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Guarujá vai ampliar o monitoramento para a região do Pernambuco, um dos lo-
cais mais badalados da Cidade. A iniciativa faz parte de um termo de cooperação 
técnica com um condomínio local, que fez a contratação da empresa que execu-
tará o serviço. O projeto vai contar com 59 câmeras de monitoramento, sendo 
42 � xas, 13 móveis e quatro câmeras com leitura de placas.                        CIDADES/A4

PG ganha o 
reforço de 60 
guarda-vidas
Praia Grande contará com um im-
portante reforço para a tempo-
rada de  verão: 66 guarda-vidas 
temporários atuarão na Cidade 
durante a Operação Praia Segura, 
que acontece até março do ano 
que vem. A formatura dos guarda-
-vidas aconteceu na manhã desta 
quinta-feira (2), em uma solenida-
de para a entrega dos certi� cados 
de encerramento do curso de pre-
paração. Vinte pro� ssionais foram 
contratados pela Prefeitura e 46 
pelo Governo do Estado, por meio 
de processos seletivos. A prepara-
ção foi realizada durante 40 dias 
e incluiu instruções teóricas e 
práticas.  CIDADES/A3

Guarujá  Região da Praia de 
Pernambuco vai receber 59 

câmeras de monitoramento

DIEGO MARCHI/PMG

Companhia de 
Trânsito � naliza 
instalação  CIDADES/A3

CUBATÃO

Bazar de Natal 
está de volta ao
Palácio das Artes

CIDADES/A4

Muro despenca 
e mata uma 
pessoa em obra

Uma situação está apavorando mo-
radores da Rua César Lacerda de Ver-
gueiro, na Ponta da Praia, em Santos 
e já se tornou discussão e vídeos nas 
redes sociais. Todos os dias, nove 
cães da raça Rottwailer – um casal e 
cinco � lhotes já no tamanho adulto 
- e outros de raças inde� nidas, saem 
de uma residência e circulam pela 
via. Além da segurança dos pedes-
tres, os vizinhos temem pela segu-
rança dos próprios animais, que já 
teriam escapado de atropelamento 
várias vezes de dia e à noite. Confor-
me relatos, os cães � cam no núme-
ro 31 da rua.   CIDADES/A3

PONTA DA PRAIAOperação da PF 
investiga migrantes 
ilegais em Santos

 AAgentes federais investigam os envolvidos em associação 
criminosa e cumpriram mandados de prisão temporária ontem

A Operação Laços de Sangue foi 
de� agrada na manhã de ontem, 
na Baixada Santista, para comba-
ter o crime de migração ilegal. De 
acordo com informações da Polí-

cia Federal, agentes da instituição 
cumpriram 13 mandados de prisão 
temporária e 21 de busca e apreen-
são. Ao todo, quatro municípios 
estão atualmente na rota de inves-

tigação: São Paulo, Santos, Salto e 
Uberlândia, em Minas Gerais. Os 
agentes investigam uma associa-
ção criminosa, disfarçada de ins-
tituição humanitária.     CIDADES/A4

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

Ômicron leva o Estado a 
manter o uso de máscaras
O governador João Doria decidiu 
ontem atender recomendação do 
Comitê Cientí� co para manter a 
exigência do uso de máscara em 
espaços abertos no Estado. O go-
verno paulista previa a � exibiliza-
ção da medida a partir de amanhã. 
O comitê recomendou a manu-
tenção da obrigatoriedade devido 
à con� rmação no Estado de três 
casos de pessoas infectadas com a 

nova cepa. Para o grupo, há incer-
tezas sobre o impacto da varian-
te em uma época em que Natal 
e Réveillon geram aglomerações. 
A Prefeitura de São Paulo decidiu 
cancelar o Réveillon na Paulista, 
por causa da preocupação das au-
toridades sanitárias com a varian-
te ômicron - já há três casos de 
pacientes con� rmados com a va-
riante no País.                      BRASIL/A7

CULTURA

Ex-membros do 
Charlie Brown Jr. 
anunciam inéditas 
com voz de Chorão
ANEXO/A8

Dose adicional: 
intervalo passa 
para 4 meses
O Estado de São Paulo anunciou 
ontem que vai reduzir de cinco 
para quatro meses o intervalo da 
dose adicional da vacina contra a 
Covid. A medida  vale para quem 
tomou duas doses dos imunizan-
tes do Butantan/Coronavac, da 
Fiocruz/AstraZeneca/Oxford e da 
P� zer/BioNTech e vai bene� ciar 
cerca de 10 milhões de pessoas 
que se vacinaram nos meses de 
julho e agosto.                   CIDADES/A3

Cães soltos 
apavoram 
moradores

Um homem morreu na manhã 
desta quinta-feira (2) após o muro 
de uma obra localizada na Avenida 
Leomil, em Guarujá, ter caído e so-
terrado, além da vítima fatal, outras 
duas pessoas. A Polícia Militar e o 
Corpo de Bombeiros foram aciona-
dos por testemunhas próximas do 
local e prestaram apoio logo após 
o desabamento. Segundo a Prefei-
tura, o incidente ocorreu por volta 
de 11h. Parte do muro de uma obra 
que � ca próxima à Câmara dos Ve-
readores da cidade cedeu e atingiu 
operários que trabalhavam no can-
teiro de obras.  CIDADES/A4

GUARUJÁ
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As únicas medidas 
que salvam vidas 
são a vacina, o 
uso de máscara e 
o distanciamento 
social. Não importa 
onde você esteja, o 
uso da máscara tem 
que ser um hábito

Esse não deveria ser um dilema.  Está posto. 
Usar ou não usar máscara. Economia x 
saúde pública. Isso é debate entre pal-
piteiros. Não há contradições. Sejamos 
objetivos. Sejamos responsáveis, ninguém 

virou jacaré ou contraiu AIDS por causa de vacina. 
As vacinas até agora aprovadas e aplicadas em todo 
o mundo são seguras e as medidas mais importan-
tes são evitar aglomerações e usar máscara, até que 
85% da população esteja completamente imuniza-
da, inclusive com a dose de reforço.

Isto ainda não aconteceu.
A chegada da Ômicron anunciada recente-

mente pela OMS pode agravar este quadro. Da-
dos preliminares mostram que sua velocidade 
de transmissão pode ser superior à de outras va-
riantes. E que fique claro, essa variante não é afri-
cana, apesar de ter sido identificada incialmente 
na África do Sul, que não pode ser penalizada por 
ter realizado a pesquisa e o sequencialmente ge-
nético do vírus.

Depois de estádios lotados, a Anvisa sugere a 
suspensão de voos provenientes do continente 
mãe e de alguns dos países mais pobres do mun-
do. Aí, eu pergunto, essa medida teria sido toma-
da tivesse a nova variante sido identificada em 
algum país rico da Europa? Provavelmente não.

O vírus está circulando. A Ômicron está no 
mundo. E quanto mais ele circula, mais altera-
ções adaptativas em sua estrutura vão aconte-

cendo e maior resistência vão adquirindo.
Até o momento não sabemos se a Ômicron 

apresenta resistência à vacinação, mas evidên-
cias preliminares sugerem maior facilidade à 
reinfecção.

Os profissionais de saúde e pesquisadores de 
todo o mundo vêm trabalhando e aprendendo 
muito nestes quase dois anos 
de pandemia, porque é preciso 
tempo para observar a evolu-
ção do vírus e fazer as melho-
res escolhas de tratamento, que, 
por enquanto é apenas dos sin-
tomas.

Depois de meses de sofri-
mento e perdas, resta nos resig-
narmos às evidências postas até 
agora. As únicas medidas que 
salvam vidas são a vacina, o uso 
de máscara e o distanciamento 
social. Não importa onde você 
esteja, o uso da máscara tem que 
ser um hábito.

Vai à praia, mantenha distância. Quer assistir aos 
jogos de seu time, já que a entrada nos estádios está 
liberada, use a máscara e mantenha distância. Vai ao 
Carnaval. Não. Não saia no Carnaval. Carnaval é fo-
lia, alegria, dança e bebida alcoólica. Cerveja, samba e 
suor não combinam com máscara. Combinam com 
vírus. Dessa folia, estou fora.

* Marcio 
Aurelio 
Soares, 
médico.

Artigo
Carnaval será igual ao que passou

Livro. O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de 
São Paulo (Sindpesp) lança hoje, em homenagem ao Dia do 
Delegado, o livro Sindpesp – 30 anos de luta, que resgata a 
história de três décadas da entidade em defesa da classe. “O 
Sindpesp foi construído com a iniciativa, a dedicação e o es-
forço de gerações de delegados que dedicaram suas vidas a 
defender a carreira, a Polícia Civil e a Segurança Pública dos 
paulistas”, diz Raquel Gallinati, presidente do Sindpesp. “São 
30 anos em defesa das prerrogativas constitucionais dos de-
legados e de uma Polícia Civil forte”.

História. A obra é de autoria das escritoras Cristiane Fair-
banks e Estela Ribeiro e traz um relato das atividades do 
Sindpesp, com informações recuperadas por meio de atas, 
jornais, fotografias, estudos, regimentos, livros e panfletos. 
O livro também rende homenagem à história, com ima-
gens que cobrem três décadas da riquíssima trajetória da 
instituição e dos profissionais que ajudaram na construção 
desse legado.

Rachadão. Um colaborador com trânsito fácil no Palá-
cio José Bonifácio informa esta coluna que o alinhamen-
to entre o grupo do ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa, 
que ainda permanece com cargos no Governo, e o grupo 
do atual prefeito Rogério Santos, já não é o mesmo. “Se não 
tomar cuidado, vai virar um rachadão no PSDB santista”, 
alerta.

Vila Sapo. A vereadora Telma de Souza (PT) alerta que a 
Vila Sapo é um dos símbolos da luta por moradia popular 
em Santos. Os moradores que vivem ali aguardam há mui-
tos anos uma solução habitacional, que teve uma grande 
conquista quando ela participou da luta que incluiu o local 
na Zona Especial de Interesse Social e, junto ao governo 
Dilma, a doação do terreno e a sua inclusão no Minha Casa 
Minha Vida. Mas, segundo Telma, faltam pouco mais de R$ 
8 milhões para a execução do projeto que vai construir 166 
unidades habitacionais e foi um apoio do Município que a 
comunidade veio solicitar na Câmara. 

Tarifas. O arquiteto e professor universitário, José Mar-
ques, analisa a intenção do Governo Paulista de privatizar 
a travessia das balsas com possibilidade de aumento de 
tarifas: “Deu para entender? A grande contribuição tucana 
para a ligação Santos-Guarujá não será nem ponte, nem tú-
nel. Será aumento de tarifa. Mas senso crítico, infelizmente, 
não parece ser uma característica muito presente em nosso 
Estado, o que me faz pensar que o rebanho vai pagar sem 
reclamar”. 

Natal. A Prefeitura de Cubatão informa que a licitação para 
a decoração natalina será conhecida somente no dia 13. 

THATI ABREU/DIVULGAÇÃO
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 A Uma situação está apavo-
rando moradores da Rua Cé-
sar Lacerda de Vergueiro, na 
Ponta da Praia, em Santos e já 
se tornou discussão e vídeos 
nas redes sociais.

Todos os dias, nove cães da 
raça Rottwailer – um casal e 
cinco filhotes já no tamanho 
adulto - e outros de raças in-
definidas, saem de uma re-
sidência e circulam pela via. 
Além da segurança dos pe-
destres, os vizinhos temem 
pela segurança dos próprios 
animais, que já teriam esca-
pado de atropelamento várias 
vezes de dia e à noite.

Conforme relatos, os cães 
ficam no número 31 da rua. 
Eles forçam o portão de alu-
mínio da garagem da residên-
cia que, ao ceder a parte in-
ferior, permite acesso à via. 
Segundo uma vizinha que 
não quis se identificar, já fo-
ram contabilizadas mais de 
10 fugas dos animais e a pro-
prietária dos cães já teria sido 
procurada, mas ela não toma 
qualquer providência.        

A testemunha que falou 
com a Reportagem garan-
te que os cães são bem ali-
mentados e não há sinais de 
maus tratos. Revelou ainda 

Uma senhora, que tentou proteger uma criança, teria sido mordida e saiu de resgate 

Reprodução

Cães soltos causam transtorno 
PONTA DA PRAIA. Vizinhança está apavorada com a segurança dos pedestres e dos próprios animais. Ninguém toma providência

que uma entidade de prote-
ção de animais já forneceu 
um cadeado – que não está 
resolvendo a questão - e já te-
ria se oferecido para castrar os 
cães, o que ainda não ocorreu.

Também informa que os 
cães são dóceis com pessoas, 
mas atacam outros cachorros. 
Segundo afirma, um pastor 
alemão foi atacado e teve que 
ser atendido. O vídeo que já 
circula nas redes sociais mos-
tra exatamente a angústia do 
tutor do pastor alemão ten-
tando salvar o animal dos de-
mais.  

Outro cão pequeno tam-
bém foi atacado e uma senho-
ra, que tentou proteger uma 
criança, teria sido mordida e 
saiu de resgate. Cerca de três 
viaturas da Polícia Militar fo-
ram para a ocorrência – con-
trolar os animais e manter a 
segurança dos pedestres. 

