complexa, somente foi viável 
graças à prática ininterrupta de trocas inces-
santes de conhecimento científico, tecnológico 
e cultural.

 Na verdade, consistimos em um verdadeiro 
sistema de algoritmos biológicos com conexões 
ilimitadas, mas portadores de sentimentos e 
concepções que nos diferenciam das máquinas. 
Nesse contexto, o ato de compartilhar nos re-
mete a práticas perenes de comunhão, de união 
dos espíritos objetivos e subjetivos, como tam-
bém, fortalece o sentido de conformidade, con-
vergência, harmonia e identificação. Ou seja, 
enviar postagens temáticas através das mídias sociais não 
significa nada além de uma visão reducionista da partilha de 
experiências, juízos e desejos.

 Por meio da popularização da internet e o posterior 
surgimento de plataformas, tais como o Facebook, Insta-
gram, Twitter, WhatsApp, Youtube, entre tantas outras, o 
conceito de compartilhamento interpessoal foi transmutado 
em ações de doutrinação em massa, na maioria das vezes 
se utilizando de cidadãos comuns que, alienados do teor 
segregacionista ou mesmo da inveracidade que o conteúdo 
das mensagens transmitem, acabam alçados à condição de 
vetores e partícipes de métodos na disseminação de infor-
mações, cuja extensão das consequências nefastas nem ao 

menos conseguem compreender. 
Nessa miscelânea distópica surgem os discursos mora-

lizantes; a veneração fundamentalista à figura de Deus; o 
enaltecimento da pátria mediante o vilipêndio aos símbolos 
nacionais; a defesa incondicional da família tradicional, na 
qualidade de ser a única forma aceitável de relacionamento 
amoroso e conjugal, assumindo dessa maneira, a função de 
subterfúgios e escaramuças para as manifestações racistas, 
misóginas, intolerantes, desumanas e autoritárias. “O ódio e 
o medo são as mais sombrias emoções humanas.

 Quando a mentira as alimenta e elas passam a ditar 
opiniões e comportamentos, a democracia se 
torna vulnerável... A polarização da sociedade 
entre posições extremas criou um ambiente 
malsão em que se torna difícil alguém formar 
sua opinião ou mudá-la com base em fatos e 
argumentos. Em uma sociedade polarizada, 
uns e outros só tomam como verdade o que 
confirma sua certeza e desqualificam como 
mentira tudo que pode vir a questioná-la” 
(Rosiska Darcy de Oliveira). 

A vida motivada por vingança, alimentada 
por rancores que corroem até o limite das en-

tranhas, são sintomas de um corpo social doente e incapa-
citado de dialogar com os semelhantes a partir da nobreza 
do espectro libertário. Você já parou para refletir até que 
ponto vem contribuindo na generalização dessa narrativa? 
Em algum momento pensou quando a insensatez ruidosa e 
insana se tornará derradeira e irreversível? Avaliou porque o 
comportamento grotesco precisa assumir a estética verbal 
das manifestações políticas? Afinal, você é aquilo que você 
compartilha, defende, enaltece e brada. “Não há outro infer-
no para o homem além da estupidez ou da maldade dos seus 
semelhantes”. (Marques de Sade).

NILTON CESAR TRISTÃO

Você é o que você compartilha

Nilton Cesar Tristão, Cientista Político - Opinião Pesquisa & GovNet
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 A Seguindo decisão tomada 
pelo gabinete municipal per-
manente de combate à Co-
vid-19, destinado a analisar 
a dinâmica da pandemia em 
Guarujá, a Prefeitura decidiu 
pela não realização do Carna-
val no Município, em 2022. A 
medida tem caráter preven-
tivo, com o intuito de deses-
timular eventos capazes de 
gerar grandes aglomerações.

Dessa forma, em 2022 o 
Município não promoverá 
desfiles de blocos, bandas e 
escolas de samba. A medida 
vai ao encontro de outra re-
centemente anunciada, que 
cancelou a tradicional quei-
ma de fogos da virada do ano 

Prefeitura de Guarujá decide cancelar o Carnaval

(26), a Prefeitura de Guarujá 
aplicou 499.251 doses de va-
cinas contra a covid-19, in-
cluindo primeiras, segundas e 
doses de reforço, nos públicos 
adulto e adolescente. A taxa 
de ocupação de leitos Covid 
está em 11%. Especificamen-
te nas UTIs, a ocupação está 
em 13%. (DL)

promovida pela Prefeitura na 
orla.

O gabinete permanente de 
combate à covid-19 de Guaru-
já foi instituído pelo prefeito 
Válter Suman em março de 
2020 e reúne membros de di-
versas secretarias municipais. 
Cabe ao colegiado analisar, 
sob todos os pontos de vista, 
e tomar todas as decisões re-
ferentes à dinâmica da pan-
demia de Covid-19 na Cidade. 
Este grupo tomou a decisão 
depois de receber orientação 
da sala de situação da Secreta-
ria Municipal de Saúde, com-
posto por médicos e técnicos 
da pasta.

Até a última sexta-feira 

Decisão de suspender as festas foi tomada 
após reunião do gabinete municipal 
permanente de combate à Covid-19

Prefeitura de Guarujá decidiu pela não realização do Carnaval 
no Município, em 2022. A medida tem caráter preventivo

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE GUARUJÁ

Em 2022 o 
Município não 
promoverá 
desfiles de 
blocos, bandas e 
escolas de samba. 
A tradicional 
queima de fogos 
da virada do 
ano também foi 
cancelada 

Santos abre 
60 vagas 
para curso

 A Última chance neste ano 
para quem quer aprender 
gratuitamente como mon-
tar o próprio negócio. A 
Seectur e o Sebrae abriram 
inscrições para 60 vagas do 
curso Primeiros Passos.

Pessoas maiores de 18 
anos, com ou sem CNPJ, po-
dem se inscrever até o dia 6 
dezembro pelo link https://
forms.gle/PexmnP78rADg-
5jDS6. As aulas, realizadas 
de 13 a 17 de dezembro, em 
duas turmas (9h às 13h e 14h 
às 18h), apresentarão, em 
20 horas, conteúdos como 
‘Empreendedorismo’, ‘Mar-
keting’, ‘Finanças’, ‘Sua ideia 
de negócio’ e ‘Formalização’.

A capacitação será reali-
zada no auditório do Sebrae 
Aqui, no Centro Histórico. (DL)

Cidades

 A Há cerca de quatro me-
ses, o Governo do Estado 
de São Paulo destinou R$ 
17 milhões para que o De-
partamento de Estradas de 
Rodagem (DER) investisse 
na recuperação da Rodovia 
Ariovaldo de Almeida Vian-
na SP 61, também conheci-
da como Estrada Guarujá 
Bertioga, às margens do Ca-
nal de Bertioga. No entanto, 
segundo moradores da re-
gião conhecida como Rabo 
do Dragão, os trabalhos se-
quer foram iniciados, cau-
sando riscos a pedestres e 
morte a animais silvestres.

Os moradores – a maio-
ria caiçara que vive às mar-
gens da rodovia – iniciaram 
um abaixo-assinado onli-
ne que visa cobrar recapea-
mento de boa qualidade 
(e não reparos) e sinaliza-
ção de velocidade para evi-
tar que pessoas e animais 
que cruzam a estrada sejam 
atingidos por veículos, prin-
cipalmente à noite, quan-
do a iluminação é precária, 
revelando que o problema 
não está só no chão, mas 
também na parte aérea dos 
22,5 quilômetros da estra-
da, ligando a área urbana 
de Guarujá até a balsa que 
dá acesso ao município de 
Bertioga.  

Jeferson Carlos Macha-
do, autor de inúmeras ima-
gens mostrando a situa-
ção da estrada, revela que 
a situação é de calamidade. 
“Eu moro na estrada há 30 
anos e a situação não muda. 
Nos quilômetros finais an-
tes da balsa de Bertioga, a 
situação é deplorável. Não 
existe sequer podas de ár-
vores, que invadem a rodo-
via e obrigam que os ôni-
bus, por exemplo, invadam 
a pista oposta. Já ocorreram 
mortes fatais por batidas de 

Estrada 
mata 
pessoas e 
animais 

DESCASO. Com buracos, mal iluminada e 
sem sinalização, Guarujá-Bertioga é fatal 

A estrada se encontra em péssimo estado de conservação em quase toda sua extensão, causando mortes a pessoas e danificando veículos 

Divulgação

frente. Estamos precisando 
de apoio do Estado”, afirma.  

Para outro morador, Igor 
Santana dos Santos, o custo 
para manter os carros em 
ordem é enorme. “Estraga 
tudo. Fizeram poucas bar-
reiras para conter encostas 
e os acostamentos não são 
suficientes. Um abandono 
só”, revela.   

“A quantidade de bura-
cos é enorme. Um morador 
chegou a filmar as mano-
bras que os motoristas tem 
feito para evitar quebra do 
veículos. Toda a via de rola-
mento está precisando de 
socorro. Os pontos de ôni-
bus, no acostamento, tam-
bém estão bastante dani-
ficados. A situação está tão 
grave que estão sendo atro-
pelados animais silvestres 
e domésticos. Temos mui-
tas crianças morando na 
região”, reclama o secretá-
rio geral da Associação dos 
Moradores e Amigos da Ca-
choeira da região do Rabo 
do Dragão, Sidnei Bibiano 
Silva dos Santos.

O líder comunitário 
completa enfatizando que 
a estrada precisa ampliar 
a sinalização de travessia 
de animais silvestres, tam-
bém a sinalização onde tem 
moradores e colocar mais 
lombadas. “Já informamos 
o DER sobre a situação até 
com imagens. Mas man-
dam uma empresa tercei-
rizada para efetuar o ser-
viço, que é colocar asfalto 
frio, sem compactação cor-
reta, e o mesmo buraco abre 
dias depois. Estão enxugan-
do gelo”, afirma. 

MUNICIPALIZAÇÃO. 
Em recentes reportagens, o 
Diário descobriu que uma 
das saídas para minimizar 
os problemas da estrada se-

ria repassa-la ao Município, 
que ganharia autonomia 
administrativa para atender 
as demandas dos morado-
res, reconhecer os imóveis, 
manter as crianças estudan-
do perto de casa, promover 
assistência à saúde de for-
ma mais eficaz e levar qua-
lidade de vida para a co-
munidade caiçara da região. 
Mas a proposta nunca foi 
adiante.  

Para se ter uma ideia so-

bre a questão, hoje, por não 
ser municipalizada, um ser-
viço simples e corriqueiro, 
como por exemplo, trocar 
uma lâmpada na rodovia, 
vira um verdadeiro martírio 
burocrático. A Secretaria de 
Operações Urbanas de Gua-
rujá tem que emitir um ofí-
cio para o DER para fazer a 
reposição nos postes da es-
trada, que é praticamente 
uma via urbana dentro de 
Guarujá. 

Os moradores 
– a maioria 
caiçara que vive 
às margens 
da rodovia – 
iniciaram um 
abaixo-assinado 
online pedindo 
providências ao 
DER

Tatu, capivaras e muitos animais são mortos por falta de alertas e redutores de velocidade 

Divulgação

Ano passado, o governa-
dor de São Paulo, João Doria 
(PSDB), recebeu indicação 
formal para municipalizar 
por intermédio da deputa-
da Monica da Bancada Ati-
vista (PSOL). Apesar de Dó-
ria, por ofício, ter dado aval 
para a municipalização, a 
proposta, que está parada 
em alguma gaveta do Pa-
lácio dos Bandeirantes, se-
ria fundamental para am-
pliar os serviços públicos e 
o crescimento econômico 
da região, além de cerca de 
30 mil pessoas que seriam 
beneficiadas com a medida.  

A deputada justifica que 
toda a estrada possui ca-
racterísticas urbanas, com 
serviços de correios, trans-
porte público, coleta de 
lixo, iluminação, mas tudo 
de forma bastante precária, 
necessitando ampliar a in-
fraestrutura para famílias 
que lá residem por mais de 
70 

Sobre a municipalização, 
a Prefeitura já havia infor-
mado que pediu e transfe-
rência parcial de domínio 
entre os quilômetros 4,5 e 
8,5, junto à Superintendên-
cia do DER, em 2019. Já o 
órgão havia informado que 
é necessário um ofício, des-
de que a Diretoria Regio-
nal do local esteja de acor-
do. A solicitação também 
deve ser aprovada pela Câ-
mara dos Vereadores. O DER 
não se manifestou sobre as 
novas questões da estrada.  
(Carlos Ratton)
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 A O policial militar Julia-
no Ritter, de 31 anos, foi ba-
leado com um tiro na cabe-
ça e morreu após passar por 
uma cirurgia neurológica de 
emergência na tarde deste 
domingo (28), em São Vicen-
te. Ele foi alvejado enquanto 
estava em serviço próximo 
à Ponte dos Barreiros. Uma 
investigação para identificar 
o autor do crime foi iniciada 
no mesmo dia.

O crime ocorreu no iní-
cio da tarde de domingo, 
momento no qual o agente 
de segurança trabalhava em 
frente ao prédio da Escola 
Técnica de Economia Criati-
va (Etecri) de São Vicente, na 
Avenida Nações Unidas, pró-
ximo à Ponte dos Barreiros. 
As informações foram con-
firmadas pela Secretaria de 
Saúde do Município.