POLÍCIA.
Vários boletins de ocorrência 
já foram registrados, sendo 
que o último (1681/2021), em 
9 de novembro, foi elaborado 
o 3º Distrito, sob denúncia de 
lesão corporal culposa. A pro-
prietária dos cães foi identifi-
cada e consta no documento 

nhas. Tenho uma visão par-
cial pois estou na avenida de 
trás. Não presenciei todas as 
ocorrências, mas é angustian-
te vê-los correndo, os carros 
brecando em cima deles e al-
guns vizinhos tentando con-
trolar”, relata um internauta, 
que ainda disse que vários ór-
gãos públicos foram avisados 
e nada fizeram.

No último dia 28, por vol-
ta das 20h30, teria ocorrido 
uma situação constrangedo-
ra entre a dona e os animais, 
que teve muito trabalho para 
controla-los. 

“Ninguém. Nem eu nem a 
vizinhança que convive com 
essa situação sofrida quer o 
mal desses animais. Já foi con-
versado com ela para que se-
jam castrados e doados para 
boas famílias. Mas parece 
que ela prefere que eles con-
tinuem sofrendo. Logo mais 
entrarão no cio. Eles são bon-
zinhos, mas são fortes e pas-
sam por todo esse sofrimento 
nas mãos de quem deveria lu-
tar pelo bem estar deles. Não 
tenho mais estrutura psicoló-
gica e emocional para tentar 
mais uma vez ajudá-los”, re-
velou uma testemunha. (Car-
los Ratton)

policial, mas dificilmente ela 
se encontra o imóvel. Portan-
to, não foi encontrada pela 
Reportagem e nem está sen-

do acusada formalmente.   
“O problema não são os la-

tidos, os uivos, os choros, as 
brigas entre eles e, sim, quan-

do do eles conseguem arrom-
bar o portão e ficam soltos de-
sorientados atacando quem 
passa. Tem vídeos e testemu-

 A Praia Grande contará 
com um importante refor-
ço para a temporada de  ve-
rão: 66 guarda-vidas tem-
porários atuarão na Cidade 
durante a Operação Praia 
Segura, que acontece até 
março do ano que vem. A 
formatura dos guarda-vidas 
aconteceu na manhã des-
ta quinta-feira (2), em uma 
solenidade para a entrega 
dos certificados de encer-
ramento do curso de pre-
paração.

Vinte profissionais fo-
ram contratados pela Pre-
feitura e 46 pelo Governo 
do Estado, por meio de pro-

PG anuncia reforço de mais
de 60 guarda-vidas no verão

A preparação foi  realizada durante 40 dias e incluiu instruções 
teóricas e práticas,  como por exemplo, condicionamento físico

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE

cessos seletivos. A prepa-
ração foi realizada durante 
40 dias e incluiu instruções 
teóricas e práticas, como, 
por exemplo, condiciona-
mento físico, noções de sal-
vamento e oceanografia, 
entre outros temas.

Durante a solenidade, 
realizada no Auditório Jor-
nalista Roberto  Marinho, 
no Bairro Mirim, foram en-
tregues os certificados aos 
melhores  colocados no 
curso preparatório. Além 
disso, cada um dos guar-
das  recebeu das mãos de 
um familiar as nadadeiras 
que usarão em serviço. Os 

Vinte profissionais foram contratados pela Prefeitura e 46 
pelo Governo do Estado, por meio de processos seletivos

instrutores do curso tam-
bém foram homenageados.

Ao se dirigir aos forman-
dos, a comandante do Sub-
grupamento de  Bombeiros 
Marítimo de Praia Grande, 
capitão Karoline Burunsi-
zian,  frisou a importância 
do trabalho que eles desen-
volverão nas praias da  Ci-
dade. “Vocês farão a dife-
rença na vida das pessoas 
que frequentam  nossas 
praias. São homens e mu-
lheres com uma importan-
te missão: salvar  vidas”.

Os guarda-vidas tempo-
rários atuarão no período 
entre 9 de dezembro e 9  de 

março de 2022.
A prefeita Raquel Chi-

ni participou da solenida-
de e, além de  parabenizar 
os profissionais pelo en-
cerramento do curso, des-
tacou que  a Administra-
ção Municipal dará todo o 
apoio necessário para que 
o  trabalho seja desenvolvi-
do com êxito. “Vamos esti-
pular aqui uma meta. Essa 
meta será zero”, disse refe-
rindo-se ao desejo de que 
não seja  necessário que os 
profissionais realizem ne-
nhum salvamento.

Primeiro colocado no 
curso preparatório com 
nota máxima, Tiago  Can-
tareira, representou os cole-
gas com o compromisso de 
cada um fazer seu melhor 
durante a Operação Praia 
Segura. “Este não é apenas 
um  trabalho temporário, 
é um compromisso com a 
vida de outras pessoas. E 
não há preço que se pague 
por uma vida”. (DL)

 A O Governo de SP vai re-
duzir de 5 para 4 meses o in-
tervalo da dose adicional da 
vacina de Covid-19 no esta-
do de São Paulo. A medida é 
uma recomendação do Co-
mitê Científico do Corona-
vírus do Estado de São Pau-
lo diante do atual cenário 
epidemiológico da doença 
no mundo e a proximida-
de das festividades de final 
de ano.

A medida vale para quem 
tomou duas doses dos imu-
nizantes do Butantan/Co-
ronavac, da Fiocruz/Astra-
Zeneca/Oxford e da Pfizer/
BioNTech e vai beneficiar 
cerca de 10 milhões de pes-
soas que se vacinaram nos 
meses de julho e agosto.

Além do cenário epi-
demiológico ao redor do 
mundo, a medida levou 
em consideração que São 
Paulo é porta de entrada, 
via portos e aeroportos, de 
pessoas de todo o mundo 

SP reduz intervalo da dose adicional da vacina

Medida vale para quem tomou doses dos imunizantes do Butantan/
Coronavac, da Fiocruz/AstraZeneca/Oxford e da Pfizer/BioNTech
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e o Brasil ainda não tem a 
obrigatoriedade da apre-
sentação de comprovante 
de esquema vacinal com-
pleto para os viajantes.

Nesta semana, SP tam-
bém confirmou três casos 
da variante Ômicron, que 
também já havia sido diag-
nosticada em diversos paí-
ses, podendo impactar no 
cenário epidemiológico 
mundial.

“O estado tem hoje con-
dições logísticas e técnicas 
de ampliar a vacinação e 
reduzir o intervalo de apli-
cação das doses para que 
todos possam estar ainda 
mais protegidos. Vale res-
saltar também a necessi-
dade de quem não tomou 
ainda a segunda dose, re-
torne aos postos de saúde 
para se imunizar”, desta-
cou o Secretário de Estado 
da Saúde de São Paulo, Jean 
Gorinchteyn.

Para os que tomaram o 

imunizante de dose única 
da Janssen, poderá receber 
a dose adicional do mesmo 
imunizante com intervalo a 
partir de 2 meses. No entan-
to, na ausência da vacina da 
Janssen, que é o que aconte-
ce com estado de São Paulo 
já que o Ministério não dis-
ponibilizou doses adicionais 
deste imunizante, é possível 
ser administrada uma dose 
adicional da Pfizer (vacina 
de RNA mensageiro). (DL)

CMT finaliza 
instalação 
em Cubatão

 A A Companhia Municial 
de Trânsito (CMT) comple-
tou ontem (2), através do 
seu Setor de Segurança no 
Trânsito, a implantação do 
sistema de sinalização hori-
zontal da ciclofaixa da Ave-
nida Nove de Abril com a 
instalação de aproximada-
mente 900 tachões refle-
tivos bidirecionais, popu-
larmente conhecidos como 
‘olho de gato’.

A sinalização viária é o 
meio pelo qual o Departa-
mento de Trânsito se co-
munica com o motorista 
informando sobre as ações 
referentes às regulamenta-
ções, riscos e direções.

Na ciclofaixa da Aveni-
da Nove de Abril os tachões 
são utilizados, também, 
como forma de “separação” 
de vias. (DL)

Além do cenário 
epidemiológico 
ao redor do 
mundo, a 
medida levou em 
consideração que 
São Paulo é porta 
de entrada do 
Brasil, via portos 
e aeroportos
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As únicas medidas 
que salvam vidas 
são a vacina, o 
uso de máscara e 
o distanciamento 
social. Não importa 
onde você esteja, o 
uso da máscara tem 
que ser um hábito

Esse não deveria ser um dilema.  Está posto. 
Usar ou não usar máscara. Economia x 
saúde pública. Isso é debate entre pal-
piteiros. Não há contradições. Sejamos 
objetivos. Sejamos responsáveis, ninguém 

virou jacaré ou contraiu AIDS por causa de vacina. 
As vacinas até agora aprovadas e aplicadas em todo 
o mundo são seguras e as medidas mais importan-
tes são evitar aglomerações e usar máscara, até que 
85% da população esteja completamente imuniza-
da, inclusive com a dose de reforço.

Isto ainda não aconteceu.
A chegada da Ômicron anunciada recente-

mente pela OMS pode agravar este quadro. Da-
dos preliminares mostram que sua velocidade 
de transmissão pode ser superior à de outras va-
riantes. E que fique claro, essa variante não é afri-
cana, apesar de ter sido identificada incialmente 
na África do Sul, que não pode ser penalizada por 
ter realizado a pesquisa e o sequencialmente ge-
nético do vírus.

Depois de estádios lotados, a Anvisa sugere a 
suspensão de voos provenientes do continente 
mãe e de alguns dos países mais pobres do mun-
do. Aí, eu pergunto, essa medida teria sido toma-
da tivesse a nova variante sido identificada em 
algum país rico da Europa? Provavelmente não.

O vírus está circulando. A Ômicron está no 
mundo. E quanto mais ele circula, mais altera-
ções adaptativas em sua estrutura vão aconte-

cendo e maior resistência vão adquirindo.
Até o momento não sabemos se a Ômicron 

apresenta resistência à vacinação, mas evidên-
cias preliminares sugerem maior facilidade à 
reinfecção.

Os profissionais de saúde e pesquisadores de 
todo o mundo vêm trabalhando e aprendendo 
muito nestes quase dois anos 
de pandemia, porque é preciso 
tempo para observar a evolu-
ção do vírus e fazer as melho-
res escolhas de tratamento, que, 
por enquanto é apenas dos sin-
tomas.

Depois de meses de sofri-
mento e perdas, resta nos resig-
narmos às evidências postas até 
agora. As únicas medidas que 
salvam vidas são a vacina, o uso 
de máscara e o distanciamento 
social. Não importa onde você 
esteja, o uso da máscara tem que 
ser um hábito.

Vai à praia, mantenha distância. Quer assistir aos 
jogos de seu time, já que a entrada nos estádios está 
liberada, use a máscara e mantenha distância. Vai ao 
Carnaval. Não. Não saia no Carnaval. Carnaval é fo-
lia, alegria, dança e bebida alcoólica. Cerveja, samba e 
suor não combinam com máscara. Combinam com 
vírus. Dessa folia, estou fora.

* Marcio 
Aurelio 
Soares, 
médico.

Artigo
Carnaval será igual ao que passou

Livro. O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de 
São Paulo (Sindpesp) lança hoje, em homenagem ao Dia do 
Delegado, o livro Sindpesp – 30 anos de luta, que resgata a 
história de três décadas da entidade em defesa da classe. “O 
Sindpesp foi construído com a iniciativa, a dedicação e o es-
forço de gerações de delegados que dedicaram suas vidas a 
defender a carreira, a Polícia Civil e a Segurança Pública dos 
paulistas”, diz Raquel Gallinati, presidente do Sindpesp. “São 
30 anos em defesa das prerrogativas constitucionais dos de-
legados e de uma Polícia Civil forte”.

História. A obra é de autoria das escritoras Cristiane Fair-
banks e Estela Ribeiro e traz um relato das atividades do 
Sindpesp, com informações recuperadas por meio de atas, 
jornais, fotografias, estudos, regimentos, livros e panfletos. 
O livro também rende homenagem à história, com ima-
gens que cobrem três décadas da riquíssima trajetória da 
instituição e dos profissionais que ajudaram na construção 
desse legado.

Rachadão. Um colaborador com trânsito fácil no Palá-
cio José Bonifácio informa esta coluna que o alinhamen-
to entre o grupo do ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa, 
que ainda permanece com cargos no Governo, e o grupo 
do atual prefeito Rogério Santos, já não é o mesmo. “Se não 
tomar cuidado, vai virar um rachadão no PSDB santista”, 
alerta.

Vila Sapo. A vereadora Telma de Souza (PT) alerta que a 
Vila Sapo é um dos símbolos da luta por moradia popular 
em Santos. Os moradores que vivem ali aguardam há mui-
tos anos uma solução habitacional, que teve uma grande 
conquista quando ela participou da luta que incluiu o local 
na Zona Especial de Interesse Social e, junto ao governo 
Dilma, a doação do terreno e a sua inclusão no Minha Casa 
Minha Vida. Mas, segundo Telma, faltam pouco mais de R$ 
8 milhões para a execução do projeto que vai construir 166 
unidades habitacionais e foi um apoio do Município que a 
comunidade veio solicitar na Câmara. 