Segundo as autoridades, 
o responsável pelos disparos 
se aproximou e começou a 
efetuar diversos tiros, sendo 
que um dos projéteis atin-
giu a vítima na cabeça. Logo Juliano Ritter foi baleado com um tiro na cabeça e morreu após passar por uma cirurgia de emergência

REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

Policial militar morre após 
ser baleado em São Vicente

CRIME. Profissional chegou a ser socorrido e submetido a cirurgia, mas não resistiu ao grave ferimento

após abrir fogo, o suspeito fu-
giu em direção à comunida-
de do México 70. Já a vítima 
foi socorrida e encaminhada 
rapidamente para o Hospital 
Municipal de São Vicente, o 
antigo Crei. Após passar por 
rápida análise médica, o poli-
cial militar foi imediatamen-
te submetido a uma cirurgia 
neurológica e colocado em 
ventilação mecânica.

Apesar dos esforços dos 
responsáveis pela cirurgia, o 
estado de Juliano se agravou 
e ele acabou morrendo às 
18h20, poucas horas depois 
de dar entrada na unidade 
de saúde. O corpo da vítima 
foi encaminhado ao Instituto 
Médico Legal (IML) de Praia 
Grande.

Assim que Juliano foi ba-
leado, equipes da Polícia Mi-
litar iniciaram uma investi-
gação junto ao local do crime 
para identificar o suspeito. O 
caso foi registrado na Delega-
cia Sede de São Vicente, que 
supervisionou todo o traba-
lho de investigação. (DL)

 A Os candidatos que se 
inscreveram nos Concursos 
Públicos 001 e 002/2021, do 
Município de Praia Grande, 
já podem consultar o local, 
data e horário em que farão 
as avaliações.

As provas serão aplica-
das no próximo domingo 
(5 de dezembro). Os portões 
serão abertos às 8h para as 
provas aplicadas no perío-
do da manhã e às 13h para 
quem fará a avaliação no 
período da tarde.

Para conhecer os ende-
reços das unidades onde 
serão realizadas as provas, 
os candidatos devem clicar 
no botão “Serviços Online” 

Concurso: Praia Grande divulga locais das provas

Candidatos podem achar endereços das unidades onde serão realizadas as provas no site da Prefeitura

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

do site do Município (www.
praiagrande.sp.gov.br) ou 
ainda no site do Instituto 
Brasileiro de Administração 
Municipal – Ibam  (www.
ibamsp-concursos.org.br).

É importante que o can-
didato verifique antecipa-
damente o local da prova 
para evitar atrasos. Os por-
tões fecham 30 minutos 
após a abertura. Na data 
da prova o candidato deve 
comparecer ao local por-
tando documento oficial de 
identidade com foto (ori-
ginal), caneta esferográfica 
transparente de tinta azul 
ou preta, lápis preto e bor-
racha. (DL)

Para saber os endereços das unidades onde 
serão realizadas as provas, é preciso acessar 
a aba ‘Serviços Online’ do site do Município

 A A noite de domingo (28) 
foi especial para os artistas da 
comunidade que participarão 
de 18 a 22 de janeiro da Ence-
nação da Fundação da Vila de 
São Vicente, em comemora-
ção ao aniversário da Primeira 
Vila do Brasil.

No primeiro encontro, rea-
lizado na quadra da UniBR – 
Faculdade de São Vicente, o 
elenco conheceu o tema do 
espetáculo e foi informado so-
bre o cronograma de ensaios, 
que segue, nesta primeira eta-
pa, até o dia 22 de dezembro.

Os núcleos estão dividi-
dos em Tribo Indígena; Corte 
e Clero; Apoena e Porta Ban-
deiras; e Guardas, Marinheiros 
e Degredados

A história será sob o pris-
ma de uma criança, que ouve 
a narração de sua avó sobre o 
nascimento da Primeira Vila 
do Brasil.

SV: artistas da comunidade participam 
do primeiro dia de ensaios da Encenação

O elenco conheceu o tema do espetáculo neste domingo (28)

DIVULGAÇÃO/PMS

to nas arquibancadas. Todos 
os envolvidos no espetáculo, 
entre equipe e plateia, deverão 
usar máscara (inclusive nos en-
saios) e apresentar a carteira de 
vacinação com as duas doses 
(ou dose única).

Aos poucos, o “novo nor-
mal” se instala, sem deixar de 
lado a adoção dos protocolos 
sanitários.

A Administração Municipal 
salienta que as ações estão sen-
do feitas de forma consciente e 
responsável, diante da redução 
de casos de Covid, tanto no Bra-
sil, quanto na região da Baixa-
da Santista.

Porém, caso os índices vol-
tem a crescer, não fica descar-
tada a possibilidade de alte-
rações na programação, com 
adiamento de eventos ou até 
mesmo cancelamento, sem-
pre visando a preservação de 
vidas. (DL)

CUIDADOS.
Em novembro, a Prefeitura 
anunciou medidas preventi-
vas contra a Covid-19 durante 
eventos culturais.

O número de voluntários 

ficou mais enxuto, com 200 
participantes (três vezes me-
nos que em anos anteriores). 
O público seguirá na mesma 
proporção, com 1 mil especta-
dores por dia e distanciamen-

 A O prazo para inscrição 
no Vestibulinho das Esco-
las Técnicas Estaduais (Ete-
cs) e no Vestibular das Fa-
culdades de Tecnologia do 
Estado (Fatecs), para o pri-
meiro semestre de 2022, 
foi prorrogado. Interessa-
dos em estudar nas Etecs 
poderão se inscrever até as 
15 horas da próxima segun-
da-feira, 6 de dezembro, 
exclusivamente pelo site. 
Já o prazo de inscrição para 
as Fatecs termina no dia 8 
de dezembro, também às 
15 horas, somente pela in-
ternet.

O critério de seleção 
para os dois processos se-
letivos será por análise do 
histórico escolar. Para as 
Etecs, serão consideradas 
as notas das disciplinas de 
Língua Portuguesa e Ma-
temática, referentes ao 
sétimo ou oitavo ano do 

Inscrições para Etecs e
Fatecs são prorrogadas

Ensino Fundamental, con-
cluído até 2019 ou 2020. Os 
candidatos que vão con-
correr a uma vaga nas Fate-
cs terão que apresentar as 
notas referentes à primeira 
ou segunda série do Ensino 
Médio, concluída até 2019 
ou 2020.

As Etecs e Fatecs dispo-
nibilizam computadores e 
acesso à internet a quem 
tiver dificuldade para fazer 
a inscrição. Os interessados 
devem verificar data e ho-
rário de atendimento nas 
unidades.

PANDEMIA.
Para utilizar os equipa-
mentos, será obrigatório 
o uso de máscara de pro-
teção facial e também res-
peitar as demais medidas 
de proteção do Protocolo 
Sanitário Institucional do 
CPS. (DL)

Casa do Papai 
Noel está 
quase pronta

 A Está em ritmo acelerado a 
montagem da casinha de Papai 
Noel, na Praça da Independên-
cia, Gonzaga, que avançou in-
clusive pelo sábado e domingo 
(27 e 28), com a fixação das pa-
redes e do telhado. 

Os trabalhos de criação, con-
fecção e construção mobilizam 
18 pessoas da Seserp (Secretaria 
de Serviços Públicos), entre ar-
quitetos responsáveis pelo pro-
jeto, carpinteiros e marceneiros, 
e da empresa MLM, à qual cabe 
a instalação, com término pre-
visto para esta sexta-feira (3).

Em estilo germânico, a ca-
sinha de 41m² foi confeccio-
nada com vigas e placas de 
MDF, material ecologicamen-
te correto por ser produzido 
apenas com madeiras de re-
florestamento. (DL)

Polícia fecha 
laboratório 
de drogas 
em SV

 A Policiais do 3º Distrito Po-
licial de São Vicente, fecha-
ram uma espécie de labora-
tório e apreenderam drogas 
durante operação de combate 
ao tráfico no bairro Vila Ponte 
Nova, na manhã desta segun-
da-feira (29).

Após investigação, os po-
liciais se dirigiram ao local e 
encontraram uma constru-
ção de alvenaria, com a parte 
lateral aberta. Após percebe-
rem que não havia ninguém 
no imóvel, adentraram no 
quintal lateral e visualizaram 
pela janela diversos objetos 
suspeitos, além de sentirem 
um forte odor similar a subs-
tância entorpecente.

Foram localizados 346 mi-
crotubos de cocaína (512g), 
1.139 porções de maconha 
(1.450g),  45 pedras de crack 
(62g), 144 tubos plásticos de 
lança-perfume (1.500ml) e 
um galão plástico contendo 
a mesma substância (1 litro), 
e ainda 400 frascos plásticos 
vazios para embalar drogas, 
duas balanças de precisão, e 
36 munições intactas de arma 
de fogo calibre .380. (DL)

VILA PONTE NOVA
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 D Desde 2018, por causa do aumento de requerimentos, o INSS começou a atrasar a avaliação de pedidos de aposentadorias

FOTOS PÚBLICAS

O novo presidente do INSS 
(Instituto Nacional do Se-
guro Social), José Carlos 
Oliveira, traçou um plano 
para tentar acabar com a 

fila de espera por benefícios da Previ-
dência Social até julho de 2022. Oliveira 
trabalhou desde abril com o antecessor, 
Leonardo Rolim, nas medidas para so-
lucionar o problema.

A estratégia é ampliar a análise au-
tomática dos pedidos de aposentado-
rias -sem a necessidade de aval de um 
servidor.

Outro item do plano é acelerar a ava-
liação das condições sociais e físicas de 
quem pede o BPC (benefício assisten-
cial para idosos de baixa renda e pessoas 
com deficiência). O plano é que a análise 
do perfil social também seja feita remo-
tamente.

Hoje, o INSS tem cerca de 1,8 milhão de 

processos a serem analisados, sendo que 
500 mil são requerimentos de BPC.

O prazo para análise desses pedidos 
é de 45 dias. Do volume total, cerca de 
900 mil estão dentro desse prazo e a 
outra metade está com atraso superior 
a esse período.

O governo afirma que cerca de 900 mil 
processos é a média mensal de entrada de 
requerimentos. Portanto, zerar a fila signi-
fica ter 900 mil pedidos a serem analisa-
dos -dentro do prazo.

Desde 2018, por causa do aumento de 
requerimentos, o INSS começou a atrasar 
a avaliação de pedidos de aposentadorias 
e demais benefícios. A fila chegou a cerca 
de 2,3 milhões de requerimentos no fim 
de 2019. Diversas tentativas de acabar com 
o estoque em atraso falharam.

No início de novembro, Rolim foi 
exonerado do cargo de presidente do 
INSS. (FP)

A estratégia é 
ampliar a análise 
automática 
dos pedidos de 
aposentadorias 
-sem a 
necessidade 
de aval de um 
servidor

Novo presidente do INSS planeja 
acabar com a fila de espera

Fique 
ligado 

NOTAS

 A Desde ontem (29) passa-
ram a valer duas novas moda-
lidades do Pix: Saque e Troco. 
Os usuários podem fazer sa-
ques em locais como pada-
rias, lojas de departamento e 
supermercados, não apenas 
em caixas eletrônicos.

Segundo o Banco Central 
(BC), a oferta dos dois novos 
produtos da ferramenta aos 
usuários é opcional, cabendo 
a decisão final aos estabele-
cimentos comerciais, às em-
presas proprietárias de redes 
de autoatendimento e às ins-
tituições financeiras.

PIX SAQUE.
O Pix Saque permitirá que os 
clientes de qualquer institui-
ção participante do sistema 
realizem saque em um dos 
pontos que ofertar o serviço.

Estabelecimentos comer-
ciais, redes de caixas eletrô-
nicos compartilhados e par-
ticipantes do Pix, por meio 
de seus serviços de autoa-
tendimento próprios, pode-
rão ofertar o serviço. Para ter 
acesso aos recursos em espé-
cie, o cliente fará um Pix para 
o agente de saque, em dinâ-
mica similar à de um Pix nor-
mal, a partir da leitura de um 
QR Code ou do aplicativo do 
prestador do serviço.

Pix Troco.
No Pix Troco, a dinâmica é 
praticamente idêntica. A di-
ferença é que o saque de re-
cursos em espécie pode ser 
feito durante o pagamento 
de uma compra ao estabele-
cimento. Nesse caso, o Pix é 
feito pelo valor total, ou seja, 

Pix Saque e Pix Troco 
já estão disponíveis

da compra mais o saque. No 
extrato do cliente aparece-
rá o valor correspondente ao 
saque e à compra.

LIMITE.
O limite máximo das tran-
sações do Pix Saque e do Pix 
Troco será de R$ 500,00 du-
rante o dia, e de R$ 100,00 
no período noturno (das 
20h às 6h). De acordo com o 
BC, haverá, no entanto, liber-
dade para que os ofertantes 
dos novos produtos do Pix 
trabalhem com limites in-
feriores a esses valores, caso 
considerem mais adequado 
aos seus fins.

TARIFAS.
De acordo com o BC, não ha-
verá cobrança de tarifas para 
clientes pessoas naturais 
(pessoas físicas e microem-
preendedores individuais) 
por parte da instituição de-
tentora da conta de depósi-
tos ou da conta de pagamen-
to pré-paga para a realização 
do Pix Saque ou do Pix Tro-
co em até oito transações 
mensais. (AB)

Os usuários 
podem fazer 
saques em 
locais como 
padarias, lojas de 
departamento e 
supermercados, 
não apenas 
em caixas 
eletrônicos

 A A previsão do mercado fi-
nanceiro para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), considerada a 
inflação oficial do país, subiu 
de 10,12% para 10,15% neste 
ano. Essa foi a 34ª elevação 
consecutiva da projeção. A es-
timativa está no Boletim Fo-
cus de ontem (29), pesquisa 
divulgada semanalmente pelo 
Banco Central (BC), com a ex-
pectativa das instituições para 
os principais indicadores eco-
nômicos.

Para 2022, a estimativa de 
inflação subiu 4,96% para 5%. 
Para 2023 e 2024, as previsões 
foram mantidas em 3,42% e 
3,10%, respectivamente.

A previsão para 2021 está 
acima da meta de inflação que 
deve ser perseguida pelo BC. A 
meta, definida pelo Conselho 

Monetário Nacional (CMN), é 
de 3,75% para este ano, com 
intervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual para cima 
ou para baixo. Ou seja, o limi-
te inferior é 2,25% e o superior 
de 5,25%. Para 2022 e 2023, as 
metas são 3,5% e 3,25%, respec-
tivamente, com o mesmo in-
tervalo de tolerância.

TAXA DE JUROS.
Para alcançar a meta de in-
flação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Se-
lic, definida em 7,75% ao ano 
pelo Comitê de Política Mo-
netária (Copom). Na última 
reunião do Copom deste ano, 
nos dias 7 e 8 de dezembro, a 
previsão do mercado finan-
ceiro é que a Selic suba para 
9,25% ao ano. (AB)

Mercado prevê 
inflação em 10,15%

 A O Índice de Confiança do 
Comércio (Icom), medido 
pela Fundação Getulio Var-
gas (FGV), teve queda de 6,2 
pontos de outubro para no-
vembro deste ano. Com isso, 
o indicador chegou a 88 pon-
tos, em uma escala de zero 
a 200, o menor nível desde 
abril deste ano (84,1 pontos).

A confiança do empre-
sário do comércio brasileiro 
caiu em relação tanto ao pre-
sente quanto ao futuro. O Ín-
dice da Situação Atual, que 
mede as avaliações sobre o 
momento atual, caiu 7 pontos 

e chegou a 88,3 pontos.
Já o Índice de Expectati-

vas, que mede a confiança do 
empresariado no futuro, ce-
deu 5,1 pontos e atingiu 93,3 
pontos.

“O cenário para os próxi-
mos meses não é muito ani-
mador, dado que a confiança 
dos consumidores ainda se 
encontra muito baixa, a in-
flação segue em alta, os ju-
ros subindo e o mercado de 
trabalho ainda reagindo gra-
dualmente”, disse o pesqui-
sador da FGV Rodolpho To-
bler. (AB)

Comércio: confiança 
recua 6,2 pontos

 D Governo federal pagará um vale-gás a famílias de baixa renda
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Entenda como vai 
funcionar o vale-gás

A PARTIR DE DEZEMBRO. O Programa Gás do Brasileiros foi sancionado pelo 
presidente Jair Bolsonaro na semana passada e ficará em vigor por cinco anos

A partir de dezem-
bro, o governo 
federal pagará 
um vale-gás a 
famílias de bai-

xa renda, para recompor a 
alta do preço do gás de co-
zinha. O Programa Gás do 
Brasileiros foi sancionado 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro na semana passada e fica-
rá em vigor por cinco anos.

QUEM TEM DIREITO?
O benefício é destinado a 
famílias inscritas no Cadas-
tro Único para Programas 
Sociais do Governo Fede-
ral (CadÚnico), com renda 
familiar mensal per capita 
menor ou igual a meio sa-
lário mínimo nacional, ou 
famílias que tenham entre 
seus integrantes quem re-
ceba o Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC).

QUANDO COMEÇA?
O pagamento começa em 
dezembro e, no primeiro 
mês, o Ministério da Cida-
dania informou que utili-
zará recursos próprios da 
pasta, no valor de R$ 300 
milhões. Para os paga-
mentos de 2022, o gover-
no ainda precisa encontrar 
espaço para a liberação de 
recursos do orçamento.

Pela lei, o programa será 

financiado com recursos 
dos royalties pertencen-
tes à União na produção 
de petróleo e gás natural 
sob o regime de partilha 
de produção, de parte da 
venda do excedente em 
óleo da União e bônus de 
assinatura nas licitações de 
áreas para a exploração de 
petróleo e de gás natural. 
Além disso, serão utiliza-
dos outros recursos que 
venham a ser previstos no 
Orçamento Geral da União 
e dividendos da Petrobras 

pagos ao Tesouro Nacional.
O programa tem ain-

da como uma das fontes 
de financiamento o mon-
tante que cabe à União da 
Contribuição de Interven-
ção no Domínio Econômi-
co (Cide) incidente sobre 
combustíveis.

QUAL O VALOR?
Cada família elegível re-
ceberá, a cada dois meses, 
o valor correspondente a 
uma parcela de, no míni-
mo, 50% da média do pre-

ço nacional de referência 
do botijão de 13 quilos de 
gás de cozinha, estabeleci-
do pelo Sistema de Levan-
tamento de Preços (SLP), 
da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) nos 
seis meses anteriores, con-
forme regras que ainda se-
rão definidas em decreto.

De acordo com o levan-
tamento, o valor médio 
do botijão em 2021 é de R$ 
102,48. Ou seja, cada família 
deve receber R$ 51,24. A esti-
mativa para o ano que vem 
é que o valor médio do boti-
jão suba para R$ 112,48.

COMO CADASTRAR?
Não é necessário cadastra-
mento, será usada a base 
de dados do CadÚnico e do 
BPC. O governo utilizará a 
estrutura do Programa Au-
xílio Brasil para realizar os 
pagamentos do vale-gás, 
por meio da Caixa Econô-
mica Federal.

Ele será concedido, pre-
ferencialmente, às famílias 
com mulheres vítimas de 
violência doméstica que es-
tejam sob o monitoramento 
de medidas protetivas de ur-
gência. A preferência de pa-
gamento também será para 
a mulher responsável pela 
família. (AB)
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 A O policial militar Julia-
no Ritter, de 31 anos, foi ba-
leado com um tiro na cabe-
ça e morreu após passar por 
uma cirurgia neurológica de 
emergência na tarde deste 
domingo (28), em São Vicen-
te. Ele foi alvejado enquanto 
estava em serviço próximo 
à Ponte dos Barreiros. Uma 
investigação para identificar 
o autor do crime foi iniciada 
no mesmo dia.

O crime ocorreu no iní-
cio da tarde de domingo, 
momento no qual o agente 
de segurança trabalhava em 
frente ao prédio da Escola 
Técnica de Economia Criati-
va (Etecri) de São Vicente, na 
Avenida Nações Unidas, pró-
ximo à Ponte dos Barreiros. 
As informações foram con-
firmadas pela Secretaria de 
Saúde do Município.

Segundo as autoridades, 
o responsável pelos disparos 
se aproximou e começou a 
efetuar diversos tiros, sendo 
que um dos projéteis atin-
giu a vítima na cabeça. Logo Juliano Ritter foi baleado com um tiro na cabeça e morreu após passar por uma cirurgia de emergência

REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

Policial militar morre após 
ser baleado em São Vicente

CRIME. Profissional chegou a ser socorrido e submetido a cirurgia, mas não resistiu ao grave ferimento

após abrir fogo, o suspeito fu-
giu em direção à comunida-
de do México 70. Já a vítima 
foi socorrida e encaminhada 
rapidamente para o Hospital 
Municipal de São Vicente, o 
antigo Crei. Após passar por 
rápida análise médica, o poli-
cial militar foi imediatamen-
te submetido a uma cirurgia 
neurológica e colocado em 
ventilação mecânica.

Apesar dos esforços dos 
responsáveis pela cirurgia, o 
estado de Juliano se agravou 
e ele acabou morrendo às 
18h20, poucas horas depois 
de dar entrada na unidade 
de saúde. O corpo da vítima 
foi encaminhado ao Instituto 
Médico Legal (IML) de Praia 
Grande.

Assim que Juliano foi ba-
leado, equipes da Polícia Mi-
litar iniciaram uma investi-
gação junto ao local do crime 
para identificar o suspeito. O 
caso foi registrado na Delega-
cia Sede de São Vicente, que 
supervisionou todo o traba-
lho de investigação. (DL)

 A Os candidatos que se 
inscreveram nos Concursos 
Públicos 001 e 002/2021, do 
Município de Praia Grande, 
já podem consultar o local, 
data e horário em que farão 
as avaliações.

As provas serão aplica-
das no próximo domingo 
(5 de dezembro). Os portões 
serão abertos às 8h para as 
provas aplicadas no perío-
do da manhã e às 13h para 
quem fará a avaliação no 
período da tarde.

Para conhecer os ende-
reços das unidades onde 
serão realizadas as provas, 
os candidatos devem clicar 
no botão “Serviços Online” 

Concurso: Praia Grande divulga locais das provas

Candidatos podem achar endereços das unidades onde serão realizadas as provas no site da Prefeitura
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do site do Município (www.
praiagrande.sp.gov.br) ou 
ainda no site do Instituto 
Brasileiro de Administração 
Municipal – Ibam  (www.
ibamsp-concursos.org.br).

É importante que o can-
didato verifique antecipa-
damente o local da prova 
para evitar atrasos. Os por-
tões fecham 30 minutos 
após a abertura. Na data 
da prova o candidato deve 
comparecer ao local por-
tando documento oficial de 
identidade com foto (ori-
ginal), caneta esferográfica 
transparente de tinta azul 
ou preta, lápis preto e bor-
racha. (DL)

Para saber os endereços das unidades onde 
serão realizadas as provas, é preciso acessar 
a aba ‘Serviços Online’ do site do Município

 A A noite de domingo (28) 
foi especial para os artistas da 
comunidade que participarão 
de 18 a 22 de janeiro da Ence-
nação da Fundação da Vila de 
São Vicente, em comemora-
ção ao aniversário da Primeira 
Vila do Brasil.

No primeiro encontro, rea-
lizado na quadra da UniBR – 
Faculdade de São Vicente, o 
elenco conheceu o tema do 
espetáculo e foi informado so-
bre o cronograma de ensaios, 
que segue, nesta primeira eta-
pa, até o dia 22 de dezembro.

Os núcleos estão dividi-
dos em Tribo Indígena; Corte 
e Clero; Apoena e Porta Ban-
deiras; e Guardas, Marinheiros 
e Degredados

A história será sob o pris-
ma de uma criança, que ouve 
a narração de sua avó sobre o 
nascimento da Primeira Vila 
do Brasil.

SV: artistas da comunidade participam 
do primeiro dia de ensaios da Encenação

O elenco conheceu o tema do espetáculo neste domingo (28)

DIVULGAÇÃO/PMS

to nas arquibancadas. Todos 
os envolvidos no espetáculo, 
entre equipe e plateia, deverão 
usar máscara (inclusive nos en-
saios) e apresentar a carteira de 
vacinação com as duas doses 
(ou dose única).

Aos poucos, o “novo nor-
mal” se instala, sem deixar de 
lado a adoção dos protocolos 
sanitários.

A Administração Municipal 
salienta que as ações estão sen-
do feitas de forma consciente e 
responsável, diante da redução 
de casos de Covid, tanto no Bra-
sil, quanto na região da Baixa-
da Santista.

Porém, caso os índices vol-
tem a crescer, não fica descar-
tada a possibilidade de alte-
rações na programação, com 
adiamento de eventos ou até 
mesmo cancelamento, sem-
pre visando a preservação de 
vidas. (DL)

CUIDADOS.
Em novembro, a Prefeitura 
anunciou medidas preventi-
vas contra a Covid-19 durante 
eventos culturais.

O número de voluntários 

ficou mais enxuto, com 200 
participantes (três vezes me-
nos que em anos anteriores). 
O público seguirá na mesma 
proporção, com 1 mil especta-
dores por dia e distanciamen-

 A O prazo para inscrição 
no Vestibulinho das Esco-
las Técnicas Estaduais (Ete-
cs) e no Vestibular das Fa-
culdades de Tecnologia do 
Estado (Fatecs), para o pri-
meiro semestre de 2022, 
foi prorrogado. Interessa-
dos em estudar nas Etecs 
poderão se inscrever até as 
15 horas da próxima segun-
da-feira, 6 de dezembro, 
exclusivamente pelo site. 
Já o prazo de inscrição para 
as Fatecs termina no dia 8 
de dezembro, também às 
15 horas, somente pela in-
ternet.

O critério de seleção 
para os dois processos se-
letivos será por análise do 
histórico escolar. Para as 
Etecs, serão consideradas 
as notas das disciplinas de 
Língua Portuguesa e Ma-
temática, referentes ao 
sétimo ou oitavo ano do 

Inscrições para Etecs e
Fatecs são prorrogadas

Ensino Fundamental, con-
cluído até 2019 ou 2020. Os 
candidatos que vão con-
correr a uma vaga nas Fate-
cs terão que apresentar as 
notas referentes à primeira 
ou segunda série do Ensino 
Médio, concluída até 2019 
ou 2020.

As Etecs e Fatecs dispo-
nibilizam computadores e 
acesso à internet a quem 
tiver dificuldade para fazer 
a inscrição. Os interessados 
devem verificar data e ho-
rário de atendimento nas 
unidades.

PANDEMIA.
Para utilizar os equipa-
mentos, será obrigatório 
o uso de máscara de pro-
teção facial e também res-
peitar as demais medidas 
de proteção do Protocolo 
Sanitário Institucional do 
CPS. (DL)

Casa do Papai 
Noel está 
quase pronta

 A Está em ritmo acelerado a 
montagem da casinha de Papai 
Noel, na Praça da Independên-
cia, Gonzaga, que avançou in-
clusive pelo sábado e domingo 
(27 e 28), com a fixação das pa-
redes e do telhado. 