Tarifas. O arquiteto e professor universitário, José Mar-
ques, analisa a intenção do Governo Paulista de privatizar 
a travessia das balsas com possibilidade de aumento de 
tarifas: “Deu para entender? A grande contribuição tucana 
para a ligação Santos-Guarujá não será nem ponte, nem tú-
nel. Será aumento de tarifa. Mas senso crítico, infelizmente, 
não parece ser uma característica muito presente em nosso 
Estado, o que me faz pensar que o rebanho vai pagar sem 
reclamar”. 

Natal. A Prefeitura de Cubatão informa que a licitação para 
a decoração natalina será conhecida somente no dia 13. 
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 A Uma situação está apavo-
rando moradores da Rua Cé-
sar Lacerda de Vergueiro, na 
Ponta da Praia, em Santos e já 
se tornou discussão e vídeos 
nas redes sociais.

Todos os dias, nove cães da 
raça Rottwailer – um casal e 
cinco filhotes já no tamanho 
adulto - e outros de raças in-
definidas, saem de uma re-
sidência e circulam pela via. 
Além da segurança dos pe-
destres, os vizinhos temem 
pela segurança dos próprios 
animais, que já teriam esca-
pado de atropelamento várias 
vezes de dia e à noite.

Conforme relatos, os cães 
ficam no número 31 da rua. 
Eles forçam o portão de alu-
mínio da garagem da residên-
cia que, ao ceder a parte in-
ferior, permite acesso à via. 
Segundo uma vizinha que 
não quis se identificar, já fo-
ram contabilizadas mais de 
10 fugas dos animais e a pro-
prietária dos cães já teria sido 
procurada, mas ela não toma 
qualquer providência.        

A testemunha que falou 
com a Reportagem garan-
te que os cães são bem ali-
mentados e não há sinais de 
maus tratos. Revelou ainda 

Uma senhora, que tentou proteger uma criança, teria sido mordida e saiu de resgate 

Reprodução

Cães soltos causam transtorno 
PONTA DA PRAIA. Vizinhança está apavorada com a segurança dos pedestres e dos próprios animais. Ninguém toma providência

que uma entidade de prote-
ção de animais já forneceu 
um cadeado – que não está 
resolvendo a questão - e já te-
ria se oferecido para castrar os 
cães, o que ainda não ocorreu.

Também informa que os 
cães são dóceis com pessoas, 
mas atacam outros cachorros. 
Segundo afirma, um pastor 
alemão foi atacado e teve que 
ser atendido. O vídeo que já 
circula nas redes sociais mos-
tra exatamente a angústia do 
tutor do pastor alemão ten-
tando salvar o animal dos de-
mais.  

Outro cão pequeno tam-
bém foi atacado e uma senho-
ra, que tentou proteger uma 
criança, teria sido mordida e 
saiu de resgate. Cerca de três 
viaturas da Polícia Militar fo-
ram para a ocorrência – con-
trolar os animais e manter a 
segurança dos pedestres. 

POLÍCIA.
Vários boletins de ocorrência 
já foram registrados, sendo 
que o último (1681/2021), em 
9 de novembro, foi elaborado 
o 3º Distrito, sob denúncia de 
lesão corporal culposa. A pro-
prietária dos cães foi identifi-
cada e consta no documento 

nhas. Tenho uma visão par-
cial pois estou na avenida de 
trás. Não presenciei todas as 
ocorrências, mas é angustian-
te vê-los correndo, os carros 
brecando em cima deles e al-
guns vizinhos tentando con-
trolar”, relata um internauta, 
que ainda disse que vários ór-
gãos públicos foram avisados 
e nada fizeram.

No último dia 28, por vol-
ta das 20h30, teria ocorrido 
uma situação constrangedo-
ra entre a dona e os animais, 
que teve muito trabalho para 
controla-los. 

“Ninguém. Nem eu nem a 
vizinhança que convive com 
essa situação sofrida quer o 
mal desses animais. Já foi con-
versado com ela para que se-
jam castrados e doados para 
boas famílias. Mas parece 
que ela prefere que eles con-
tinuem sofrendo. Logo mais 
entrarão no cio. Eles são bon-
zinhos, mas são fortes e pas-
sam por todo esse sofrimento 
nas mãos de quem deveria lu-
tar pelo bem estar deles. Não 
tenho mais estrutura psicoló-
gica e emocional para tentar 
mais uma vez ajudá-los”, re-
velou uma testemunha. (Car-
los Ratton)

policial, mas dificilmente ela 
se encontra o imóvel. Portan-
to, não foi encontrada pela 
Reportagem e nem está sen-

do acusada formalmente.   
“O problema não são os la-

tidos, os uivos, os choros, as 
brigas entre eles e, sim, quan-

do do eles conseguem arrom-
bar o portão e ficam soltos de-
sorientados atacando quem 
passa. Tem vídeos e testemu-

 A Praia Grande contará 
com um importante refor-
ço para a temporada de  ve-
rão: 66 guarda-vidas tem-
porários atuarão na Cidade 
durante a Operação Praia 
Segura, que acontece até 
março do ano que vem. A 
formatura dos guarda-vidas 
aconteceu na manhã des-
ta quinta-feira (2), em uma 
solenidade para a entrega 
dos certificados de encer-
ramento do curso de pre-
paração.

Vinte profissionais fo-
ram contratados pela Pre-
feitura e 46 pelo Governo 
do Estado, por meio de pro-

PG anuncia reforço de mais
de 60 guarda-vidas no verão

A preparação foi  realizada durante 40 dias e incluiu instruções 
teóricas e práticas,  como por exemplo, condicionamento físico

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE

cessos seletivos. A prepa-
ração foi realizada durante 
40 dias e incluiu instruções 
teóricas e práticas, como, 
por exemplo, condiciona-
mento físico, noções de sal-
vamento e oceanografia, 
entre outros temas.

Durante a solenidade, 
realizada no Auditório Jor-
nalista Roberto  Marinho, 
no Bairro Mirim, foram en-
tregues os certificados aos 
melhores  colocados no 
curso preparatório. Além 
disso, cada um dos guar-
das  recebeu das mãos de 
um familiar as nadadeiras 
que usarão em serviço. Os 

Vinte profissionais foram contratados pela Prefeitura e 46 
pelo Governo do Estado, por meio de processos seletivos

instrutores do curso tam-
bém foram homenageados.

Ao se dirigir aos forman-
dos, a comandante do Sub-
grupamento de  Bombeiros 
Marítimo de Praia Grande, 
capitão Karoline Burunsi-
zian,  frisou a importância 
do trabalho que eles desen-
volverão nas praias da  Ci-
dade. “Vocês farão a dife-
rença na vida das pessoas 
que frequentam  nossas 
praias. São homens e mu-
lheres com uma importan-
te missão: salvar  vidas”.

Os guarda-vidas tempo-
rários atuarão no período 
entre 9 de dezembro e 9  de 

março de 2022.
A prefeita Raquel Chi-

ni participou da solenida-
de e, além de  parabenizar 
os profissionais pelo en-
cerramento do curso, des-
tacou que  a Administra-
ção Municipal dará todo o 
apoio necessário para que 
o  trabalho seja desenvolvi-
do com êxito. “Vamos esti-
pular aqui uma meta. Essa 
meta será zero”, disse refe-
rindo-se ao desejo de que 
não seja  necessário que os 
profissionais realizem ne-
nhum salvamento.

Primeiro colocado no 
curso preparatório com 
nota máxima, Tiago  Can-
tareira, representou os cole-
gas com o compromisso de 
cada um fazer seu melhor 
durante a Operação Praia 
Segura. “Este não é apenas 
um  trabalho temporário, 
é um compromisso com a 
vida de outras pessoas. E 
não há preço que se pague 
por uma vida”. (DL)

 A O Governo de SP vai re-
duzir de 5 para 4 meses o in-
tervalo da dose adicional da 
vacina de Covid-19 no esta-
do de São Paulo. A medida é 
uma recomendação do Co-
mitê Científico do Corona-
vírus do Estado de São Pau-
lo diante do atual cenário 
epidemiológico da doença 
no mundo e a proximida-
de das festividades de final 
de ano.

A medida vale para quem 
tomou duas doses dos imu-
nizantes do Butantan/Co-
ronavac, da Fiocruz/Astra-
Zeneca/Oxford e da Pfizer/
BioNTech e vai beneficiar 
cerca de 10 milhões de pes-
soas que se vacinaram nos 
meses de julho e agosto.

Além do cenário epi-
demiológico ao redor do 
mundo, a medida levou 
em consideração que São 
Paulo é porta de entrada, 
via portos e aeroportos, de 
pessoas de todo o mundo 

SP reduz intervalo da dose adicional da vacina

Medida vale para quem tomou doses dos imunizantes do Butantan/
Coronavac, da Fiocruz/AstraZeneca/Oxford e da Pfizer/BioNTech
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e o Brasil ainda não tem a 
obrigatoriedade da apre-
sentação de comprovante 
de esquema vacinal com-
pleto para os viajantes.

Nesta semana, SP tam-
bém confirmou três casos 
da variante Ômicron, que 
também já havia sido diag-
nosticada em diversos paí-
ses, podendo impactar no 
cenário epidemiológico 
mundial.

“O estado tem hoje con-
dições logísticas e técnicas 
de ampliar a vacinação e 
reduzir o intervalo de apli-
cação das doses para que 
todos possam estar ainda 
mais protegidos. Vale res-
saltar também a necessi-
dade de quem não tomou 
ainda a segunda dose, re-
torne aos postos de saúde 
para se imunizar”, desta-
cou o Secretário de Estado 
da Saúde de São Paulo, Jean 
Gorinchteyn.

Para os que tomaram o 

imunizante de dose única 
da Janssen, poderá receber 
a dose adicional do mesmo 
imunizante com intervalo a 
partir de 2 meses. No entan-
to, na ausência da vacina da 
Janssen, que é o que aconte-
ce com estado de São Paulo 
já que o Ministério não dis-
ponibilizou doses adicionais 
deste imunizante, é possível 
ser administrada uma dose 
adicional da Pfizer (vacina 
de RNA mensageiro). (DL)

CMT finaliza 
instalação 
em Cubatão

 A A Companhia Municial 
de Trânsito (CMT) comple-
tou ontem (2), através do 
seu Setor de Segurança no 
Trânsito, a implantação do 
sistema de sinalização hori-
zontal da ciclofaixa da Ave-
nida Nove de Abril com a 
instalação de aproximada-
mente 900 tachões refle-
tivos bidirecionais, popu-
larmente conhecidos como 
‘olho de gato’.

A sinalização viária é o 
meio pelo qual o Departa-
mento de Trânsito se co-
munica com o motorista 
informando sobre as ações 
referentes às regulamenta-
ções, riscos e direções.

Na ciclofaixa da Aveni-
da Nove de Abril os tachões 
são utilizados, também, 
como forma de “separação” 
de vias. (DL)

Além do cenário 
epidemiológico 
ao redor do 
mundo, a 
medida levou em 
consideração que 
São Paulo é porta 
de entrada do 
Brasil, via portos 
e aeroportos
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 A Um homem morreu na 
manhã desta quinta-feira 
(2) após o muro de uma 
obra localizada na Avenida 
Leomil, em Guarujá, ter caí-
do e soterrado, além da ví-
tima fatal, outras duas pes-
soas. A Polícia Militar e o 
Corpo de Bombeiros foram 
acionados por testemunhas 
próximas do local e presta-
ram apoio logo após o de-
sabamento.

Segundo a Prefeitura, o 
incidente ocorreu por vol-
ta de 11h. Parte do muro de 
uma obra que fica próxima 
à Câmara dos Vereadores da 
cidade cedeu e atingiu ope-
rários que trabalhavam no 
canteiro de obras.

Informações prelimina-
res deram conta de que as 
três vítimas foram resgata-
das com vida. Duas, grave-
mente feridas, haviam sido 
encaminhadas ao Hospital 
Santo Amaro enquanto a 
outra, com ferimentos le-
ves, foi encaminhada à Uni-
dade de Pronto Atendimen-

Em Guarujá, trabalhadores foram atingidos por estrutura que 
despencou no começo da manhã de ontem e ficaram feridos

REPRODUÇÃO / FACEBOOK / TUDO SOBRE O GUARUJÁ

Muro despenca e mata 
uma pessoa em obra

GUARUJÁ. Testemunhas acionaram a PM e o Corpo de Bombeiros, que fizeram resgate

to (UPA) Rodoviária. 
Apesar disso, entretan-

to, uma das vítimas, iden-
tificada apenas como um 
homem de 32 anos que foi 
socorrido durante a manhã, 
não resistiu aos ferimentos 
e faleceu na tarde do mes-
mo dia. Segundo as autori-
dades, seu quadro clínico se 
agravou mesmo após rece-
ber cuidados médicos. (DL)

 A Um agente penitenciário, 
de 40 anos, foi alvejado en-
quanto trabalhava como se-
gurança de um comércio na 
noite desta quarta-feira (1º), 
em São Vicente. Ele foi so-
corrido e levado ao Hospital 
Municipal, mas não resistiu 
aos ferimentos e morreu ho-
ras após o ataque ter ocorrido.

Segundo informações das 
autoridades, a Polícia Mili-
tar foi acionada por volta de 
19h45 para atender uma ocor-
rência no bairro Jardim Rio 
Branco. Ao chegarem no local, 
os agentes encontraram o ho-
mem ferido e caído na calçada.