Os trabalhos de criação, con-
fecção e construção mobilizam 
18 pessoas da Seserp (Secretaria 
de Serviços Públicos), entre ar-
quitetos responsáveis pelo pro-
jeto, carpinteiros e marceneiros, 
e da empresa MLM, à qual cabe 
a instalação, com término pre-
visto para esta sexta-feira (3).

Em estilo germânico, a ca-
sinha de 41m² foi confeccio-
nada com vigas e placas de 
MDF, material ecologicamen-
te correto por ser produzido 
apenas com madeiras de re-
florestamento. (DL)

Polícia fecha 
laboratório 
de drogas 
em SV

 A Policiais do 3º Distrito Po-
licial de São Vicente, fecha-
ram uma espécie de labora-
tório e apreenderam drogas 
durante operação de combate 
ao tráfico no bairro Vila Ponte 
Nova, na manhã desta segun-
da-feira (29).

Após investigação, os po-
liciais se dirigiram ao local e 
encontraram uma constru-
ção de alvenaria, com a parte 
lateral aberta. Após percebe-
rem que não havia ninguém 
no imóvel, adentraram no 
quintal lateral e visualizaram 
pela janela diversos objetos 
suspeitos, além de sentirem 
um forte odor similar a subs-
tância entorpecente.

Foram localizados 346 mi-
crotubos de cocaína (512g), 
1.139 porções de maconha 
(1.450g),  45 pedras de crack 
(62g), 144 tubos plásticos de 
lança-perfume (1.500ml) e 
um galão plástico contendo 
a mesma substância (1 litro), 
e ainda 400 frascos plásticos 
vazios para embalar drogas, 
duas balanças de precisão, e 
36 munições intactas de arma 
de fogo calibre .380. (DL)

VILA PONTE NOVA
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 D Desde 2018, por causa do aumento de requerimentos, o INSS começou a atrasar a avaliação de pedidos de aposentadorias

FOTOS PÚBLICAS

O novo presidente do INSS 
(Instituto Nacional do Se-
guro Social), José Carlos 
Oliveira, traçou um plano 
para tentar acabar com a 

fila de espera por benefícios da Previ-
dência Social até julho de 2022. Oliveira 
trabalhou desde abril com o antecessor, 
Leonardo Rolim, nas medidas para so-
lucionar o problema.

A estratégia é ampliar a análise au-
tomática dos pedidos de aposentado-
rias -sem a necessidade de aval de um 
servidor.

Outro item do plano é acelerar a ava-
liação das condições sociais e físicas de 
quem pede o BPC (benefício assisten-
cial para idosos de baixa renda e pessoas 
com deficiência). O plano é que a análise 
do perfil social também seja feita remo-
tamente.

Hoje, o INSS tem cerca de 1,8 milhão de 

processos a serem analisados, sendo que 
500 mil são requerimentos de BPC.

O prazo para análise desses pedidos 
é de 45 dias. Do volume total, cerca de 
900 mil estão dentro desse prazo e a 
outra metade está com atraso superior 
a esse período.

O governo afirma que cerca de 900 mil 
processos é a média mensal de entrada de 
requerimentos. Portanto, zerar a fila signi-
fica ter 900 mil pedidos a serem analisa-
dos -dentro do prazo.

Desde 2018, por causa do aumento de 
requerimentos, o INSS começou a atrasar 
a avaliação de pedidos de aposentadorias 
e demais benefícios. A fila chegou a cerca 
de 2,3 milhões de requerimentos no fim 
de 2019. Diversas tentativas de acabar com 
o estoque em atraso falharam.

No início de novembro, Rolim foi 
exonerado do cargo de presidente do 
INSS. (FP)

A estratégia é 
ampliar a análise 
automática 
dos pedidos de 
aposentadorias 
-sem a 
necessidade 
de aval de um 
servidor

Novo presidente do INSS planeja 
acabar com a fila de espera

Fique 
ligado 

NOTAS

 A Desde ontem (29) passa-
ram a valer duas novas moda-
lidades do Pix: Saque e Troco. 
Os usuários podem fazer sa-
ques em locais como pada-
rias, lojas de departamento e 
supermercados, não apenas 
em caixas eletrônicos.

Segundo o Banco Central 
(BC), a oferta dos dois novos 
produtos da ferramenta aos 
usuários é opcional, cabendo 
a decisão final aos estabele-
cimentos comerciais, às em-
presas proprietárias de redes 
de autoatendimento e às ins-
tituições financeiras.

PIX SAQUE.
O Pix Saque permitirá que os 
clientes de qualquer institui-
ção participante do sistema 
realizem saque em um dos 
pontos que ofertar o serviço.

Estabelecimentos comer-
ciais, redes de caixas eletrô-
nicos compartilhados e par-
ticipantes do Pix, por meio 
de seus serviços de autoa-
tendimento próprios, pode-
rão ofertar o serviço. Para ter 
acesso aos recursos em espé-
cie, o cliente fará um Pix para 
o agente de saque, em dinâ-
mica similar à de um Pix nor-
mal, a partir da leitura de um 
QR Code ou do aplicativo do 
prestador do serviço.

Pix Troco.
No Pix Troco, a dinâmica é 
praticamente idêntica. A di-
ferença é que o saque de re-
cursos em espécie pode ser 
feito durante o pagamento 
de uma compra ao estabele-
cimento. Nesse caso, o Pix é 
feito pelo valor total, ou seja, 

Pix Saque e Pix Troco 
já estão disponíveis

da compra mais o saque. No 
extrato do cliente aparece-
rá o valor correspondente ao 
saque e à compra.

LIMITE.
O limite máximo das tran-
sações do Pix Saque e do Pix 
Troco será de R$ 500,00 du-
rante o dia, e de R$ 100,00 
no período noturno (das 
20h às 6h). De acordo com o 
BC, haverá, no entanto, liber-
dade para que os ofertantes 
dos novos produtos do Pix 
trabalhem com limites in-
feriores a esses valores, caso 
considerem mais adequado 
aos seus fins.

TARIFAS.
De acordo com o BC, não ha-
verá cobrança de tarifas para 
clientes pessoas naturais 
(pessoas físicas e microem-
preendedores individuais) 
por parte da instituição de-
tentora da conta de depósi-
tos ou da conta de pagamen-
to pré-paga para a realização 
do Pix Saque ou do Pix Tro-
co em até oito transações 
mensais. (AB)

Os usuários 
podem fazer 
saques em 
locais como 
padarias, lojas de 
departamento e 
supermercados, 
não apenas 
em caixas 
eletrônicos

 A A previsão do mercado fi-
nanceiro para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), considerada a 
inflação oficial do país, subiu 
de 10,12% para 10,15% neste 
ano. Essa foi a 34ª elevação 
consecutiva da projeção. A es-
timativa está no Boletim Fo-
cus de ontem (29), pesquisa 
divulgada semanalmente pelo 
Banco Central (BC), com a ex-
pectativa das instituições para 
os principais indicadores eco-
nômicos.

Para 2022, a estimativa de 
inflação subiu 4,96% para 5%. 
Para 2023 e 2024, as previsões 
foram mantidas em 3,42% e 
3,10%, respectivamente.

A previsão para 2021 está 
acima da meta de inflação que 
deve ser perseguida pelo BC. A 
meta, definida pelo Conselho 

Monetário Nacional (CMN), é 
de 3,75% para este ano, com 
intervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual para cima 
ou para baixo. Ou seja, o limi-
te inferior é 2,25% e o superior 
de 5,25%. Para 2022 e 2023, as 
metas são 3,5% e 3,25%, respec-
tivamente, com o mesmo in-
tervalo de tolerância.

TAXA DE JUROS.
Para alcançar a meta de in-
flação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Se-
lic, definida em 7,75% ao ano 
pelo Comitê de Política Mo-
netária (Copom). Na última 
reunião do Copom deste ano, 
nos dias 7 e 8 de dezembro, a 
previsão do mercado finan-
ceiro é que a Selic suba para 
9,25% ao ano. (AB)

Mercado prevê 
inflação em 10,15%

 A O Índice de Confiança do 
Comércio (Icom), medido 
pela Fundação Getulio Var-
gas (FGV), teve queda de 6,2 
pontos de outubro para no-
vembro deste ano. Com isso, 
o indicador chegou a 88 pon-
tos, em uma escala de zero 
a 200, o menor nível desde 
abril deste ano (84,1 pontos).

A confiança do empre-
sário do comércio brasileiro 
caiu em relação tanto ao pre-
sente quanto ao futuro. O Ín-
dice da Situação Atual, que 
mede as avaliações sobre o 
momento atual, caiu 7 pontos 

e chegou a 88,3 pontos.
Já o Índice de Expectati-

vas, que mede a confiança do 
empresariado no futuro, ce-
deu 5,1 pontos e atingiu 93,3 
pontos.

“O cenário para os próxi-
mos meses não é muito ani-
mador, dado que a confiança 
dos consumidores ainda se 
encontra muito baixa, a in-
flação segue em alta, os ju-
ros subindo e o mercado de 
trabalho ainda reagindo gra-
dualmente”, disse o pesqui-
sador da FGV Rodolpho To-
bler. (AB)

Comércio: confiança 
recua 6,2 pontos

 D Governo federal pagará um vale-gás a famílias de baixa renda

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

Entenda como vai 
funcionar o vale-gás

A PARTIR DE DEZEMBRO. O Programa Gás do Brasileiros foi sancionado pelo 
presidente Jair Bolsonaro na semana passada e ficará em vigor por cinco anos

A partir de dezem-
bro, o governo 
federal pagará 
um vale-gás a 
famílias de bai-

xa renda, para recompor a 
alta do preço do gás de co-
zinha. O Programa Gás do 
Brasileiros foi sancionado 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro na semana passada e fica-
rá em vigor por cinco anos.

QUEM TEM DIREITO?
O benefício é destinado a 
famílias inscritas no Cadas-
tro Único para Programas 
Sociais do Governo Fede-
ral (CadÚnico), com renda 
familiar mensal per capita 
menor ou igual a meio sa-
lário mínimo nacional, ou 
famílias que tenham entre 
seus integrantes quem re-
ceba o Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC).

QUANDO COMEÇA?
O pagamento começa em 
dezembro e, no primeiro 
mês, o Ministério da Cida-
dania informou que utili-
zará recursos próprios da 
pasta, no valor de R$ 300 
milhões. Para os paga-
mentos de 2022, o gover-
no ainda precisa encontrar 
espaço para a liberação de 
recursos do orçamento.

Pela lei, o programa será 

financiado com recursos 
dos royalties pertencen-
tes à União na produção 
de petróleo e gás natural 
sob o regime de partilha 
de produção, de parte da 
venda do excedente em 
óleo da União e bônus de 
assinatura nas licitações de 
áreas para a exploração de 
petróleo e de gás natural. 
Além disso, serão utiliza-
dos outros recursos que 
venham a ser previstos no 
Orçamento Geral da União 
e dividendos da Petrobras 

pagos ao Tesouro Nacional.
O programa tem ain-

da como uma das fontes 
de financiamento o mon-
tante que cabe à União da 
Contribuição de Interven-
ção no Domínio Econômi-
co (Cide) incidente sobre 
combustíveis.

QUAL O VALOR?
Cada família elegível re-
ceberá, a cada dois meses, 
o valor correspondente a 
uma parcela de, no míni-
mo, 50% da média do pre-

ço nacional de referência 
do botijão de 13 quilos de 
gás de cozinha, estabeleci-
do pelo Sistema de Levan-
tamento de Preços (SLP), 
da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) nos 
seis meses anteriores, con-
forme regras que ainda se-
rão definidas em decreto.

De acordo com o levan-
tamento, o valor médio 
do botijão em 2021 é de R$ 
102,48. Ou seja, cada família 
deve receber R$ 51,24. A esti-
mativa para o ano que vem 
é que o valor médio do boti-
jão suba para R$ 112,48.

COMO CADASTRAR?
Não é necessário cadastra-
mento, será usada a base 
de dados do CadÚnico e do 
BPC. O governo utilizará a 
estrutura do Programa Au-
xílio Brasil para realizar os 
pagamentos do vale-gás, 
por meio da Caixa Econô-
mica Federal.

Ele será concedido, pre-
ferencialmente, às famílias 
com mulheres vítimas de 
violência doméstica que es-
tejam sob o monitoramento 
de medidas protetivas de ur-
gência. A preferência de pa-
gamento também será para 
a mulher responsável pela 
família. (AB)
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EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº 1009256-88.2015.8.26.0562
Classe/Assunto: Procedimento Ordinário
Requerente: Companhia de Engenharia de Tráfego de 
Santos – CET-Santos
Requerido: EUDES MARIA DOS ANJOS

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS
PROCESSO Nº 1009256-88.2015.8.26.0562

A Excelentíssima Sra. Dra. Ariana Consani Brejão 
Degregório Gerônimo, Juíza de Direito em exercício da 3ª Vara 
da Fazenda Pública da Comarca de Santos, Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc...
FAZ SABER a EUDES MARIA DOS ANJOS inscrito no CPF 
sob o nº 080.585.748-64, que nos autos em epígrafe, foi determinada 
a CITAÇÃO do réu para que este apresente sua contestação, no prazo 
legal de 15 (quinze) dias, que começarão a correr após o prazo de 
dilação de 20 dias que contará da primeira publicação, sob pena de 
revelia, para quitação da importância referente à cobrança de 8 (oito) 
multas de trânsito aplicadas ao veículo de placa ERU-8088 no valor 
de R$ 964,52 (novecentos e sessenta e quatro reais 
e cinquenta e dois reais), atualizado até abril/2015 conforme 
tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deverá 
ser acrescido das verbas sucumbenciais, valores estes que deverão 
ser atualizados até a data do efetivo pagamento. E para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi 
expedido o presente edital que será publicado e afixado no lugar de 
costume, na forma e para todos os efeitos da lei.