A vítima era um agente 

Profissional realizava ‘bico’ de segurança em um mercado local 
quando foi assassinado. Criminosos não foram identificados

REPRODUÇÃO / MORO EM SÃO VICENTE E REGIÃO

Agente penitenciário
é morto a tiros em SV

penitenciário, porém atua-
va como segurança de um 
mercado. Os criminosos te-
riam atirado contra ele e fu-
giram logo depois de carro 
em alta velocidade.

Equipes do Serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu) realizaram 
atendimento prévio e en-
caminharam a vítima ao 
Hospital Municipal de São 
Vicente, o antigo Crei. Con-
forme a Secretaria de Saúde, 
ele chegou inconsciente à 
unidade de saúde e, devido 
aos ferimentos, foi à óbito.

Até o momento, nenhum 
suspeito foi identificado. (DL)

 A A Operação Laços de 
Sangue foi deflagrada na 
manhã desta quinta-feira 
(2) na Baixada Santista para 
combater o crime de migra-
ção ilegal. De acordo com 
informações da Polícia Fe-
deral, agentes da institui-
ção cumpriram 13 manda-
dos de prisão temporária 

Operação da PF em
Santos investiga 
migrantes ilegais
Agentes federais investigam os envolvidos em associação 
criminosa e cumpriram mandados de prisão temporária

Agentes investigam uma associação criminosa que está disfarçada de instituição humanitária

DIVULGAÇÃO / POLÍCIA FEDERAL

e 21 de busca e apreensão. 
Ao todo, quatro municípios 
estão atualmente na rota 
de investigação: São Paulo, 
Santos, Salto e Uberlândia, 
em Minas Gerais.

Os agentes investigam 
uma associação criminosa, 
disfarçada de instituição 
humanitária, responsável 

por contrabandear migran-
tes de Bangladesh para os 
Estados Unidos (EUA), ten-
do o Brasil como rota de 
passagem. Também foram 
localizados remessas de va-
lores entre Brasil, EUA e ou-
tros países que servem de 
trajeto para o crime.

O principal foco da ope-

ração federal, até o momen-
to, é investigar as pessoas 
que são responsáveis pela 
solicitação do refúgio antes 
do ingresso dos migrantes 
no país, além daqueles que 
realizaram  toda a logísti-
ca do contrabando dessas 
pessoas de Bangladesh até 
o Brasil.

FORÇA-TAREFA.
A operação tem apoio da 
Coordenação-Geral de Re-
pressão a Crimes contra o 
Meio Ambiente e Direitos 
Humanos da Polícia Fede-
ral (CGMADH) e da Agên-
cia de Segurança Interna 
(Homeland Security Inves-
tigations - HSI) da Embai-

xada dos Estados Unidos. 
Ela foi nomeada Laços de 
Sangue devido ao vínculo 
entre os migrantes contra-
bandeados e seus parentes, 
que permanecem no país 
de origem com a promessa 
de honrar a dívida de paga-
mento aos contrabandistas 
em questão. (DL)

 A A Prefeitura de Gua-
rujá vai ampliar o moni-
toramento para a região 
do Pernambuco, um dos 
locais mais visitados da 
Cidade. A iniciativa faz 
parte de um termo de 
cooperação técnica com 
um condomínio local, que 
na última terça-feira (30) 
fez a contratação da em-
presa que executará o ser-
viço. O projeto vai con-
tar com 59 câmeras de 
monitoramento, sendo 42 
fixas, 13 móveis e qua-
tro câmeras que conta-
rão também com leitura 
de placas.

Serão 12 mil metros 
de fibra óptica, iniciando 
na Avenida Dom Pedro I, 
passando pelas avenidas 
Atlântica, Desembargador 
Plínio de Carvalho Pinto, 
Áureo Guenaga de Castro, 

Guarujá quer mais câmeras 
na região do Pernambuco

Com esse novo investimento, Guarujá contará com cerca de 1.770 
câmeras, sendo 1.636 instaladas em 72 próprios públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ / DIVULGAÇÃO

te 1.770 câmeras, sendo 
1.636 instaladas em 72 
próprios públicos, 51 na 
orla da praia da Enseada, 
18 em áreas comerciais 
distribuídas em Vicente 
de Carvalho, Pitanguei-
ras e Astúrias. E outras 
seis câmeras de monito-
ramento de trânsito.

“ Impor tante  inves-
timento em segurança, 
o nosso objetivo é criar 
uma muralha eletrônica 
em Guarujá, agilizando o 
atendimento à população 
com um tempo-resposta 
reduzido e pontual” defi-
niu o secretário de Defesa 
e Convivência Social.

CSI.
As imagens são envia-
das para o Centro de Se-
gurança Integrado (CSI) 
localizado no Morro da 
Campina. O CSI é coorde-
nado pelo Monitoramen-
to e Análise de Informa-
ções de Guarujá, ligada 
à Secretaria de Defesa e 
Convivência Social (Sede-
con). (DL)

Marjory da Silva Prado, 
Jomar e a Estrada do Per-
nambuco.

Com esse novo inves-
timento, Guarujá conta-
rá com aproximadamen-

 A Dois anos após a última 
edição, o tradicional Bazar de 
Natal do Fundo  Social de So-
lidariedade de Praia Grande 
volta a ser montado no mu-
nicípio. O lançamento será na 
quarta (8), no salão de even-
tos do  Palácio das Artes (PDA). 
Mais de 1.200 peças foram con-
feccionadas para esta edição. 
No dia seguinte, o Bazar será 
montado no Paço municipal.

Entre as peças criadas para 
esse ano, diversas estampas de 
toalhas de  mesa, porta pane-
tone, enfeites para banheiro, 
pano de copa e outros itens. 
Haverá tapete para banheiro 
criativos, em formato de chi-
nelo, sousplat (suplá) de dife-
rentes estampas e também 
guardanapos de mesa.

As decorações natalinas 
também marcam presença. 
São enfeites em formatos de 
árvores, peças decorativas, 
toalhas estampadas, panos de 

Em PG, Bazar de Natal 
retorna ao PDA na 4ª

copa temáticos, entre outras 
opções que podem se tornar 
belíssimos presentes nas fes-
tas de final de ano.

Os produtos foram confec-
cionados no Fundo Social de 
Solidariedade com  recursos 
adquiridos pela entidade. No 
Bazar também poderão ser 
comprados os panetones de 
frutas, produzidos no Fundo 
Social, com auxílio de famílias 
carentes do Município.

Segundo a presidente do 
Fundo Social de Solidariedade 
de Praia Grande, Maria Del Car-
men Padin Mourão, a Maru-
ca, as alterações causadas pela 
pandemia impediram a reali-
zação do bazar no ano passado. 
“O momento em  que vivemos 
ainda requer muitos cuidados 
e tomaremos todos eles. Mas 
ficamos extremamente feli-
zes de termos a oportunidade 
de retomar nossos trabalhos”, 
afirma. (DL)

Todas as três 
vítimas foram 
resgatadas 
com vida por 
profissionais 
do Corpo de 
Bombeiros, mas 
um dos homens 
soterrados 
acabou morrendo 
horas após ter 
sido salvo de 
soterramento
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 A O comércio varejista no es-
tado de São Paulo deve crescer 
5% em dezembro, de acordo 
com estimativas da Federação 
do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Estado de 
São Paulo. Caso confirme essa 
projeção, o varejo paulista deve 
atingir R$ 91 bilhões em vendas 
no mês do Natal, R$ 4,2 bilhões 
a mais do em 2020.

Para a FecomercioSP, o prin-
cipal fator a influenciar nesses 
números será o pagamento do 
13º salário e seu impacto maior 
nas compras de Natal, conside-
rado decisivo pela entidade já 
que será 57,5% maior que em 
relação ao registrado no fim de 
2020. Também devem interfe-

rir nesse índice a maior oferta 
de crédito, as lojas funcionan-
do normalmente e a maior cir-
culação de consumidores sem 
restrições devido à pandemia 
de covid-19.

Segundo a análise da Feco-
mercioSP, com a injeção do 13º 
salário seguindo os padrões 
pré-pandemia, R$ 9,5 bilhões 
do valor recebido devem ser 
destinados ao consumo nes-
ta época do ano. São R$ 3,1 bi-
lhões a mais na economia, o 
que significa uma elevação de 
47% em relação ao ano ante-
rior, respondendo por 74% do 
acréscimo mensal previsto de 
R$ 4,2 bilhões em relação a de-
zembro de 2020. (AB)

Natal: vendas devem 
garantir crescimento

 D O advogado Rodrigo 
Prado afirma que o 
cálculo para pagar o 
imposto é feito de forma 
escalonada, aplicando o 
valor por faixa. Ele diz que 
a nova legislação pegou os 
profissionais de surpresa 
e há queixas, já que, em 
alguns casos, a alta dos 
valores poderá chegar a 
1.000%

Guilherme Cunha/SMTUR

O ISS (Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza) pago por autô-
nomos vai subir na capital paulis-
ta a partir de fevereiro de 2022. A 
medida deve afetar profissionais 

como médicos, engenheiros, arquitetos, econo-
mistas, psicólogos, veterinários, advogados, au-
ditores e contadores.

As novas faixas de valores estão na lei 17.719, 
de 26 de novembro de 2021. Elas serão aplica-
das no caso das sociedades uniprofissionais, 
que são aquelas cujos profissionais (sócios, 
empregados ou não) são habilitados ao exercí-
cio da mesma atividade e prestam serviços de 

forma pessoal, em nome da sociedade, as-
sumindo responsabilidade 
pessoal sobre o trabalho.

Atualmente, as empre-
sas do tipo pagam ISS sobre 
uma base de cálculo fixa, 
que não leva em conta a re-
ceita do local. A partir de fe-

vereiro de 2022, haverá o escalonamento das 
alíquotas, conforme o número de profissionais 
na sociedade.

Até janeiro de 2022, a base de cálculo para 
pagar o imposto é de R$ 1.995,26, independen-
temente da quantidade de profissionais na so-
ciedade ou do faturamento. A alíquota é de 2% 
ou 5%, conforme o ramo de atividade. A partir 
de janeiro de 2022, os R$ 1.995,26 serão manti-
dos, mas para empresas com até cinco habilita-
dos, na primeira faixa definida pela lei.

Na segunda faixa, o valor sobe para R$ 
5.000, para sociedades entre seis e dez profis-
sionais, até chegar a R$ 60 mil para sociedades 
cujo número de profissionais for acima de cem. 
Para calcular o imposto, é preciso multiplicar o 
número de profissionais pela alíquota de paga-
mentos e, depois, aplicar o percentual de ISS re-
ferente à atividade para saber quanto irá pagar.

Hoje, a Prefeitura de São Paulo tem pouco 
mais de 7.000 sociedades do tipo, com mais de 
34,3 mil profissionais. (FP)

Prefeitura de São Paulo
vai aumentar ISS de
autônomo em 2022

Em nota, a 
Administração 
Municipal 
de São Paulo 
informou que 
as medidas 
passarão a valer 
a partir de 28 de 
fevereiro de 2022

Fique 
ligado  

 D A piora das expectativas econômicas vem no embalo da pressão 
infl acionária, que reduz o poder de compra dos consumidores

AGÊNCIA BRASIL

Brasil: PIB 
sofre recuo 
no terceiro 
trimestre
PREOCUPANTE. Esta é a segunda queda 
consecutiva, o que renova os sinais de 
perda de fôlego da atividade econômica

A economia brasileira re-
cuou 0,1% no terceiro tri-
mestre de 2021, frente aos 
três meses imediatamen-
te anteriores, apontam 

dados do PIB (Produto Interno Bruto). 
O resultado foi divulgado nesta quin-
ta-feira (2º) pelo IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística).

O número veio um pouco abai-
xo das expectativas do mercado fi-
nanceiro. Analistas consultados pela 
agência Bloomberg projetavam varia-
ção nula (0%).

Esta é a segunda queda consecu-
tiva do indicador, o que renova os si-
nais de perda de fôlego da atividade 
econômica. No segundo trimestre, 
a queda do PIB foi revisada de 0,1% 
para 0,4%.

O desempenho ocorre em meio a 
um contexto de escalada da inflação, 
juros mais altos e fragilidades no mer-
cado de trabalho, que dificultam a re-
cuperação da atividade econômica.

Conforme o IBGE, o PIB está no 
mesmo patamar registrado entre o 
fim de 2019 e o início de 2020, perío-
do pré-pandemia. Por outro lado, en-

contra-se 3,4% abaixo do ponto mais 
alto da série histórica, alcançado no 
primeiro trimestre de 2014.

Mesmo com a alta de 1,1% no setor 
de serviços, que responde por cerca 
de 70% do PIB nacional, o resultado 
do terceiro trimestre foi puxado para 
baixo pela queda de 8% na agrope-
cuária e pelo recuo de 9,8% nas ex-
portações de bens e serviços, afirma 
o IBGE.

A forte retração da agropecuá-
ria reflete o fim da safra de soja, que 
também impactou as exportações. A 
colheita é mais concentrada nos dois 
primeiros trimestres do ano.

A indústria, por sua vez, ficou es-
tagnada (0%). Segundo o IBGE, as fá-
bricas sentem o encarecimento de 
insumos na pandemia e os efeitos da 
crise energética, que eleva os custos 
de produção.

Em relação ao terceiro trimestre 
de 2020, o PIB cresceu 4%. Em 12 me-
ses, a alta foi de 3,9%. Já no acumula-
do deste ano, até setembro, o indica-
dor avançou 5,7%.

Projeções sinalizam que o PIB bra-
sileiro deve fechar o ano de 2021 com 

crescimento, associado em grande 
parte à base de comparação deprimi-
da -em 2020, a pandemia causou for-
te queda do indicador.

A questão é que, diante dos recen-
tes sinais de fraqueza da economia, o 
cenário ficou mais complicado para 
2022, ano de eleições, indicam ana-
listas.

Segundo o boletim Focus, divulga-
do pelo BC (Banco Central), o merca-
do financeiro projeta avanço de 4,78% 
no PIB de 2021. A estimativa vem sen-
do revisada para baixo nas últimas 
semanas. Em 2022, a alta deve ser re-
duzida para 0,58%, conforme a publi-
cação. Já há instituições financeiras 
que preveem queda no próximo ano.

A piora das expectativas econômi-
cas vem no embalo da pressão infla-
cionária, que reduz o poder de com-
pra dos consumidores, e do aumento 
das incertezas na área fiscal.

As dúvidas de analistas sobre o 
rumo das contas públicas cresceram 
após o governo federal colocar em 
xeque o teto de gastos para pagar o 
Auxílio Brasil, o substituto do Bolsa 
Família. (FP)

Caro(a) Leitor(a), importante que você saiba que 
PGBL e VGBL são opções de planos de previdên-
cia privada, normalmente oferecidos pelas ins-
tituições financeiras, onde, assim como na pre-
vidência pública oficial (INSS), há contribuições 

mensais por determinado período de tempo, chamado de 
período de diferimento, para então, obter o direito de rece-
ber estes valores, em forma de aposentadoria, optando pe-
los seis tipos de recebimento de renda disponíveis.

Sem dúvida alguma, o planejamento da aposentadoria é 
extremamente importante enquanto estamos no chamado 
período ativo, ou seja, enquanto recebemos alguma forma 
de remuneração. Porém, como é sabido, isto não dura para 
sempre.

Por isto, temos que nos planejar para conseguir ter rece-
bimentos e manter certa qualidade de vida, quando entrar-
mos na chamada fase inativa. Esta é a grande ideia!

Os planos de previdência privada, resumidamente, são 
fundos de investimentos, que captam os recursos dos par-
ticipantes e aplicam em ativos do mercado financeiro, sem-
pre respeitando a política de investimento de cada fundo.

Assim, nos fundos de previdência abertos, temos o PGBL 
e o VGBL.

O PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) é um fundo 
que gera despesa dedutível de I.R., limitado a 12% da renda 
bruta anual, reduzindo assim, a base de cálculo do I.R., sendo 
interessante para o contribuinte faz a declaração completa. 
Importante saber que no resgate do PGBL a tributação será 
sobre o valor total aplicado mais o rendimento auferido. 

O VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), é um fundo de 
previdência,  normalmente indicado para o contribuinte que 
faz a declaração simplificada, pois não permite a dedução de 
I.R. sobre o valor investido. Em contra partida, a tributação 
no resgate do VGBL incide sobre a rentabilidade auferida no 
período em que o recurso ficou aplicado.

Estas são as características que diferenciam o PGBL do 
VGBL.

Porém, ambos possuem características gerais que são a 
possibilidade de  realizar aportes únicos, aportes mensais e 
com valores diferentes entre os meses, sempre em linha com 
o planejamento realizado antes do início do investimento.

A tributação dos planos de previdência privada, indepen-
dente de ser PGBL ou VGBL, seguem duas opções, escolhidas 
pelo investidor no momento de contratação do plano, são 
elas: Tabela Progressiva e Tabela Regressiva.

Portanto, planeje-se e conheça a fundo as regras de cada 
plano antes de iniciar seus investimentos, 

Boa sorte!   
Ficou com alguma dúvida? Me envie um e-mail que eu 

esclareço.

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

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

PGBL E VGBL 
Qual a melhor opção?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 
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 A Um homem morreu na 
manhã desta quinta-feira 
(2) após o muro de uma 
obra localizada na Avenida 
Leomil, em Guarujá, ter caí-
do e soterrado, além da ví-
tima fatal, outras duas pes-
soas. A Polícia Militar e o 
Corpo de Bombeiros foram 
acionados por testemunhas 
próximas do local e presta-
ram apoio logo após o de-
sabamento.

Segundo a Prefeitura, o 
incidente ocorreu por vol-
ta de 11h. Parte do muro de 
uma obra que fica próxima 
à Câmara dos Vereadores da 
cidade cedeu e atingiu ope-
rários que trabalhavam no 
canteiro de obras.

Informações prelimina-
res deram conta de que as 
três vítimas foram resgata-
das com vida. Duas, grave-
mente feridas, haviam sido 
encaminhadas ao Hospital 
Santo Amaro enquanto a 
outra, com ferimentos le-
ves, foi encaminhada à Uni-
dade de Pronto Atendimen-

Em Guarujá, trabalhadores foram atingidos por estrutura que 
despencou no começo da manhã de ontem e ficaram feridos
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Muro despenca e mata 
uma pessoa em obra

GUARUJÁ. Testemunhas acionaram a PM e o Corpo de Bombeiros, que fizeram resgate

to (UPA) Rodoviária. 
Apesar disso, entretan-

to, uma das vítimas, iden-
tificada apenas como um 
homem de 32 anos que foi 
socorrido durante a manhã, 
não resistiu aos ferimentos 
e faleceu na tarde do mes-
mo dia. Segundo as autori-
dades, seu quadro clínico se 
agravou mesmo após rece-
ber cuidados médicos. (DL)

 A Um agente penitenciário, 
de 40 anos, foi alvejado en-
quanto trabalhava como se-
gurança de um comércio na 
noite desta quarta-feira (1º), 
em São Vicente. Ele foi so-
corrido e levado ao Hospital 
Municipal, mas não resistiu 
aos ferimentos e morreu ho-
ras após o ataque ter ocorrido.

Segundo informações das 
autoridades, a Polícia Mili-
tar foi acionada por volta de 
19h45 para atender uma ocor-
rência no bairro Jardim Rio 
Branco. Ao chegarem no local, 
os agentes encontraram o ho-
mem ferido e caído na calçada.

A vítima era um agente 

Profissional realizava ‘bico’ de segurança em um mercado local 
quando foi assassinado. Criminosos não foram identificados
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Agente penitenciário
é morto a tiros em SV

penitenciário, porém atua-
va como segurança de um 
mercado. Os criminosos te-
riam atirado contra ele e fu-
giram logo depois de carro 
em alta velocidade.

Equipes do Serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu) realizaram 
atendimento prévio e en-
caminharam a vítima ao 
Hospital Municipal de São 
Vicente, o antigo Crei. Con-
forme a Secretaria de Saúde, 
ele chegou inconsciente à 
unidade de saúde e, devido 
aos ferimentos, foi à óbito.

Até o momento, nenhum 
suspeito foi identificado. (DL)

 A A Operação Laços de 
Sangue foi deflagrada na 
manhã desta quinta-feira 
(2) na Baixada Santista para 
combater o crime de migra-
ção ilegal. De acordo com 
informações da Polícia Fe-
deral, agentes da institui-
ção cumpriram 13 manda-
dos de prisão temporária 

Operação da PF em
Santos investiga 
migrantes ilegais
Agentes federais investigam os envolvidos em associação 
criminosa e cumpriram mandados de prisão temporária

Agentes investigam uma associação criminosa que está disfarçada de instituição humanitária

DIVULGAÇÃO / POLÍCIA FEDERAL

e 21 de busca e apreensão. 
Ao todo, quatro municípios 
estão atualmente na rota 
de investigação: São Paulo, 
Santos, Salto e Uberlândia, 
em Minas Gerais.

Os agentes investigam 
uma associação criminosa, 
disfarçada de instituição 
humanitária, responsável 

por contrabandear migran-
tes de Bangladesh para os 
Estados Unidos (EUA), ten-
do o Brasil como rota de 
passagem. Também foram 
localizados remessas de va-
lores entre Brasil, EUA e ou-
tros países que servem de 
trajeto para o crime.

O principal foco da ope-

ração federal, até o momen-
to, é investigar as pessoas 
que são responsáveis pela 
solicitação do refúgio antes 
do ingresso dos migrantes 
no país, além daqueles que 
realizaram  toda a logísti-
ca do contrabando dessas 
pessoas de Bangladesh até 
o Brasil.

FORÇA-TAREFA.
A operação tem apoio da 
Coordenação-Geral de Re-
pressão a Crimes contra o 
Meio Ambiente e Direitos 
Humanos da Polícia Fede-
ral (CGMADH) e da Agên-
cia de Segurança Interna 
(Homeland Security Inves-
tigations - HSI) da Embai-

xada dos Estados Unidos. 
Ela foi nomeada Laços de 
Sangue devido ao vínculo 
entre os migrantes contra-
bandeados e seus parentes, 
que permanecem no país 
de origem com a promessa 
de honrar a dívida de paga-
mento aos contrabandistas 
em questão. (DL)

 A A Prefeitura de Gua-
rujá vai ampliar o moni-
toramento para a região 
do Pernambuco, um dos 
locais mais visitados da 
Cidade. A iniciativa faz 
parte de um termo de 
cooperação técnica com 
um condomínio local, que 
na última terça-feira (30) 
fez a contratação da em-
presa que executará o ser-
viço. O projeto vai con-
tar com 59 câmeras de 
monitoramento, sendo 42 
fixas, 13 móveis e qua-
tro câmeras que conta-
rão também com leitura 
de placas.

Serão 12 mil metros 
de fibra óptica, iniciando 
na Avenida Dom Pedro I, 
passando pelas avenidas 
Atlântica, Desembargador 
Plínio de Carvalho Pinto, 
Áureo Guenaga de Castro, 

Guarujá quer mais câmeras 
na região do Pernambuco

Com esse novo investimento, Guarujá contará com cerca de 1.770 
câmeras, sendo 1.636 instaladas em 72 próprios públicos
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te 1.770 câmeras, sendo 
1.636 instaladas em 72 
próprios públicos, 51 na 
orla da praia da Enseada, 
18 em áreas comerciais 
distribuídas em Vicente 
de Carvalho, Pitanguei-
ras e Astúrias. E outras 
seis câmeras de monito-
ramento de trânsito.

“ Impor tante  inves-
timento em segurança, 
o nosso objetivo é criar 
uma muralha eletrônica 
em Guarujá, agilizando o 
atendimento à população 
com um tempo-resposta 
reduzido e pontual” defi-
niu o secretário de Defesa 
e Convivência Social.

CSI.
As imagens são envia-
das para o Centro de Se-
gurança Integrado (CSI) 
localizado no Morro da 
Campina. O CSI é coorde-
nado pelo Monitoramen-
to e Análise de Informa-
ções de Guarujá, ligada 
à Secretaria de Defesa e 
Convivência Social (Sede-
con). (DL)

Marjory da Silva Prado, 
Jomar e a Estrada do Per-
nambuco.

Com esse novo inves-
timento, Guarujá conta-
rá com aproximadamen-

 A Dois anos após a última 
edição, o tradicional Bazar de 
Natal do Fundo  Social de So-
lidariedade de Praia Grande 
volta a ser montado no mu-
nicípio. O lançamento será na 
quarta (8), no salão de even-
tos do  Palácio das Artes (PDA). 
Mais de 1.200 peças foram con-
feccionadas para esta edição. 
No dia seguinte, o Bazar será 
montado no Paço municipal.

Entre as peças criadas para 
esse ano, diversas estampas de 
toalhas de  mesa, porta pane-
tone, enfeites para banheiro, 
pano de copa e outros itens. 
Haverá tapete para banheiro 
criativos, em formato de chi-
nelo, sousplat (suplá) de dife-
rentes estampas e também 
guardanapos de mesa.

As decorações natalinas 
também marcam presença. 
São enfeites em formatos de 
árvores, peças decorativas, 
toalhas estampadas, panos de 

Em PG, Bazar de Natal 
retorna ao PDA na 4ª

copa temáticos, entre outras 
opções que podem se tornar 
belíssimos presentes nas fes-
tas de final de ano.

Os produtos foram confec-
cionados no Fundo Social de 
Solidariedade com  recursos 
adquiridos pela entidade. No 
Bazar também poderão ser 
comprados os panetones de 
frutas, produzidos no Fundo 
Social, com auxílio de famílias 
carentes do Município.

Segundo a presidente do 
Fundo Social de Solidariedade 
de Praia Grande, Maria Del Car-
men Padin Mourão, a Maru-
ca, as alterações causadas pela 
pandemia impediram a reali-
zação do bazar no ano passado. 
“O momento em  que vivemos 
ainda requer muitos cuidados 
e tomaremos todos eles. Mas 
ficamos extremamente feli-
zes de termos a oportunidade 
de retomar nossos trabalhos”, 
afirma. (DL)

Todas as três 
vítimas foram 
resgatadas 
com vida por 
profissionais 
do Corpo de 
Bombeiros, mas 
um dos homens 
soterrados 
acabou morrendo 
horas após ter 
sido salvo de 
soterramento
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 A O comércio varejista no es-
tado de São Paulo deve crescer 
5% em dezembro, de acordo 
com estimativas da Federação 
do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Estado de 
São Paulo. Caso confirme essa 
projeção, o varejo paulista deve 
atingir R$ 91 bilhões em vendas 
no mês do Natal, R$ 4,2 bilhões 
a mais do em 2020.