Santos, 15 de dezembro de 2020.
 Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo

Juíza de Direito

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n. º 137/2021

Objeto: “AQUISIÇÃO DE LOUSAS 
PANORÂMICAS E RETILÍNEAS 
INTEGRADAS COM DISPLAY 
INTERATIVO COM PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E 
CONFIGURAÇÃO”
Processo: 17.456/2021
Data do Pregão: 14/12/2021 às 09h30min 
(Horário Ofi cial de Brasília - DF)
Local: Prefeitura da Estância Balneária 
de Praia Grande, Sala de Reuniões da 
Secretaria de Administração, sito à Avenida 
Presidente Kennedy, nº 9.000, 1º Andar, 
Vila Mirim - Praia Grande/SP.
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA
A Prefeitura da Estância Balneária de Praia 
Grande, através da Secretaria de Educação, 
torna público que, na data, horário e local 
acima assinalados, fará realizar licitação 
na modalidade Pregão, com critério de 
julgamento de MENOR VALOR GLOBAL.
Valor total para retirada do edital: R$ 135,60 
(cento e trinta e cinco reais e sessenta 
centavos).
Local e horário para pagamento da taxa: 
Banco Santander - das 10h00 às 16h00 e 
Banco Bradesco - das 10h00 às 16h00.
Local e horário para retirada do edital: 
Avenida Presidente Kennedy, nº 9.000, 1º 
Andar, Vila Mirim - Praia Grande/SP, junto 
ao Departamento de Licitações, das 09h00 
às 16h00, ou, gratuitamente na íntegra 
através do site www.praiagrande.sp.gov.br .
Praia Grande, 29 de novembro de 2021. 
MARIA APARECIDA CUBILIA - 
Secretária Municipal de Educação

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

EXTRATO DE TERMOS DE 
AJUSTE DE CONTAS-TAC/21–
Prestação de Serviço de Atendimento 
de Proteção Social Especial de 
Alta Complexidade-SUAS-Casa 
Crescer e Brilhar. Partes: Prefeitura 
de São Vicente–Casa Crescer e 
Brilhar. Objeto: Termo de Ajuste 
de Contas–Realização de Serviços 
Sociassistenciais da Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade: 
Acolhimento Institucional. Proc. 
Adm. n.º: 57.140/21. Valor: R$ 
48.453,70-Competência Setembro de 
2021. Assinaturas: Pela Prefeitura de 
São Vicente, O Prefeito Kayo Felype 
Nachtatjler Amado e o Secretário 
Municipal de Desenvolvimento 
Social Leandro Valença da Silva e 
pela Instituição, o Sr. Fernando de 
Oliveira–Presidente.

EXTRATO DE TERMOS 
DE AJUSTE DE CONTAS-
TAC/21–Prestação de Serviço de 
Atendimento de Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade-
SUAS-Lar de Acolhimento de 
Meninos e Meninas-L.A.M. Partes: 
Prefeitura de São Vicente–Lar de 
Acolhimento de Meninos e Meninas-
L.A.M. Objeto: Termo de Ajuste 
de Contas–Realização de Serviços 
Sociassistenciais da Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade: 
Acolhimento Institucional. Proc. 
Adm. n.º: 57.148/21. Valor: R$ 
42.453,30–Competência Setembro de 
2021. Assinaturas: Pela Prefeitura de 
São Vicente, O Prefeito Kayo Felype 
Nachtatjler Amado e o Secretário 
Municipal de Desenvolvimento 
Social Leandro Valença da Silva e 
pela Instituição, a Sra. Lucélia Bello 
Djrdjrjan– Presidente.

EXTRATO DE TERMOS 
DE AJUSTE DE CONTAS-
TAC/21–Prestação de Serviço de 
Atendimento de Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade-
SUAS-Lar Vicentino Assistência à 
Velhice. Partes: Prefeitura de São 
Vicente–Lar Vicentino Assistência 
à Velhice. Objeto: Termo de Ajuste 
de Contas–Realização de Serviços 
Sociassistenciais da Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade: 
Acolhimento Institucional. Proc. 
Adm. n.º: 57.144/21. Valor: R$ 
28.850,54–Competência Setembro de 
2021.  Assinaturas: Pela Prefeitura de 
São Vicente, O Prefeito Kayo Felype 
Nachtatjler Amado e o Secretário 
Municipal de Desenvolvimento 
Social Leandro Valença da Silva e 
pela Instituição, o Sr. Nelson Ventura–
Presidente.

Extrato Termo Aditivo n.º 4 ao 
Contrato de Locação de Imóvel n.º 
27/17–Proc. Adm. n.º 39.403/17. 
Locatária: Prefeitura de São Vicente. 
Locador: Edison Shiguematsu 
Tamashiro. Objeto: Adita para 
prorrogar o prazo de vigência de 
29/11/21 a 28/11/22. Just.: art. 24, inc. 
X da Lei Federal n.º 8.666/93. São 
Vicente, 29 de novembro de 2021. 
NÍVEA DE CÁSSIA DUTRA COSTA 
MARSILI–Secretária da Educação.

Extrato de Ratifi cação ao Contrato 
de Locação de Imóvel n.º 52/21–
Proc. Adm. n.º 25.674/21. Locatária: 
Prefeitura de São Vicente. Locador: 
Valtenir Menino Lopes. Objeto: 
Imóvel localizado na Rua São Miguel 
dos Campos, n.º 173, Catiapoã, neste 
Município, destinado à instalação e 
funcionamento da Creche Municipal 
Pastoril. Vigência: 30 (trinta) meses 
a partir de 29/11/21. Valor do 
aluguel: R$ 3.150,00 (três mil, cento 
e cinquenta reais). Just.: art. 24, inc. 
X da Lei Federal n.º 8.666/93. São 
Vicente, 29 de novembro de 2021. 
KAYO FELYPE NACHTAJLER 
AMADO-Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 244/21-EDITAL 
N.º 244/21 (FUMDES)-PROC. N.º 
17.803/21. Objeto: O presente termo de 
referência tem por objeto a contratação 
de empresa especializada na prestação 
de serviços de lavanderia hospitalar 
industrial, com fornecimento de 
enxoval, para o Hospital Municipal 
de São Vicente, Maternidade 
Municipal de São Vicente, Hospital 
Dr. Olavo Horneaux de Moura, 
Pronto Socorro Parque das Bandeiras 
e Pronto Socorro do Humaitá da 
Diretoria de Atenção Hospitalar 
Urgência e Emegência e a Residência 
Terapêutica, Centro Médico Martins 
Afonso, Centro de Atendimento e 
Traumatologia e Ortopedia–CATO 
e CAPS Mater III da Diretoria de 
Atenção Especializada, pelo período 
de 12 meses. Credenciamento e 
Abertura do Pregão: 10/12/21 às 
10 horas. Local da Sessão Pública: 
Auditório da Secretaria da Saúde de 
São Vicente, situada na Rua Padre 
Anchieta n.º 462, 5.º andar, Centro, 
São Vicente. Retirada do Edital: www.
saovicente.sp.gov.br “LICITAÇÕES”. 
Informações do Pregão através do 
telefone (13)3569-5710 e pelo email 
sesasvcompras@yahoo.com.br. São 
Vicente, 29 de novembro de 2021. 
MICHELLE LUIS SANTOS–
Secretária da Saúde

EXTRATO DE ATA N.º 
168/21-PREGÃO ELETRÔNICO 
N.º 186/21. Órgão: Fundo Municipal 
de Saúde de São Vicente, através da 
Secretaria da Saúde de São Vicente/
Prefeitura de São Vicente. Fornecedor: 
Acácia Comércio de Medicamentos 
Eireli. Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos 
para atender a Rede de Saúde, 
principalmente a Rede de Urgência e 
Emergência pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme especifi cações e 
quantidades constantes no Anexo 
I do Edital do Pregão Eletrônico 
n.º 186/21. Assinatura: 24/11/21. 
Vigência: 24/11/21 a 23/11/22. Valor 
total: R$ 744.370,00. São Vicente, 29 
de novembro de 2021. MICHELLE 
LUIS SANTOS-Secretária da Saúde/
Fundo Municipal de Saúde de São 
Vicente.

EXTRATO DE ATA N.º 
170/21-PREGÃO ELETRÔNICO 
N.º 186/21. Órgão: Fundo Municipal 
de Saúde de São Vicente, através da 
Secretaria da Saúde de São Vicente/
Prefeitura de São Vicente. Fornecedor: 
Comercial Cirúrgica Rioclarense 
Ltda. Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos 
para atender a Rede de Saúde, 
principalmente a Rede de Urgência e 
Emergência pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme especifi cações e 
quantidades constantes no Anexo 
I do Edital do Pregão Eletrônico 
n.º 186/21. Assinatura: 24/11/21. 
Vigência: 24/11/21 a 23/11/22. Valor 
total: R$ 718.735,00. São Vicente, 29 
de novembro de 2021. MICHELLE 
LUIS SANTOS-Secretária da Saúde/
Fundo Municipal de Saúde de São 
Vicente.

EXTRATO DE ATA N.º 
171/21-PREGÃO ELETRÔNICO 
N.º 186/21. Órgão: Fundo Municipal 
de Saúde de São Vicente, através da 
Secretaria da Saúde de São Vicente/
Prefeitura de São Vicente. Fornecedor: 
Crismed Comercial Hospitalar 
Ltda. Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos 
para atender a Rede de Saúde, 
principalmente a Rede de Urgência e 
Emergência pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme especifi cações e 
quantidades constantes no Anexo 
I do Edital do Pregão Eletrônico 
n.º 186/21. Assinatura: 24/11/21. 
Vigência: 24/11/21 a 23/11/22. Valor 
total: R$ 416.000,00. São Vicente, 29 
de novembro de 2021. MICHELLE 
LUIS SANTOS-Secretária da Saúde/
Fundo Municipal de Saúde de São 
Vicente.

EXTRATO DE ATA N.º 
172/21-PREGÃO ELETRÔNICO 
N.º 186/21. Órgão: Fundo Municipal 
de Saúde de São Vicente, através da 
Secretaria da Saúde de São Vicente/
Prefeitura de São Vicente. Fornecedor: 
Dimebrás Comercial Hospitalar 
Ltda. Objeto: Registro de Preços 
para Aquisição de Medicamentos 
para atender a Rede de Saúde, 
principalmente a Rede de Urgência e 
Emergência pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme especifi cações e 
quantidades constantes no Anexo 
I do Edital do Pregão Eletrônico 
n.º 186/21. Assinatura: 24/11/21. 
Vigência: 24/11/21 a 23/11/22. Valor 
total: R$ 449.000,00. São Vicente, 29 
de novembro de 2021. MICHELLE 
LUIS SANTOS-Secretária da Saúde/
Fundo Municipal de Saúde de São 
Vicente.

ATO DE JULGAMENTO-
PREGÃO PRESENCIAL N.º 
208/21. PROC. N.º 31936/21. 
Tornamos público que o resultado 
do Pregão Presencial n.º 208/21 está 
à disposição dos interessados na 
Secretaria da Saúde de São Vicente na 
Rua Padre Anchieta, 462 – 5º andar. 
São Vicente, 29 de novembro de 
2021. MICHELLE LUIS SANTOS-
Secretária da Saúde de São Vicente

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
N.º 2 DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 
34/19-PROC. ADM. N.º 32.210/19. 
Contratante: Fundo Municipal de 
Saúde de São Vicente através da 
Secretaria da Saúde de São Vicente. 
Contratada: Instituto de Laser Terapia 
Med-Laser Ltda. Objeto: Adita o 
Contrato de Prestação de Serviços 
de Oftalmologia para prorrogação 
do prazo pelo período de 12 (doze) 
meses. Vigência: 22/11/18 a 21/11/19. 
Valor Total Estimado do Contrato: R$ 
851.898,36. Just.: Art. 25, Caput da Lei 
Federal n.º 8.666/93. São Vicente, 19 
de novembro de 2021. MICHELLE 
LUIS SANTOS-Secretaria da Saúde 
de São Vicente.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 
N.º 1 AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.º 
27/21-PROC. ADM. N.º 15.091/21. 
Locatário: Fundo Municipal de Saúde 
de São Vicente/SESAU. Locador: 
Kikow Serviços Administrativos 
Ltda. Objeto: Locação do imóvel 
situado na Rua Quintino Bocaiúva n.º 
1.261, Centro, São Vicente/SP, para a 
instalação do Centro de Especialidade 
Odontológica, SAE–Serviço de 
Atendimento Especializado, Cozinha 
Experimental, Laboratório de 
IST/AIDS e Centro de Testagem 
Anônimo–CTA do DST-AIDS. Valor 
do Contrato: R$ 360.000,00. Vigência: 
12/7/21 a 11/7/22. Just.: Art. 24, inc. 
X, da Lei Federal n.º 8.666/93. São 
Vicente, 17 de setembro de 2021. 
MICHELLE LUIS SANTOS-Fundo 
Municipal de Saúde/SESAU.