Para a FecomercioSP, o prin-
cipal fator a influenciar nesses 
números será o pagamento do 
13º salário e seu impacto maior 
nas compras de Natal, conside-
rado decisivo pela entidade já 
que será 57,5% maior que em 
relação ao registrado no fim de 
2020. Também devem interfe-

rir nesse índice a maior oferta 
de crédito, as lojas funcionan-
do normalmente e a maior cir-
culação de consumidores sem 
restrições devido à pandemia 
de covid-19.

Segundo a análise da Feco-
mercioSP, com a injeção do 13º 
salário seguindo os padrões 
pré-pandemia, R$ 9,5 bilhões 
do valor recebido devem ser 
destinados ao consumo nes-
ta época do ano. São R$ 3,1 bi-
lhões a mais na economia, o 
que significa uma elevação de 
47% em relação ao ano ante-
rior, respondendo por 74% do 
acréscimo mensal previsto de 
R$ 4,2 bilhões em relação a de-
zembro de 2020. (AB)

Natal: vendas devem 
garantir crescimento

 D O advogado Rodrigo 
Prado afirma que o 
cálculo para pagar o 
imposto é feito de forma 
escalonada, aplicando o 
valor por faixa. Ele diz que 
a nova legislação pegou os 
profissionais de surpresa 
e há queixas, já que, em 
alguns casos, a alta dos 
valores poderá chegar a 
1.000%

Guilherme Cunha/SMTUR

O ISS (Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza) pago por autô-
nomos vai subir na capital paulis-
ta a partir de fevereiro de 2022. A 
medida deve afetar profissionais 

como médicos, engenheiros, arquitetos, econo-
mistas, psicólogos, veterinários, advogados, au-
ditores e contadores.

As novas faixas de valores estão na lei 17.719, 
de 26 de novembro de 2021. Elas serão aplica-
das no caso das sociedades uniprofissionais, 
que são aquelas cujos profissionais (sócios, 
empregados ou não) são habilitados ao exercí-
cio da mesma atividade e prestam serviços de 

forma pessoal, em nome da sociedade, as-
sumindo responsabilidade 
pessoal sobre o trabalho.

Atualmente, as empre-
sas do tipo pagam ISS sobre 
uma base de cálculo fixa, 
que não leva em conta a re-
ceita do local. A partir de fe-

vereiro de 2022, haverá o escalonamento das 
alíquotas, conforme o número de profissionais 
na sociedade.

Até janeiro de 2022, a base de cálculo para 
pagar o imposto é de R$ 1.995,26, independen-
temente da quantidade de profissionais na so-
ciedade ou do faturamento. A alíquota é de 2% 
ou 5%, conforme o ramo de atividade. A partir 
de janeiro de 2022, os R$ 1.995,26 serão manti-
dos, mas para empresas com até cinco habilita-
dos, na primeira faixa definida pela lei.

Na segunda faixa, o valor sobe para R$ 
5.000, para sociedades entre seis e dez profis-
sionais, até chegar a R$ 60 mil para sociedades 
cujo número de profissionais for acima de cem. 
Para calcular o imposto, é preciso multiplicar o 
número de profissionais pela alíquota de paga-
mentos e, depois, aplicar o percentual de ISS re-
ferente à atividade para saber quanto irá pagar.

Hoje, a Prefeitura de São Paulo tem pouco 
mais de 7.000 sociedades do tipo, com mais de 
34,3 mil profissionais. (FP)

Prefeitura de São Paulo
vai aumentar ISS de
autônomo em 2022

Em nota, a 
Administração 
Municipal 
de São Paulo 
informou que 
as medidas 
passarão a valer 
a partir de 28 de 
fevereiro de 2022

Fique 
ligado  

 D A piora das expectativas econômicas vem no embalo da pressão 
infl acionária, que reduz o poder de compra dos consumidores

AGÊNCIA BRASIL

Brasil: PIB 
sofre recuo 
no terceiro 
trimestre
PREOCUPANTE. Esta é a segunda queda 
consecutiva, o que renova os sinais de 
perda de fôlego da atividade econômica

A economia brasileira re-
cuou 0,1% no terceiro tri-
mestre de 2021, frente aos 
três meses imediatamen-
te anteriores, apontam 

dados do PIB (Produto Interno Bruto). 
O resultado foi divulgado nesta quin-
ta-feira (2º) pelo IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística).

O número veio um pouco abai-
xo das expectativas do mercado fi-
nanceiro. Analistas consultados pela 
agência Bloomberg projetavam varia-
ção nula (0%).

Esta é a segunda queda consecu-
tiva do indicador, o que renova os si-
nais de perda de fôlego da atividade 
econômica. No segundo trimestre, 
a queda do PIB foi revisada de 0,1% 
para 0,4%.

O desempenho ocorre em meio a 
um contexto de escalada da inflação, 
juros mais altos e fragilidades no mer-
cado de trabalho, que dificultam a re-
cuperação da atividade econômica.

Conforme o IBGE, o PIB está no 
mesmo patamar registrado entre o 
fim de 2019 e o início de 2020, perío-
do pré-pandemia. Por outro lado, en-

contra-se 3,4% abaixo do ponto mais 
alto da série histórica, alcançado no 
primeiro trimestre de 2014.

Mesmo com a alta de 1,1% no setor 
de serviços, que responde por cerca 
de 70% do PIB nacional, o resultado 
do terceiro trimestre foi puxado para 
baixo pela queda de 8% na agrope-
cuária e pelo recuo de 9,8% nas ex-
portações de bens e serviços, afirma 
o IBGE.

A forte retração da agropecuá-
ria reflete o fim da safra de soja, que 
também impactou as exportações. A 
colheita é mais concentrada nos dois 
primeiros trimestres do ano.

A indústria, por sua vez, ficou es-
tagnada (0%). Segundo o IBGE, as fá-
bricas sentem o encarecimento de 
insumos na pandemia e os efeitos da 
crise energética, que eleva os custos 
de produção.

Em relação ao terceiro trimestre 
de 2020, o PIB cresceu 4%. Em 12 me-
ses, a alta foi de 3,9%. Já no acumula-
do deste ano, até setembro, o indica-
dor avançou 5,7%.

Projeções sinalizam que o PIB bra-
sileiro deve fechar o ano de 2021 com 

crescimento, associado em grande 
parte à base de comparação deprimi-
da -em 2020, a pandemia causou for-
te queda do indicador.

A questão é que, diante dos recen-
tes sinais de fraqueza da economia, o 
cenário ficou mais complicado para 
2022, ano de eleições, indicam ana-
listas.

Segundo o boletim Focus, divulga-
do pelo BC (Banco Central), o merca-
do financeiro projeta avanço de 4,78% 
no PIB de 2021. A estimativa vem sen-
do revisada para baixo nas últimas 
semanas. Em 2022, a alta deve ser re-
duzida para 0,58%, conforme a publi-
cação. Já há instituições financeiras 
que preveem queda no próximo ano.

A piora das expectativas econômi-
cas vem no embalo da pressão infla-
cionária, que reduz o poder de com-
pra dos consumidores, e do aumento 
das incertezas na área fiscal.

As dúvidas de analistas sobre o 
rumo das contas públicas cresceram 
após o governo federal colocar em 
xeque o teto de gastos para pagar o 
Auxílio Brasil, o substituto do Bolsa 
Família. (FP)

Caro(a) Leitor(a), importante que você saiba que 
PGBL e VGBL são opções de planos de previdên-
cia privada, normalmente oferecidos pelas ins-
tituições financeiras, onde, assim como na pre-
vidência pública oficial (INSS), há contribuições 

mensais por determinado período de tempo, chamado de 
período de diferimento, para então, obter o direito de rece-
ber estes valores, em forma de aposentadoria, optando pe-
los seis tipos de recebimento de renda disponíveis.

Sem dúvida alguma, o planejamento da aposentadoria é 
extremamente importante enquanto estamos no chamado 
período ativo, ou seja, enquanto recebemos alguma forma 
de remuneração. Porém, como é sabido, isto não dura para 
sempre.

Por isto, temos que nos planejar para conseguir ter rece-
bimentos e manter certa qualidade de vida, quando entrar-
mos na chamada fase inativa. Esta é a grande ideia!

Os planos de previdência privada, resumidamente, são 
fundos de investimentos, que captam os recursos dos par-
ticipantes e aplicam em ativos do mercado financeiro, sem-
pre respeitando a política de investimento de cada fundo.

Assim, nos fundos de previdência abertos, temos o PGBL 
e o VGBL.

O PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) é um fundo 
que gera despesa dedutível de I.R., limitado a 12% da renda 
bruta anual, reduzindo assim, a base de cálculo do I.R., sendo 
interessante para o contribuinte faz a declaração completa. 
Importante saber que no resgate do PGBL a tributação será 
sobre o valor total aplicado mais o rendimento auferido. 

O VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), é um fundo de 
previdência,  normalmente indicado para o contribuinte que 
faz a declaração simplificada, pois não permite a dedução de 
I.R. sobre o valor investido. Em contra partida, a tributação 
no resgate do VGBL incide sobre a rentabilidade auferida no 
período em que o recurso ficou aplicado.

Estas são as características que diferenciam o PGBL do 
VGBL.

Porém, ambos possuem características gerais que são a 
possibilidade de  realizar aportes únicos, aportes mensais e 
com valores diferentes entre os meses, sempre em linha com 
o planejamento realizado antes do início do investimento.

A tributação dos planos de previdência privada, indepen-
dente de ser PGBL ou VGBL, seguem duas opções, escolhidas 
pelo investidor no momento de contratação do plano, são 
elas: Tabela Progressiva e Tabela Regressiva.

Portanto, planeje-se e conheça a fundo as regras de cada 
plano antes de iniciar seus investimentos, 

Boa sorte!   
Ficou com alguma dúvida? Me envie um e-mail que eu 

esclareço.

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

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

PGBL E VGBL 
Qual a melhor opção?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

&
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Nos termos da Lei Municipal de nº 
1997 de 04/12/1984, que dispõe sobre 
a criação do Conselho Municipal 
de Defesa do Meio Ambiente–
COMDEMA, alterada pelas Leis nºs 
2050, de 22 de dezembro de 1985; 
541-A, de 28 de outubro de 1997; 
1820-A, de 22 de dezembro de 2006, 
2177-A, de 8 de julho de 2009; 2474-
A, de 24 de setembro de 2010 e Lei nº 
3585-A, de 18 de maio de 2017, ficam 
convocados os membros eleitos no 
DECRETO n° 5613-A, publicado 
em 29/07/2021 para a 3ª reunião 
ordinária que ocorrerá no dia 16 de 
dezembro de 2021, às 10 horas, no 
Plenarinho da Câmara, situado na 
Rua Jacob Emmerich, 1195-Parque 
Bitaru, São Vicente/SP a tratar a 
seguinte pauta: 1. Aprovação da ATA 
da Reunião Ordinária do dia 18 de 
novembro de 2021, 2. Apresentação 
da Minuta Final de alteração da lei 
de criação do COMDEMA e do 
Regimento Interno elaborada pelo 
Grupo de Trabalho definido na reunião 
ordinária do dia 18 de novembro de 
2021, 3.Aprovação da Minuta Final 
de alteração da lei de criação do 
COMDEMA e do Regimento Interno 
e 4. Informes Gerais. FLAVIA 
RAMACCIOTTI CESAR DE 
OLIVEIRA–Secretária de Meio 
Ambiente e Bem Estar Animal.

ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE SANTOS

FUNDADA EM 13 DE MAIO DE 1889
CONVOCAÇÃO 

Reginaldo Fonseca da Costa, no uso de suas atribuições 
estatutárias Artigo 18 do Estatuto Social, CONVOCA os Associados  
da Associação Casa da Criança de Santos para participarem 
da  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 
– GESTÃO 2019-2021, designada para o dia 13 de 
dezembro de 2021, às 18h., em primeira convocação, com 
a presença de pelo menos 2/3 (dois terços) dos Associados, e às 
18h30min., em segunda e definitiva convocação, com qualquer 
número, que ocorrerá na sede da Associação Casa 
da Criança de Santos (ACCS) – Santos/SP, com a 
seguinte pauta prevista:

PAUTA

1. Leitura, discussão e aprovação da Ata Assembleia 
anterior;
2. Ratificar as Atas das Assembleias Geral  Ordinária 
datadas de 25 de novembro de 2020 e 27 de fevereiro 
de 2021 e 2 (duas) Atas das Assembleia Geral 
Extraordinária de 29 de maio de 2021.

Publique-se e registre-se.

Reginaldo Fonseca da Costa
Presidente do Conselho Deliberativo

CTAESP – COOPERATIVA DOS 
TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS 

DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ sob o nº 07.888.186/0001-06

Edital de Convocação e Comunicação

O Presidente da CTAESP - COOPERATIVA DOS 
TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, com arrimo no Artigo 22, Parágrafo único, 
combinado com os Artigos 37, ‘c’ e 28, ‘a’, todos do Estatuto Social, 
convoca seus cooperados para que compareçam na sede da 
entidade, sito à Rua Valdomiro Macário nº 579, sala 08, Vicente de 
Carvalho, Guarujá, SP, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 16 (dezesseis) 
de dezembro de 2.021, às 09 horas em primeira chamada, 
com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda 
convocação, com metade mais 01 (um) dos sócios e em terceira 
convocação, com no mínimo 10 (dez) sócios, observado o intervalo 
de 01 (uma) hora entre as convocações, nos termos do artigo 23 
do Diploma Estatutário, para deliberarem a seguinte Ordem do Dia:
I- Leitura e aprovação da Ata da Assembleia Geral anterior;
II- Reforma do Estatuto Social;
II- Assuntos gerais.
O cooperado no dia da realização da Assembleia Geral 
Extraordinária deverá comparecer munido de documentos de 
identificação e estar em dia com suas obrigações sociais.

Guarujá, 02 de dezembro de 2021.
Gilberto Benzi

Presidente 

AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 48/2021

Nos termos do processo nº 15.856/2021, 
a Prefeitura da Estância Balneária de 
Itanhaém – Estado de São Paulo, por 
intermédio do Secretário Municipal 
da Secretaria de Administração, infra-
assinado, torna público aos interessados 
que se encontra aberta Licitação, 
modalidade “Pregão Presencial”, de nº 
48/2021, destinado a Contratação de 
empresa especializada no fornecimento 
de brinquedos educativos pedagógicos, 
para atender as necessidades das 
Unidades Escolares Infantil e de 
Educação Especial - Secretaria de 
Educação, Cultura e Esportes do 
Município de Itanhaém, pelo período de 
12 (doze) meses.
TIPO “Menor Preço por lote”.
Os envelopes “proposta” e 
“documentação” deverão ser entregues 
na Sala de Licitações, situado no Bloco I 
(sala externa) da Prefeitura, na Avenida 
Washington Luiz, nº. 75, Centro, 
Município de Itanhaém/SP, às 08h30min 
(oito horas e trinta minutos) do dia 17 
de dezembro de 2021, momento em 
que ocorrerá sua abertura, em sessão 
pública.
O edital poderá ser adquirido a partir 
do dia 03 de dezembro de 2021 no 
site http://www2.itanhaem.sp.gov.br/
licitacoes-2021.

Itanhaém, 02 de dezembro de 2.021.
Gilberto Andriguetto Júnior – 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

ANGULUS RIDET

PREGÃO PRESENCIAL N. º 117/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 

1.248/2021

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 
DE PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO”
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR 
VALOR POR LOTE
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA
LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 
SITO À AVENIDA PRESIDENTE 
KENNEDY, Nº 9.000, 1º ANDAR, VILA 
MIRIM - PRAIA GRANDE/SP
COMUNICADO DE ALTERAÇÕES NO 
EDITAL E DESIGNAÇÃO DE NOVA 
DATA PARA A SESSÃO PÚBLICA
Comunicamos a todos os interessados 
que esta Prefeitura efetuou alterações no 
Edital do Pregão supramencionado. Face 
ao exposto, informamos que a data do 
recebimento dos envelopes PROPOSTA 
e DOCUMENTAÇÃO designada, 
inicialmente, para o dia 09/11/2021 às 
09h30min (Horário Oficial de Brasília - 
DF), será realizada no dia 27/12/2021 às 
09h30min (Horário Oficial de Brasília - DF). 
Informamos ainda que o Edital ALTERADO 
poderá ser retirado, GRATUITAMENTE, 
por quem já o adquiriu presencialmente 
e também estará disponível no site www.
praiagrande.sp.gov.br para consulta e/ou 
download de todos os interessados.
Praia Grande, 02 de dezembro de 2021. 
ISRAEL LUCAS EVANGELISTA - 
Responsável pela Secretaria de Serviços 
Urbanos

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
N.º 014/2021 PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N.º 7.954/2021

OBJETO: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TRANSPORTE, RECEBIMENTO E 
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS INERTES E DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL EM LOCAL DEVIDAMENTE 
LICENCIADO PELA CETESB”
SESSÃO PÚBLICA: 13/01/2022 ÀS 10h00 
(HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA – 
DF) TIPO: MENOR VALOR GLOBAL
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA
O Edital completo poderá ser adquirido na 
Secretaria de Serviços Urbanos – Divisão 
de Compras, à Avenida Presidente Costa e 
Silva, nº 794 – 2° andar, Boqueirão - Praia 
Grande/SP, das 09h00 às 16h00, mediante o 
pagamento de R$ 140,12 (cento e quarenta 
reais e doze centavos) ou, gratuitamente na 
íntegra através do site www.praiagrande.
sp.gov.br.
Os envelopes HABILITAÇÃO e 
PROPOSTA COMERCIAL serão recebidos 
impreterivelmente até o dia 13 de janeiro de 
2022, às 10h00 (horário oficial de Brasília 
– DF), quando será aberto o envelope 
Habilitação contendo a documentação 
exigida no Edital, junto à Comissão 
Permanente de Licitações de Compras 
de Materiais e Contratação de Serviços, 
à Avenida Presidente Kennedy, nº 9.000, 
na Sala de Reuniões do 1º Andar, Vila 
Mirim, Praia Grande/SP.  Praia Grande, 02 
de dezembro de 2021. ISRAEL LUCAS 
EVANGELISTA - Resp. p/ Secretaria de 
Serviços Urbanos

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 015/2021

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REALIZAÇÃO 
DE CAPINA ELÉTRICA NAS VIAS 
PAVIMENTADAS, ROÇAGEM DE 
ÁREAS VERDES E PODA DE ÁRVORES”
Tipo: Menor Preço Regime de Execução: 
EMPREITADA POR PREÇOS 
UNITÁRIOS Processo Administrativo: 
18.946/2020 Data e horário da licitação: 
07/01/2022 às 10:00 Hs. Lei Federal 
N.º 8.666/93, suas alterações e Normas 
Complementares, Lei Federal 12.844/2013 
alterada pela Lei Federal n° 13.161/2015 
e lei Federal n° 13.670/2018, Lei Federal 
Nº 4.320/64, Lei Complementar Federal 
Nº 101/00, Lei Federal Nº 10.028/00, 
Lei Federal Nº 11.079/04, Lei federal 
12.305/2010, Lei Complementar 
1.660/2013, Decreto Municipal n° 
5.919/2015, Lei Complementar Federal 
Nº 123 De 14/12/06, Lei Complementar 
n° 147/14, Decreto Federal 7.983/2013, 
Acórdão 2.622/2013 TCU-Plenário, Lei 
Complementar Municipal Nº 667/13, 
Complementar Municipal nº 714/15 
alterada pelas Lei Complementar n° 
726/16, Lei Complementar n° 735/17 e 
Lei Complementar n° 739/17,  Decreto 
Municipal 3.855/05 e Demais Legislações 
Pertinentes a matéria. Os interessados 
poderão obter o Caderno Integral do Edital 
através do site www.praiagrande.sp.gov.br 
a partir do dia 06/12/2021 ou consultar o 
presente Edital na Secretaria Municipal de 
Obras Públicas - SEOP, situada na Avenida 
Presidente Kennedy, nº 9.000, Mirim, Praia 
Grande - SP no horário das 09:00 às 12:00 
e das 14:00 às 16:00 hs. O interessado 
poderá de forma facultativa remeter por 
e-mail o Recibo de Retirada de Edital pela 
Internet (Anexo G) deste edital informando 
a Razão Social/Nome, CNPJ/CPF, Número 
do telefone e e-mail em que poderá receber 
eventuais informações, esclarecimentos ou 
elementos complementares, na forma do 
disposto do supracitado Anexo “G”.
Praia Grande, 02 de dezembro de 2021. 
ISRAEL LUCAS EVANGELISTA - 
Responsável pela Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 016/2021

OBJETO: “REFORMULAÇÃO DA REDE 
DE DRENAGEM DE PARTE DAS RUAS 
CANTOR LUIZ GONZAGA E CANTOR 
CAZUZA E PAVIMENTAÇÃO DE 
PEQUENAS VIAS SEM PAVIMENTO NO 
BAIRRO TUPIRY” 
Tipo: Menor Preço Regime de Execução: 
EMPREITADA POR PREÇOS 
UNITÁRIOS Processo Administrativo: 
10.195/2021 Data e horário da licitação: 
10/01/2022 às 10:00 Hs.
Lei Federal N.º 8.666/93, suas alterações 
e Normas Complementares, Lei Federal 
12.844/2013 alterada pela Lei Federal n° 
13.161/2015 e lei Federal n° 13.670/2018, 
Lei Federal Nº 4.320/64, Lei Complementar 
Federal Nº 101/00, Lei Federal Nº 
10.028/00, Lei Federal Nº 11.079/04, Lei 
federal 12.305/2010, Lei Complementar 
1.660/2013, Decreto Municipal n° 
5.919/2015, Lei Complementar Federal 
Nº 123 De 14/12/06, Lei Complementar 
n° 147/14, Decreto Federal 7.983/2013, 
Acórdão 2.622/2013 TCU-Plenário, Lei 
Complementar Municipal Nº 667/13, 
Complementar Municipal nº 714/15 
alterada pelas Lei Complementar n° 
726/16, Lei Complementar n° 735/17 e 
Lei Complementar n° 739/17,  Decreto 
Municipal 3.855/05 e Demais Legislações 
Pertinentes a matéria.
Os interessados poderão obter o Caderno 
Integral do Edital através do site www.
praiagrande.sp.gov.br a partir do dia 
06/12/2021 ou consultar o presente Edital 
na Secretaria Municipal de Obras Públicas 
- SEOP, situada na Avenida Presidente 
Kennedy, nº 9.000, Mirim, Praia Grande - 
SP no horário das 09:00 às 12:00 e das 14:00 
às 16:00 hs. O interessado poderá de forma 
facultativa remeter por e-mail o Recibo de 
Retirada de Edital pela Internet (Anexo G) 
deste edital informando a Razão Social/
Nome, CNPJ/CPF, Número do telefone e 
e-mail em que poderá receber eventuais 
informações, esclarecimentos ou elementos 
complementares, na forma do disposto do 
supracitado Anexo “G”. Praia Grande, 02 de 
dezembro de 2021. ENGª ELOISA OJEA 
GOMES TAVARES - Secretária Municipal 
de Obras Públicas 

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n. º 125/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E ÔNIBUS 
COM FORNECIMENTO DE MÃO DE 
OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA 
PRODUTIVA” Processo: 17.826/2021
Data do Pregão: 21/12/2021 às 09h30min 
(Horário Oficial de Brasília - DF) Sessão 
Pública: www.bec.sp.gov.br 
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA 
Número da Oferta de Compra: 
855800801002021OC00171
A Prefeitura da Estância Balneária de 
Praia Grande, através da Secretaria de 
Serviços Urbanos, Secretaria de Educação, 
Secretaria de Saúde Pública, Secretaria de 
Meio Ambiente, Secretaria de Trânsito, 
Secretaria de Esporte e Lazer e Secretaria 
de Cultura e Turismo torna público que, 
na data, horário e local acima assinalados, 
fará realizar licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, com critério de julgamento de 
MENOR PREÇO UNITÁRIO. Valor total 
para retirada do edital: R$ 101,70 (cento e 
um reais e setenta 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 dos sites 
www.praiagrande.sp.gov.br e www.bec.
sp.gov.br.Praia Grande, 30 de novembro de 
2021. SORAIA M. MILAN - Secretária 
Municipal de Serviços Urbanos

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n. º 126/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE COSMÉTICOS, 
PROTETORES SOLARES E ITENS DE 
HIGIENE PARA ATENDIMENTO A 
MANDADOS JUDICIAIS”
Processo: 14.763/2021 Data do Pregão: 
17/12/2021 às 09h30min (Horário Oficial 
de Brasília - DF)
Sessão Pública: www.bec.sp.gov.br
Tipo de Licitação: AMPLA 
CONCORRÊNCIA E COTA RESERVADA 
DE 25% PARA ME E EPP
Oferta de Compra: 
855800801002021OC00172
Oferta de Compra: 
855800801002021OC00173
Oferta de Compra: 
855800801002021OC00174
Número das Ofertas de Compra: 
A Prefeitura da Estância Balneária de Praia 
Grande, através da Secretaria de Saúde 
Pública, Secretaria de Trânsito, Secretária 
de Assistência Social e Secretaria de 
Educação, torna público que, na data, 
horário e local acima assinalados, fará 
realizar licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, com critério de julgamento de 
MENOR PREÇO UNITÁRIO.
Valor total para retirada do edital: R$ 
85,88 (oitenta e cinco reais e oitenta e oito 
centavos).  Local e horário para pagamento 
da taxa: Banco Santander - das 10h00 às 
16h00 e Banco Bradesco - das 10h00 às 
16h00. Local e horário para retirada do 
edital: Avenida Presidente Kennedy, nº 
9.000, 1º Andar, Vila Mirim - Praia Grande/
SP, junto ao Departamento de Licitações, 
das 09h00 às 16h00, ou, gratuitamente na 
íntegra através do site www.praiagrande.
sp.gov.br e www.bec.sp.gov.br. Praia 
Grande, 30 de novembro de 2021. CLÉBER 
SUCKOW NOGUEIRA - Secretário 
Municipal de Saúde Pública