ATA DE SESSÃO PÚBLICA–
CHAMADA PÚBLICA N.º 1/21-
PROC. ADM. N.º 36.699/21-Objeto: 
Aquisição de gêneros alimentícios 
(legumes, frutas e verduras) da 
Agricultura Familiar e Empreendedor 
Familiar Rural para atender aos 
alunos matriculados na Rede Pública 
de Ensino, em conformidade com o 
Programa Nacional de Alimentação 
Escolar PNAE e Programas da 
Diretoria de Alimentação Escolar 
da Prefeitura Municipal de São 
Vicente. A Comissão de Implantação, 
Acompanhamento, e Execução de 
Aquisição de Produtos da Agricultura 
Familiar Rural para Alimentação 
Escolar do Município, torna pública 
a Ata da Sessão da Chamada Pública 
n.º 1/21, que ocorreu no dia 26/11/21, 
na sala 25 da Prefeitura de São 
Vicente. São Vicente, 29 de novembro 
de 2021. RENATO LOBO ALVES 
FÉLIX–Presidente da Comissão de 
Implantação, Acompanhamento, e 
Execução de Aquisição de Produtos 
da Agricultura Familiar Rural para 
Alimentação Escolar do Município.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
N.º 3 AO CONTRATO DE 
EXECUÇÃO DE OBRAS N.º 
69/20–CONCORRÊNCIA N.º 7/19-
PROC. ADM. N.º 43.909/19–Objeto: 
Execução de obra de drenagem das 
bacias do Catiapoã, compreendendo 
o Canal Alcides de Araújo e Canal 
Sá Catarina de Moraes-Contratante: 
Prefeitura de São Vicente–Contratada: 
Solovia Engenharia e Construções 
Ltda. Motivo: Para reprogramação 
dos serviços contratados e prorrogar 
vigência contratual pelo prazo de 
6 (seis) meses. Data da Assinatura: 
4/10/21. Just.: Lei Federal n.° 8.666/93. 
São Vicente, 30 de novembro de 2021. 
PAULO EDGARD FIAMENGHI–
Secretário de Desenvolvimento 
Urbano e Obras Públicas.

ERRATA–EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 166/21–PROC. 
ADM. N.º 39.625/21.Objeto: Serviço 
de recursos humanos para implantação 
do Projeto “Centro de Formação 
E s p o r t i v a – B O X E ” – S E S P O R . 
O Departamento de Compras e 
Licitações informa a retifi cação no 
Edital, onde se lê Técnico de Boxe, 
fi liado a confederação de boxe, ítem 
5.4.3 letra “J”, publicado no dia 18 
de novembro de 2021, considerar 
também como Federação Paulista de 
Boxe. O Edital encontra-se disponível 
no endereço eletrônico abaixo: http://
www.saovicente.sp.gov.br/servicos-
licitacoes/. São Vicente, 30 de 
novembro de 2021. MÁRCIO DA 
COSTA HELFSTEIN–Pregoeiro.

EXTRATO DE CONTRATO DE 
EXECUÇÃO DE OBRAS N.º 
72/21–TOMADA DE PREÇOS N.º 
3/21-PROC. ADM. N.° 28.702/21–
Contratante: Prefeitura de São Vicente. 
Contratada: Macterra Engenharia 
Eireli–EPP. Objeto: Contratação 
de empresa para execução de obra 
de recapeamento, pavimentação e 
drenagem do trecho de via do Bairro 
Jóquei Clube-Avenida Lourival 
Moreira do Amaral, no Município 
de São Vicente/SP. Vigência: 6 (seis) 
meses. Data da Assinatura: 25/11/21. 
Just.: Lei Federal n.° 8.666/93. São 
Vicente, 30 de novembro de 2021.  
WANESSA ALMEIDA VALENTE 
DE MATOS–Secretária de Obras.

EXTRATO DE CONTRATO DE 
EXECUÇÃO DE OBRAS N.º 
73/21–TOMADA DE PREÇOS N.º 
6/21-PROC. ADM. N.º 57.207/21–
Contratante: Prefeitura de São Vicente. 
Contratada: ADR5 Construções Eireli-
Objeto: Contratação de empresa para 
execução de obra de pavimentação 
parcial da Rua Sorocaba no Município 
de São Vicente/SP. Vigência: 6 (seis) 
meses. Data da assinatura: 25/11/21. 
Just.: Lei Federal n.° 8.666/93. São 
Vicente, 30 de novembro de 2021. 
WANESSA ALMEIDA VALENTE 
DE MATOS–Secretária de Obras.

EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 164/21-PROC. 
ADM. N.º 39.528/21–Objeto: Registro 
de Preços para locação e execução de 
serviços de montagem e desmontagem 
de estruturas, equipamentos e afi ns 
para utilização de atividades da 
Prefeitura de São Vicente pelo período 
de 12 meses. O Departamento de 
Compras e Licitações torna público 
que o Credenciamento, o recebimento 
das Propostas e a Sessão de Disputa 
serão realizados no dia 10/12/21 às 
9h30min no Salão Nobre. Edital à 
disposição no endereço eletrônico 
https://www.saovicente.sp.gov.br. 
Mais informações pelo telefone: 
(13)3579-1389 com Zélyde ou e-mail: 
zel@saovicente.sp.gov.br. Just.: Lei 
Federal n.º 10.520/02. São Vicente, 
30 de novembro de 2021. MARTA 
FLORINDO–Chefe do Departamento 
de Compras e Licitações.
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EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº 1009256-88.2015.8.26.0562
Classe/Assunto: Procedimento Ordinário
Requerente: Companhia de Engenharia de Tráfego de 
Santos – CET-Santos
Requerido: EUDES MARIA DOS ANJOS

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS
PROCESSO Nº 1009256-88.2015.8.26.0562

A Excelentíssima Sra. Dra. Ariana Consani Brejão 
Degregório Gerônimo, Juíza de Direito em exercício da 3ª Vara 
da Fazenda Pública da Comarca de Santos, Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc...
FAZ SABER a EUDES MARIA DOS ANJOS inscrito no CPF 
sob o nº 080.585.748-64, que nos autos em epígrafe, foi determinada 
a CITAÇÃO do réu para que este apresente sua contestação, no prazo 
legal de 15 (quinze) dias, que começarão a correr após o prazo de 
dilação de 20 dias que contará da primeira publicação, sob pena de 
revelia, para quitação da importância referente à cobrança de 8 (oito) 
multas de trânsito aplicadas ao veículo de placa ERU-8088 no valor 
de R$ 964,52 (novecentos e sessenta e quatro reais 
e cinquenta e dois reais), atualizado até abril/2015 conforme 
tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deverá 
ser acrescido das verbas sucumbenciais, valores estes que deverão 
ser atualizados até a data do efetivo pagamento. E para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi 
expedido o presente edital que será publicado e afixado no lugar de 
costume, na forma e para todos os efeitos da lei.

Santos, 15 de dezembro de 2020.
 Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo

Juíza de Direito

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n. º 137/2021

Objeto: “AQUISIÇÃO DE LOUSAS 
PANORÂMICAS E RETILÍNEAS 
INTEGRADAS COM DISPLAY 
INTERATIVO COM PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E 
CONFIGURAÇÃO”
Processo: 17.456/2021
Data do Pregão: 14/12/2021 às 09h30min 
(Horário Ofi cial de Brasília - DF)
Local: Prefeitura da Estância Balneária 
de Praia Grande, Sala de Reuniões da 
Secretaria de Administração, sito à Avenida 
Presidente Kennedy, nº 9.000, 1º Andar, 
Vila Mirim - Praia Grande/SP.
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA
A Prefeitura da Estância Balneária de Praia 
Grande, através da Secretaria de Educação, 
torna público que, na data, horário e local 
acima assinalados, fará realizar licitação 
na modalidade Pregão, com critério de 
julgamento de MENOR VALOR GLOBAL.
Valor total para retirada do edital: R$ 135,60 
(cento e trinta e cinco reais e sessenta 
centavos).
Local e horário para pagamento da taxa: 
Banco Santander - das 10h00 às 16h00 e 
Banco Bradesco - das 10h00 às 16h00.
Local e horário para retirada do edital: 
Avenida Presidente Kennedy, nº 9.000, 1º 
Andar, Vila Mirim - Praia Grande/SP, junto 
ao Departamento de Licitações, das 09h00 
às 16h00, ou, gratuitamente na íntegra 
através do site www.praiagrande.sp.gov.br .
Praia Grande, 29 de novembro de 2021. 
MARIA APARECIDA CUBILIA - 
Secretária Municipal de Educação

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

EXTRATO DE TERMOS DE 
AJUSTE DE CONTAS-TAC/21–
Prestação de Serviço de Atendimento 
de Proteção Social Especial de 
Alta Complexidade-SUAS-Casa 
Crescer e Brilhar. Partes: Prefeitura 
de São Vicente–Casa Crescer e 
Brilhar. Objeto: Termo de Ajuste 
de Contas–Realização de Serviços 
Sociassistenciais da Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade: 
Acolhimento Institucional. Proc. 
Adm. n.º: 57.140/21. Valor: R$ 
48.453,70-Competência Setembro de 
2021. Assinaturas: Pela Prefeitura de 
São Vicente, O Prefeito Kayo Felype 
Nachtatjler Amado e o Secretário 
Municipal de Desenvolvimento 
Social Leandro Valença da Silva e 
pela Instituição, o Sr. Fernando de 
Oliveira–Presidente.

EXTRATO DE TERMOS 
DE AJUSTE DE CONTAS-
TAC/21–Prestação de Serviço de 
Atendimento de Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade-
SUAS-Lar de Acolhimento de 
Meninos e Meninas-L.A.M. Partes: 
Prefeitura de São Vicente–Lar de 
Acolhimento de Meninos e Meninas-
L.A.M. Objeto: Termo de Ajuste 
de Contas–Realização de Serviços 
Sociassistenciais da Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade: 
Acolhimento Institucional. Proc. 
Adm. n.º: 57.148/21. Valor: R$ 
42.453,30–Competência Setembro de 
2021. Assinaturas: Pela Prefeitura de 
São Vicente, O Prefeito Kayo Felype 
Nachtatjler Amado e o Secretário 
Municipal de Desenvolvimento 
Social Leandro Valença da Silva e 
pela Instituição, a Sra. Lucélia Bello 
Djrdjrjan– Presidente.

EXTRATO DE TERMOS 
DE AJUSTE DE CONTAS-
TAC/21–Prestação de Serviço de 
Atendimento de Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade-
SUAS-Lar Vicentino Assistência à 
Velhice. Partes: Prefeitura de São 
Vicente–Lar Vicentino Assistência 
à Velhice. Objeto: Termo de Ajuste 
de Contas–Realização de Serviços 
Sociassistenciais da Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade: 
Acolhimento Institucional. Proc. 
Adm. n.º: 57.144/21. Valor: R$ 
28.850,54–Competência Setembro de 
2021.  Assinaturas: Pela Prefeitura de 
São Vicente, O Prefeito Kayo Felype 
Nachtatjler Amado e o Secretário 
Municipal de Desenvolvimento 
Social Leandro Valença da Silva e 
pela Instituição, o Sr. Nelson Ventura–
Presidente.

Extrato Termo Aditivo n.º 4 ao 
Contrato de Locação de Imóvel n.º 
27/17–Proc. Adm. n.º 39.403/17. 
Locatária: Prefeitura de São Vicente. 
Locador: Edison Shiguematsu 
Tamashiro. Objeto: Adita para 
prorrogar o prazo de vigência de 
29/11/21 a 28/11/22. Just.: art. 24, inc. 
X da Lei Federal n.º 8.666/93. São 
Vicente, 29 de novembro de 2021. 
NÍVEA DE CÁSSIA DUTRA COSTA 
MARSILI–Secretária da Educação.

Extrato de Ratifi cação ao Contrato 
de Locação de Imóvel n.º 52/21–
Proc. Adm. n.º 25.674/21. Locatária: 
Prefeitura de São Vicente. Locador: 
Valtenir Menino Lopes. Objeto: 
Imóvel localizado na Rua São Miguel 
dos Campos, n.º 173, Catiapoã, neste 
Município, destinado à instalação e 
funcionamento da Creche Municipal 
Pastoril. Vigência: 30 (trinta) meses 
a partir de 29/11/21. Valor do 
aluguel: R$ 3.150,00 (três mil, cento 
e cinquenta reais). Just.: art. 24, inc. 
X da Lei Federal n.º 8.666/93. São 
Vicente, 29 de novembro de 2021. 
KAYO FELYPE NACHTAJLER 
AMADO-Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 244/21-EDITAL 
N.º 244/21 (FUMDES)-PROC. N.º 
17.803/21. Objeto: O presente termo de 
referência tem por objeto a contratação 
de empresa especializada na prestação 
de serviços de lavanderia hospitalar 
industrial, com fornecimento de 
enxoval, para o Hospital Municipal 
de São Vicente, Maternidade 
Municipal de São Vicente, Hospital 
Dr. Olavo Horneaux de Moura, 
Pronto Socorro Parque das Bandeiras 
e Pronto Socorro do Humaitá da 
Diretoria de Atenção Hospitalar 
Urgência e Emegência e a Residência 
Terapêutica, Centro Médico Martins 
Afonso, Centro de Atendimento e 
Traumatologia e Ortopedia–CATO 
e CAPS Mater III da Diretoria de 
Atenção Especializada, pelo período 
de 12 meses. Credenciamento e 
Abertura do Pregão: 10/12/21 às 
10 horas. Local da Sessão Pública: 
Auditório da Secretaria da Saúde de 
São Vicente, situada na Rua Padre 
Anchieta n.º 462, 5.º andar, Centro, 
São Vicente. Retirada do Edital: www.
saovicente.sp.gov.br “LICITAÇÕES”. 
Informações do Pregão através do 
telefone (13)3569-5710 e pelo email 
sesasvcompras@yahoo.com.br. São 
Vicente, 29 de novembro de 2021. 
MICHELLE LUIS SANTOS–
Secretária da Saúde

EXTRATO DE ATA N.º 
168/21-PREGÃO ELETRÔNICO 
N.º 186/21. Órgão: Fundo Municipal 
de Saúde de São Vicente, através da 
Secretaria da Saúde de São Vicente/
Prefeitura de São Vicente. Fornecedor: 
Acácia Comércio de Medicamentos 
Eireli. Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos 
para atender a Rede de Saúde, 
principalmente a Rede de Urgência e 
Emergência pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme especifi cações e 
quantidades constantes no Anexo 
I do Edital do Pregão Eletrônico 
n.º 186/21. Assinatura: 24/11/21. 
Vigência: 24/11/21 a 23/11/22. Valor 
total: R$ 744.370,00. São Vicente, 29 
de novembro de 2021. MICHELLE 
LUIS SANTOS-Secretária da Saúde/
Fundo Municipal de Saúde de São 
Vicente.

EXTRATO DE ATA N.º 
170/21-PREGÃO ELETRÔNICO 
N.º 186/21. Órgão: Fundo Municipal 
de Saúde de São Vicente, através da 
Secretaria da Saúde de São Vicente/
Prefeitura de São Vicente. Fornecedor: 
Comercial Cirúrgica Rioclarense 
Ltda. Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos 
para atender a Rede de Saúde, 
principalmente a Rede de Urgência e 
Emergência pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme especifi cações e 
quantidades constantes no Anexo 
I do Edital do Pregão Eletrônico 
n.º 186/21. Assinatura: 24/11/21. 
Vigência: 24/11/21 a 23/11/22. Valor 
total: R$ 718.735,00. São Vicente, 29 
de novembro de 2021. MICHELLE 
LUIS SANTOS-Secretária da Saúde/
Fundo Municipal de Saúde de São 
Vicente.

EXTRATO DE ATA N.º 
171/21-PREGÃO ELETRÔNICO 
N.º 186/21. Órgão: Fundo Municipal 
de Saúde de São Vicente, através da 
Secretaria da Saúde de São Vicente/
Prefeitura de São Vicente. Fornecedor: 
Crismed Comercial Hospitalar 
Ltda. Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos 
para atender a Rede de Saúde, 
principalmente a Rede de Urgência e 
Emergência pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme especifi cações e 
quantidades constantes no Anexo 
I do Edital do Pregão Eletrônico 
n.º 186/21. Assinatura: 24/11/21. 
Vigência: 24/11/21 a 23/11/22. Valor 
total: R$ 416.000,00. São Vicente, 29 
de novembro de 2021. MICHELLE 
LUIS SANTOS-Secretária da Saúde/
Fundo Municipal de Saúde de São 
Vicente.

EXTRATO DE ATA N.º 
172/21-PREGÃO ELETRÔNICO 
N.º 186/21. Órgão: Fundo Municipal 
de Saúde de São Vicente, através da 
Secretaria da Saúde de São Vicente/
Prefeitura de São Vicente. Fornecedor: 
Dimebrás Comercial Hospitalar 
Ltda. Objeto: Registro de Preços 
para Aquisição de Medicamentos 
para atender a Rede de Saúde, 
principalmente a Rede de Urgência e 
Emergência pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme especifi cações e 
quantidades constantes no Anexo 
I do Edital do Pregão Eletrônico 
n.º 186/21. Assinatura: 24/11/21. 
Vigência: 24/11/21 a 23/11/22. Valor 
total: R$ 449.000,00. São Vicente, 29 
de novembro de 2021. MICHELLE 
LUIS SANTOS-Secretária da Saúde/
Fundo Municipal de Saúde de São 
Vicente.

ATO DE JULGAMENTO-
PREGÃO PRESENCIAL N.º 
208/21. PROC. N.º 31936/21. 
Tornamos público que o resultado 
do Pregão Presencial n.º 208/21 está 
à disposição dos interessados na 
Secretaria da Saúde de São Vicente na 
Rua Padre Anchieta, 462 – 5º andar. 
São Vicente, 29 de novembro de 
2021. MICHELLE LUIS SANTOS-
Secretária da Saúde de São Vicente

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
N.º 2 DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 
34/19-PROC. ADM. N.º 32.210/19. 
Contratante: Fundo Municipal de 
Saúde de São Vicente através da 
Secretaria da Saúde de São Vicente. 
Contratada: Instituto de Laser Terapia 
Med-Laser Ltda. Objeto: Adita o 
Contrato de Prestação de Serviços 
de Oftalmologia para prorrogação 
do prazo pelo período de 12 (doze) 
meses. Vigência: 22/11/18 a 21/11/19. 
Valor Total Estimado do Contrato: R$ 
851.898,36. Just.: Art. 25, Caput da Lei 
Federal n.º 8.666/93. São Vicente, 19 
de novembro de 2021. MICHELLE 
LUIS SANTOS-Secretaria da Saúde 
de São Vicente.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 
N.º 1 AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.º 
27/21-PROC. ADM. N.º 15.091/21. 
Locatário: Fundo Municipal de Saúde 
de São Vicente/SESAU. Locador: 
Kikow Serviços Administrativos 
Ltda. Objeto: Locação do imóvel 
situado na Rua Quintino Bocaiúva n.º 
1.261, Centro, São Vicente/SP, para a 
instalação do Centro de Especialidade 
Odontológica, SAE–Serviço de 
Atendimento Especializado, Cozinha 
Experimental, Laboratório de 
IST/AIDS e Centro de Testagem 
Anônimo–CTA do DST-AIDS. Valor 
do Contrato: R$ 360.000,00. Vigência: 
12/7/21 a 11/7/22. Just.: Art. 24, inc. 
X, da Lei Federal n.º 8.666/93. São 
Vicente, 17 de setembro de 2021. 
MICHELLE LUIS SANTOS-Fundo 
Municipal de Saúde/SESAU.

ATA DE SESSÃO PÚBLICA–
CHAMADA PÚBLICA N.º 1/21-
PROC. ADM. N.º 36.699/21-Objeto: 
Aquisição de gêneros alimentícios 
(legumes, frutas e verduras) da 
Agricultura Familiar e Empreendedor 
Familiar Rural para atender aos 
alunos matriculados na Rede Pública 
de Ensino, em conformidade com o 
Programa Nacional de Alimentação 
Escolar PNAE e Programas da 
Diretoria de Alimentação Escolar 
da Prefeitura Municipal de São 
Vicente. A Comissão de Implantação, 
Acompanhamento, e Execução de 
Aquisição de Produtos da Agricultura 
Familiar Rural para Alimentação 
Escolar do Município, torna pública 
a Ata da Sessão da Chamada Pública 
n.º 1/21, que ocorreu no dia 26/11/21, 
na sala 25 da Prefeitura de São 
Vicente. São Vicente, 29 de novembro 
de 2021. RENATO LOBO ALVES 
FÉLIX–Presidente da Comissão de 
Implantação, Acompanhamento, e 
Execução de Aquisição de Produtos 
da Agricultura Familiar Rural para 
Alimentação Escolar do Município.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
N.º 3 AO CONTRATO DE 
EXECUÇÃO DE OBRAS N.º 
69/20–CONCORRÊNCIA N.º 7/19-
PROC. ADM. N.º 43.909/19–Objeto: 
Execução de obra de drenagem das 
bacias do Catiapoã, compreendendo 
o Canal Alcides de Araújo e Canal 
Sá Catarina de Moraes-Contratante: 
Prefeitura de São Vicente–Contratada: 
Solovia Engenharia e Construções 
Ltda. Motivo: Para reprogramação 
dos serviços contratados e prorrogar 
vigência contratual pelo prazo de 
6 (seis) meses. Data da Assinatura: 
4/10/21. Just.: Lei Federal n.° 8.666/93. 
São Vicente, 30 de novembro de 2021. 
PAULO EDGARD FIAMENGHI–
Secretário de Desenvolvimento 
Urbano e Obras Públicas.

ERRATA–EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 166/21–PROC. 
ADM. N.º 39.625/21.Objeto: Serviço 
de recursos humanos para implantação 
do Projeto “Centro de Formação 
E s p o r t i v a – B O X E ” – S E S P O R . 
O Departamento de Compras e 
Licitações informa a retifi cação no 
Edital, onde se lê Técnico de Boxe, 
fi liado a confederação de boxe, ítem 
5.4.3 letra “J”, publicado no dia 18 
de novembro de 2021, considerar 
também como Federação Paulista de 
Boxe. O Edital encontra-se disponível 
no endereço eletrônico abaixo: http://
www.saovicente.sp.gov.br/servicos-
licitacoes/. São Vicente, 30 de 
novembro de 2021. MÁRCIO DA 
COSTA HELFSTEIN–Pregoeiro.

EXTRATO DE CONTRATO DE 
EXECUÇÃO DE OBRAS N.º 
72/21–TOMADA DE PREÇOS N.º 
3/21-PROC. ADM. N.° 28.702/21–
Contratante: Prefeitura de São Vicente. 
Contratada: Macterra Engenharia 
Eireli–EPP. Objeto: Contratação 
de empresa para execução de obra 
de recapeamento, pavimentação e 
drenagem do trecho de via do Bairro 
Jóquei Clube-Avenida Lourival 
Moreira do Amaral, no Município 
de São Vicente/SP. Vigência: 6 (seis) 
meses. Data da Assinatura: 25/11/21. 
Just.: Lei Federal n.° 8.666/93. São 
Vicente, 30 de novembro de 2021.  
WANESSA ALMEIDA VALENTE 
DE MATOS–Secretária de Obras.

EXTRATO DE CONTRATO DE 
EXECUÇÃO DE OBRAS N.º 
73/21–TOMADA DE PREÇOS N.º 
6/21-PROC. ADM. N.º 57.207/21–
Contratante: Prefeitura de São Vicente. 
Contratada: ADR5 Construções Eireli-
Objeto: Contratação de empresa para 
execução de obra de pavimentação 
parcial da Rua Sorocaba no Município 
de São Vicente/SP. Vigência: 6 (seis) 
meses. Data da assinatura: 25/11/21. 
Just.: Lei Federal n.° 8.666/93. São 
Vicente, 30 de novembro de 2021. 
WANESSA ALMEIDA VALENTE 
DE MATOS–Secretária de Obras.

EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 164/21-PROC. 
ADM. N.º 39.528/21–Objeto: Registro 
de Preços para locação e execução de 
serviços de montagem e desmontagem 
de estruturas, equipamentos e afi ns 
para utilização de atividades da 
Prefeitura de São Vicente pelo período 
de 12 meses. O Departamento de 
Compras e Licitações torna público 
que o Credenciamento, o recebimento 
das Propostas e a Sessão de Disputa 
serão realizados no dia 10/12/21 às 
9h30min no Salão Nobre. Edital à 
disposição no endereço eletrônico 
https://www.saovicente.sp.gov.br. 
Mais informações pelo telefone: 
(13)3579-1389 com Zélyde ou e-mail: 
zel@saovicente.sp.gov.br. Just.: Lei 
Federal n.º 10.520/02. São Vicente, 
30 de novembro de 2021. MARTA 
FLORINDO–Chefe do Departamento 
de Compras e Licitações.
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 A A Pfizer/BioNTech infor-
mou, na segunda-feira (29), 
que começou a trabalhar em 
uma vacina para combater 
a Ômicron, a nova variante 
do coronavírus detectada na 
África do Sul. Além da empre-
sa, outras como a Moderna, 
J&J também começam a bus-
car uma nova vacina. 

Na BioNTech, o desen-
volvimento de uma vacina 
adaptada faz parte do proce-
dimento padrão da empresa 
que produz imunizantes jun-
to com a Pfizer. 

Já a J&J depende de uma 
tecnologia diferente chama-
da vetor viral. No momen-
to a empresa está realizan-
do testes em componentes 
sanguíneos em participan-
tes de um estudo de dose 
de reforço.

No caso da Moderna, o 
diretor médico executivo da 

BioNTech, J&J e Moderna já 
trabalham em nova vacina

A BioNTech informou ontem que começou a trabalhar em uma 
vacina para combater a Ômicron, a nova variante do coronavírus 

 Diy13@ ya.ru

Moderna, Paul Burton dis-
se  que deve ficar claro den-
tro de semanas se precisarão 
ajustar sua vacina.   

A variante Ômicron car-
rega um risco global muito 

alto de surtos, alertou hoje 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), conforme 
mais países relataram casos, 
o que levou ao fechamento 
de fronteiras. (AB) 

 A O príncipe Charles cha-
mou as acusações de que 
tenha feito perguntas so-
bre qual seria a cor de Ar-
chie, filho do príncipe Harry 
e Meghan Markle, de “ficção”.

O livro “Brothers and Wi-
ves: Inside The Private Lives 
of William, Kate, Harry and 
Meghan” (em tradução livre: 
Irmãos e esposas: por den-
tro das vidas privadas de Wil-
liam, Kate, Harry e Meghan), 
de Christopher Anderson, co-
loca Charles como dono do 
questionamento racista.

“Isso é ficção e não vale a 
pena comentar”, disse o por-
ta-voz de Charles, segundo a 
agência Reuters.

Meghan disse em entrevis-
ta a Oprah Winfrey em março 
que um integrante da família 
real questionou o quão es-
curo Archie poderia ser. Ela 
não revelou o nome da figura. 
“Houve várias preocupações 

Acusação: príncipe 
Charles nega racismo

e conversas sobre o quão es-
cura seria a pele dele quando 
nascesse”, contou Meghan. “A 
família teve essas conversas 
com Harry, que foram então 
relatadas a mim”, explicou 
na época. Após a entrevista, 
a rainha Elizabeth emitiu um 
comunicado expressando  
preocupação. (FP)

O príncipe 
Charles chamou 
as acusações de 
que tenha feito 
perguntas sobre 
qual seria a cor de 
Archie, filho do 
príncipe Harry e 
Meghan Markle, 
de “ficção” 

Salvador 
cancela 
Réveillon

 A O prefeito de Salvador, Bru-
no Reis, anunciou ontem o 
cancelamento da festa de Ré-
veillon na capital baiana. Ele 
informou ter feito uma avalia-
ção criteriosa a partir do surgi-
mento da nova variante Ômi-
cron e do aumento de casos de 
Covid-19 em países da Europa. 
“Sei da importância do evento 
para a economia da nossa ci-
dade, mas seguimos colocan-
do a vida das pessoas em pri-
meiro lugar”, disse em uma 
rede social. Com relação aos 
festejos de Carnaval, conside-
rados dos mais tradicionais do 
País, o prefeito declarou que 
irá tomar a decisão em con-
junto com o governo estadual, 
“considerando toda segurança 
e cautela necessária para o mo-
mento”, disse Bruno Reis. (AB)

 A Ladeado pela linha de fren-
te do PSDB paulista, o governa-
dor João Doria falou na tarde 
desta segunda-feira pela pri-
meira vez oficialmente como 
pré-candidato tucano à Presi-
dência em 2022. Na coletiva, 
ele contou como espera su-
perar a rejeição que tem entre 
parte dos eleitores do Estado, 
elogiou Sergio Moro (Pode-
mos) e disse que pretende se 
marcar como um símbolo de 
equilíbrio “entre os extremis-
mos de Lula e de Bolsonaro”.

No início, Doria agradeceu 
ao seu principal concorrente 
nas prévias da sigla, o governa-
dor  Eduardo Leite, mas negou 
que o tenha convidado para 
ser coordenador de sua cam-
panha para 2022. “Eu o convi-
dei para ter papel de destaque, 
mas não para ser coordena-
dor. Eu jamais faria esse con-
vite, não porque faltem méri-
tos, mas ele é governador do 
Rio Grande Do Sul, ele volta a 
fazer seu papel”.

Doria foi questionado so-
bre a possibilidade de ele dei- João Doria em primeira entrevista coletiva após ser escolhido pré-candidato do PSDB à Presidência

ALOISIO MAURICIO /FOTOARENA /FOLHAPRESS

Doria tacha Lula e Bolsonaro 
de ‘radicais’ e elogia Moro

xar o desejo de concorrer à 
Presidência para ser vice em 
uma eventual chapa com o ex-
-juiz Sergio Moro, que se filiou 
recentemente ao Podemos.

O tucano afirmou ter “pro-
fundo respeito por Sergio 
Moro” mas que é muito cedo 
para se levantar essa possibi-
lidade. Ele revelou ainda ter 
agendado com ele uma con-
versa após sua viagem aos Es-
tados Unidos, marcada para 
esta semana.

Doria também afirmou 
que nas próximas semanas 
vai anunciar a equipe eco-
nômica com a qual preten-
de governar o País, caso seja 
eleito em 2022. “Nós não te-
remos Posto Ipiranga”, disse, 
em uma clara provocação à 
forma como o presidente Jair 
Bolsonaro se referia ao seu fu-
turo ministro da Economia, 
Paulo Guedes, durante a cam-
panha eleitoral de 2018.

Um dos nomes adianta-
dos é o do atual secretário da 
Fazenda de São Paulo, o ex-
-ministro Henrique Meirelles, 

que compôs os governos de 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
e de Michel Temer (MDB). A 
liderança da equipe terá seis 
nomes, e três serão mulheres, 
garantiu.

O governador também 
anunciou tem a preferência 
de ter uma vice mulher nas 
eleições do próximo ano. “Pri-
meiro, pela representativida-
de das mulheres, que são 53% 
do eleitorado e tem propor-
ção aproximada na popula-
ção, e depois por respeito à 
mulher brasileira”.

Questionado pela repor-
tagem da Gazeta e do Diário 
do Litoral se há a possibili-
dade do vice ser um nome 
do PSDB, como ocorreu com 
Bruno Covas quando Doria 
foi eleito em 2016 como pre-
feito de São Paulo, o tucano 
destacou que a sua decisão 
daquela vez causou surpresa 
entre os integrantes da pró-
pria legenda.

“Em 2016, eu tomei essa 
iniciativa, convidando o Bru-
no Covas, então com 35 anos 
de idade, para ser o nosso can-
didato a vice. Surpreendi, in-
clusive, o PSDB com essa in-
tenção (...) Não sou contra a 
chapa-pura, não há uma in-
disposição em relação a isso. 
Mas, de novo, é fruto da boa 
conversa, do bom entendi-
mento. Nós temos ainda lon-
go meses pela frente até que 
se materialize e se cristali-
ze essa posição da chama-
da da terceira via”, afirmou.  
(Bruno Hoffmann)

ELEIÇÕES 2022. De olho na Presidência, governador tucano disse que pretende se destacar ‘entre os extremismos’

 A A Prefeitura de São Pau-
lo prevê adiar a liberação do 
uso de máscaras em ambien-
tes externos com o surgi-
mento da variante Ômicron. 
A cidade pretendia seguir 
o cronograma do governo 
do Estado e liberar o uso de 
máscaras no dia 11 de de-
zembro.

Nesta segunda-feira (29), 
o secretário de Saúde muni-
cipal, Edson Aparecido, con-
siderou precipitado manter 
a previsão de liberação para 
os próximos dias. 

A variante é considerada 
aquela com maior número 
de mutações, e foi registra-

SP teme variante e pode 
adiar liberação de máscaras

A Prefeitura de São Paulo prevê adiar a liberação do uso de máscaras 
em ambientes externos com o surgimento da variante Ômicron

TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL 

da pela primeira vez na Áfri-
ca do Sul. 

A prefeitura aguarda o re-
sultado de um estudo pró-
prio que deve ser divulga-
do no dia 6 de dezembro, a 
data prevista para a análise 
solicitada.  

GRANDE SP.
No domingo (28), a Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) informou 
que um passageiro brasilei-
ro com passagem pela Áfri-
ca do Sul e que desembarcou 
em Guarulhos, na Grande SP, 
testou positivo para a Co-
vid-19.

Prefeitura de São Paulo pretendia, inicialmente, seguir o 
cronograma do Estado e iniciar a flexibilização no dia 11

Não há confirmação se 
o caso é da variante Ômi-
cron. O Instituto Adolfo Lutz 
está investigando o caso, e a 
previsão é que a análise fique 
pronta em até cinco dias.

O paciente, que já está 
em isolamento, tem esque-
ma vacinal completo. É um 
homem, de 29 anos, mora-
dor de Guarulhos, que veio 
da Etiópia. Ele agora está em 
casa e tem apenas sintomas 
leves da doença.

ALERTA. 
Nesta segunda-feira (29), 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) disse que a va-

riante Ômicron do coronaví-
rus representa um risco mui-
to elevado para o planeta.

A organização também 
afirmou que há muitas dú-
vidas sobre a variante, espe-
cialmente sobre o perigo real 
que representa.

Países têm suspendido 
voos vindos de países afri-
canos, desde a semana pas-
sada, na tentativa de conter 
a disseminação da varian-
te, que já foi confirmada 
em todos os continentes.  
(GSP)

Boate Kiss: 
réus vão  
ser julgados

 A Era para ser uma noite de 
alegria. A festa “Agromerados” 
marcaria a formatura de cursos 
como Agronomia, Veterinária e 
outros, da Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM), no Rio 
Grande do Sul. Mas o que acon-
teceu foi uma tragédia, uma das 
maiores da história recente do 
país. No dia 27 de janeiro de 2013, 
a Boate Kiss, recebeu centenas 
de jovens para a comemoração. 

Em março daquele ano, fo-
ram presos preventivamente 
quatro investigados. Os réus 
são os sócios da Kiss, Elissan-
dro Callegaro Spohr e Mauro 
Londero Hoffmann; o vocalis-
ta da banda Gurizada Fandan-
gueira, que se apresentou na-
quela noite, Marcelo de Jesus 
dos Santos; e o produtor mu-
sical Luciano Bonilha Leão. 
Eles vão a júri popular neste 
1º de dezembro, no Foro Cen-
tral de Porto Alegre. (AB e GSP)
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Curtas

AGLOMERAÇÃO. O 
nome de Claudia Leit-
te, 41, ficou entre os as-
suntos mais comenta-
dos do Twitter no Brasil 
neste domingo (28). No 
entanto, a causa não 
foi positiva, a hashtag 
#ClaudiaLeitteGeno-
cida teve destaque um 
dia após a cantora apre-
sentar o trio elétrico 
Blow Out para públi-
co grande com aglo-
meração e sem uso de 
máscaras, no estacio-
namento do Espaço 
das Américas, em São 
Paulo.

POLÊMICA. Gui Arau-
jo, de “A Fazenda 13” 
(RecordTV), participou 
do programa “Hora do 
Faro” neste domingo 
(28) e, como esperado, 
falou de seus relacio-
namentos antigos com 
famosas como Anitta 
e Duda Reis. O ex-MTV 
não queria falar do as-
sunto, mas após insis-
tência, ele acabou cha-
mando Duda Reis de 
ingrata e elogiou Anitta.

COBRA KAI . Andrew 
Garfield (38) foi sur-
preendido por uma 
mensagem do elen-
co de “Cobra Kai”, série 
pela qual se declarou 
“obcecado” quando fez 
teste para o elenco do 
musical “Tick, Tick... 
Boom!”, que estreou 
na Netflix dia 12 de no-
vembro. Mari Mouser, 
Peyton Roy List e Tan-
ner Buchanan partici-
param do conteúdo. 

‘Achava a moda 
um fardo’
Bruna Marquezine em 
entrevista a revista CJ 
FASHION JOURNAL. 

A 
atriz Lindsay 
Lohan, 35, anun-
ciou que está 
noiva de Bader 
Shammas, execu-

tivo do banco Credit Suisse 
em Dubai, com quem na-
mora há dois anos.  Segun-
do o site Page Six, o anel de 
noivado é uma joia da grife 
Harry Winston com pedra 
que possui aproximada-
mente 6 quilates.  “Com co-
res e clareza altas, eu esti-
maria o valor de varejo em 
um quarto de milhão de 
dólares – US$ 250 mil”, dis-
se Kothari, um especialista 
do mercado de diamantes. 
Na cotação atual, o anel se-
ria avaliado em cerca de R$ 
1,4 milhão. A publicação do 
anúncio do noivado foi fei-
ta no Instagram.

LINDSAY LOHAN ESTÁ NOIVA 
Aliança custa até R$ 1,4 mi
Atriz revelou que 
está noiva de Bader 
Shammas no último 
domingo; anel é 
avaliado em cerca de 
R$ 1,4 mi

Pedido de desculpas
Juliette Freire, 31, foi uma das entrevistadas de Tatá Werneck, 
38, no Lady Night, desta segunda-feira (28). Para promover 
a atração, a Globoplay divulgou um trecho da entrevista no 
Instagram, na qual a maquiadora paraibana responde se já 
recebeu mensagens de ex-BBBs pedindo desculpas. Ela disse 
que quatro a procuraram e que ela perdoou todos eles. No 
entanto, a capeão do BBB não quis revelar quem foram os 
ex-confinados que a procuraram.

Lady Night
Marcos Mion foi um dos con-
vidados da sexta temporada 
do talk show Lady Night. Po-
rém, uma série de perguntas 
feitas por Tatá Werneck, 38, o 
deixou constrangido e literal-
mente sem palavras. Primei-
ro, Tatá brincou sobre o Ro-
berto Marinho. Depois, deu 
início às zoeiras com Lucia-
no Huck, 50, substituído por 
Mion no Caldeirão.

Cirurgia
O padre Fábio de Melo, 50, 
passou por uma cirurgia 
após ter um dos tendões do 
braço lacerado, o da cabe-
ça curta do bíceps, confor-
me explicou o religioso no 
Instagram neste domingo 
(28). “Convivi com a lacera-
ção parcial durante 20 dias, 
mas não deu mais”, disse ele. 
Alguns famosos desejaram 
melhoras a Melo nas redes.

Novo affair de Anitta?
Uma foto de Anitta com o ator Bruno Montaleone, de “Verdades Secretas 2”, deu o que falar 
entre os fãs da cantora. Os dois estiveram juntos na festa realizada na casa da cantora no Rio 
de Janeiro durante a noite deste sábado (27). O artista postou a foto em que aparece “agarra-
dinho” com a artista em seu perfil no Instagram. “Gato”, afirmou Anitta nos comentários da 
postagem. Os fãs especularam sobre o “clima” entre os dois na mesma publicação. “A Laris-
sa não perdoa e está certíssima”, brincou uma das seguidores na rede social.
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