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n. º 127/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS 
PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES 
COM FORNECIMENTO DE MÃO DE 
OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA 
PRODUTIVA” Processo: 17.825/2021
Data do Pregão: 20/12/2021 às 09h30min 
(Horário Oficial de Brasília - DF)
Sessão Pública: www.bec.sp.gov.br 
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA 
Número da Oferta de Compra: 
855800801002021OC00177
A Prefeitura da Estância Balneária de 
Praia Grande, através da Secretaria de 
Serviços Urbanos, Secretaria de Cultura e 
Turismo, Secretaria de Educação, Secretaria 
de Esporte e Lazer, Secretaria de Meio 
Ambiente, Secretaria de Saúde Pública, 
Secretaria de Trânsito e Secretaria de 
Transportes, torna público que, na data, 
horário e local acima assinalados, fará 
realizar licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, com critério de julgamento de 
MENOR PREÇO UNITÁRIO.
Valor total para retirada do edital: R$ 106,22 
(cento e seis reais e vinte e dois 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 dos sites www.praiagrande.sp.gov.
br e www.bec.sp.gov.br. Praia Grande, 01 
de dezembro de 2021. ISRAEL LUCAS 
EVANGELISTA - Resp. p/ Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n. º 138/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA COMBATE A 
MOSCA DE CEMITÉRIO (PHORÍDEO) E 
TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO”
Processo: 17.145/2020
Data do Pregão: 21/12/2021 às 09h30min 
(Horário Oficial 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 Serviços 
Urbanos, torna público que, na data, horário 
e local acima assinalados, fará realizar 
licitação na modalidade Pregão, com critério 
de julgamento de MENOR VALOR POR 
LOTE. Valor total para retirada do edital: 
R$ 88,14 (oitenta e oito reais e catorze 
centavos). Local e horário para pagamento 
da taxa: Banco Santander - das 10h00 às 
16h00 e Banco Bradesco - das 10h00 às 
16h00. Local e horário para retirada do 
edital: Avenida Presidente Kennedy, nº 
9.000, 1º Andar, Vila Mirim - Praia Grande/
SP, junto ao Departamento de Licitações, 
das 09h00 às 16h00 horas, ou, gratuitamente 
na íntegra através do site www.praiagrande.
sp.gov.br . Praia Grande, 02 de dezembro de 
2021. ISRAEL LUCAS EVANGELISTA 
- Responsável pela Secretaria de Serviços 
Urbanos

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n. º 139/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE ARBUSTOS E 
ARVORETAS II” Processo: 12.170/2020
Data do Pregão: 22/12/2021 às 09h30min 
(Horário Oficial de Brasília - DF)
Local: Prefeitura da Estância Balneária 
de Praia Grande, Sala de Reuniões da 
Secretaria de Administração, sito à Avenida 
Presidente Kennedy, nº 9.000, 1º Andar, 
Vila Mirim - Praia Grande/SP.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
COM RESERVA DE COTA PARA 
MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE.
A Prefeitura da Estância Balneária de Praia 
Grande, através da Secretaria de Serviços 
Urbanos, torna público que, na data, horário 
e local acima assinalados, fará realizar 
licitação na modalidade Pregão, com 
critério de julgamento de MENOR VALOR 
UNITÁRIO. Valor total para retirada do 
edital: R$ 83,62 (oitenta e três reais e 
sessenta e dois centavos).
Local e horário para pagamento da taxa: 
Banco Santander - das 10h00 às 16h00 e 
Banco Bradesco - das 10h00 às 16h00.
Local e horário para retirada do edital: 
Avenida Presidente Kennedy, nº 9.000, 1º 
Andar, Vila Mirim - Praia Grande/SP, junto 
ao Departamento de Licitações, das 09h00 
às 16h00 horas, ou, gratuitamente na íntegra 
através do site www.praiagrande.sp.gov.br .
Praia Grande, 02 de dezembro de 2021. 
ISRAEL LUCAS EVANGELISTA - 
Responsável pela Secretaria de Serviços 
Urbanos

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 53/2021

Nos termos do processo nº 16.452/2021, 
a Prefeitura da Estância Balneária de 
Itanhaém – Estado de São Paulo, por 
intermédio do Secretário Municipal 
da Secretaria de Administração, infra-
assinado, torna público aos interessados 
que se encontra aberta Licitação, 
modalidade “Pregão Presencial”, de 
nº 53/2021, destinado a Contratação 
de empresa especializada em 
implementação de solução convergente 
entre unidades e prédios públicos desta 
prefeitura, para instalaçao de rede de 
fibra óptica, com fornecimento dos 
equipamentos necessários à execução 
do serviço e suporte técnico, atendendo 
a Secretaria de Administração do 
Município de Itanhaém, pelo período de 
12 (doze) meses.
TIPO “Menor Preço global”.
Os envelopes “proposta” e 
“documentação” deverão ser entregues 
na Sala de Licitações, situado no Bloco I 
(sala externa) da Prefeitura, na Avenida 
Washington Luiz, nº. 75, Centro, 
Município de Itanhaém/SP, às 13h30min 
(treze horas e trinta minutos) do dia 17 
de dezembro de 2021, momento em 
que ocorrerá sua abertura, em sessão 
pública.
O edital poderá ser adquirido a partir 
do dia 03 de dezembro de 2021 no 
site http://www2.itanhaem.sp.gov.br/
licitacoes-2021.

Itanhaém, 02 de dezembro de 2.021.
Gilberto Andriguetto Júnior – 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 

ANGULUS RIDET

EXTRATO DE TERMOS DE 
AJUSTE DE CONTAS-TAC/21–
Prestação de Serviço de Atendimento 
de Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade-SUAS-Sociedade 
de Amigos Restaurando Vidas. 
Partes: Prefeitura de São Vicente–
Sociedade de Amigos Restaurando 
Vidas. Objeto: Termo de Ajuste 
de Contas–Realização de Serviços 
Sociassistenciais da Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade: 
Acolhimento Institucional. Proc. 
Adm. n.º: 57.146/21. Valor: R$ 
68.691,55-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. Rodrigo Alberto 
de Lima–Presidente.

Intimação. Prazo 30 dias. Proc. 0008114-56.2021.8.26.0562. O Dr. Dario 
Gayoso Júnior, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Santos/SP, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Fernanda Scarsini Frenandes Pinto CNPJ 
09.638.457/0001-09 e a Marcos Vinicius Scarsini Fernandes Pinto CPF 
307.950.838-66  que nos autos da Ação de Procedimento Comum, em fase 
de Cumprimento de Sentença requerida por Ativos S.A. Securitizadora de 
Créditos Financeiros, na qualidade de substituta processual de Banco do 
Brasil S/A foi deferida a intimação por edital para que, no prazo de 15 dias, 
paguem o valor de R$399.827,57 (abr/21), devidamente atualizado sob 
pena de incidência de multa de 10%, além de honorários advocatícios de 
10% sobre o total. Transcorrido o referido prazo sem pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresentem, nos próprios autos, suas impugnações, 
prazos estes a fluir os 30 supra. Será o edital, afixado e publicado na forma 
da Lei. Santos, 03.11.21. K-03e04/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO N. 1031395-
63.2017.8.26.0562. O Dr. DARIO GAYOSO JÚNIOR, Juiz de Direito da
08ª. Vara Cível da Comarca de Santos, Estado de São Paulo. Presentes
as circunstâncias autorizadoras e com base no despacho judicial às fls.
369 dos autos. FAZ SABER a ASB TERMINAIS LOGISTICOS LTDA - ME,
CNPJ nº 12.480.300/0001-02, com último endereço não sabido, cujas
reiteradas tentativas de citação restaram infrutíferas, que TRANSLUCAS
TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI, ajuizou ação de medida cautelar
de cancelamento de protesto com pedido de tutela cautelar em caráter
antecedente, contra ASB TERMINAIS LOGISTICOS LTDA - ME. e BANCO
SANTANDER S/A. Encontrando-se o Réu, em lugar ignorado, foi deferida
a CITAÇÃO, por edital, para que, no prazo de 15 dias a fluir após os
30 dias supra, venha responder aos termos da ação, e querendo
contestar a mesma, sob pena de revelia, nesse caso será nomeado
curador especial (art. 257, IV do NCPC). Será o edital publicado na
forma da lei. NADA MAIS.

A7diariodolitoral.com.br
SEXTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 2021 Brasil 

ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE SANTOS

FUNDADA EM 13 DE MAIO DE 1889
CONVOCAÇÃO

 
Reginaldo Fonseca da Costa, no uso de suas atribuições 
estatutárias Artigo 17 Alínea “C” do Estatuto Social, CONVOCA 
os Associados  da Associação Casa da Criança de Santos para 
participarem da  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
– GESTÃO 2019-2021, designada para o dia 13 de 
dezembro de 2021, às 19h30min., em primeira convocação, 
com a presença de pelo menos 2/3 (dois terços)  dos Associados, 
e às 20h., em segunda e definitiva convocação, com qualquer 
número, que ocorrerá na sede da Associação Casa da 
Criança de Santos (ACCS) – Santos/SP, com a seguinte 
pauta prevista:

PAUTA

1. Leitura, discussão e aprovação da Ata Assembleia anterior;
2. Eleição e Posse, em mandatos de 2 (dois) anos dos 15 (quinze) 
Membros efetivos e 5 (cinco) Suplentes do Conselho Deliberativo, 
3 (três) Membros efetivos e 3 (três) Suplentes do Conselho Fiscal 
e 7 (sete) Membros do Conselho Diretor. A Chapa da candidatura 
deverá conter a indicação de todos os Membros, devendo ser 
inscrita através de protocolo na Secretaria da ACCS até (sete) dias 
anteriores a eleição.
Publique-se e registre-se.

Reginaldo Fonseca da Costa
Presidente do Conselho Deliberativo

1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTOS - SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado LIEPAJA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (CONSTRUTORA ROSSI), inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 09.257.352/0001-00; bem como da credora hipotecária CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº

00.360.305/0001-04. O Dr. Paulo Sergio Mangerona, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente
Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título
Extrajudicial ajuizada por CONDOMÍNIO ROSSI MAIS SANTOS em face de LIEPAJA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (CONSTRUTORA ROSSI) - Processo nº
1008123-35.2020.8.26.0562 – Controle nº 344/2020, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel
será vendido em caráter "AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas
designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º e § 3º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado, e, será
afixado em local de costume e publicado em jornal de grande circulação. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail
visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será
possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será
realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 21/01/2022 às 15:00h e se encerrará dia 27/01/2022 às 15:00h,
onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º
Leilão, que terá início no dia 27/01/2022 às 15:01h e se encerrará no dia 08/02/2022 às 15:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor
da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do
Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta
por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que
serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço
do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se
desfazer a arrematação. Se o exequente arrematar o bem e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor do bem exceder ao seu crédito, depositará,
dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente. (Art. 892, § 1º do CPC). DA
PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895,
I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que
mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá
multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, §
4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação
do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita
por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão
do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou
será enviada por e-mail. DA REMIÇÃO - Se o executado pagar a dívida ou firmar acordo após a publicação deste edital, o mesmo deverá pagar ao leiloeiro o custo relativo à
publicação no jornal de grande circulação. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a
intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos
do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 87.039 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SANTOS/SP - IMÓVEL: O
apartamento sob nº 103, localizado 11º pavimento, da torre B “Torre Península” na parte central do empreendimento denominado, ROSSI MAIS SANTOS situado na Avenida Dr.
Haroldo de Camargo, nº 60, no bairro AREIA BRANCA no perímetro urbano desta Comarca, possui a área privativa de 49,380m2, a área comum de 38,300m2, a área total
construída de 87,680m2, correspondendo uma fração ideal de terreno e das demais partes e coisas comuns do condomínio de 0,002208 do todo, confrontando sempre de quem
posicionado na área comum, na parte central dos dois acessos à respectiva torre, demarcados no projeto, olhar para a mesma, pela frente com área comum do condomínio, do
lado direito com apartamento de final 2, do lado esquerdo com apartamento de final 4 e nos fundos com hall social, poço de elevador, duto pressurizado, escadarias e
medidores. Com direito ao uso de 01 (uma) vaga de garagem, individual e indeterminada, destinada ao estacionamento de um veículo de passeio, pela ordem de chegada.
Consta na Av.01 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em hipoteca a CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF. Consta na Av.03 desta matrícula a penhora
exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) para
setembro de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação as fls.80 no valor de R$ 6.133,13
(julho/2020). Santos, 09 de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Paulo Sergio Mangerona-Juiz de Direito
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AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 54/2021

Nos termos do processo nº 16.455/2021, 
a Prefeitura da Estância Balneária de 
Itanhaém – Estado de São Paulo, por 
intermédio do Secretário Municipal 
da Secretaria de Administração, infra-
assinado, torna público aos interessados 
que se encontra aberta Licitação, 
modalidade “Pregão Presencial”, de nº 
54/2021, destinado a Contratação de 
empresa especializada para Executar 
os Serviços de Manutenção Mensal 
dos Aparelhos de ar-condicionado, 
atendendo todas as Secretarias do 
Município de Itanhaém, pelo período de 
12 (doze) meses.
TIPO “Menor Preço global”.
Os envelopes “proposta” e 
“documentação” deverão ser entregues 
na Sala de Licitações, situado no 
Bloco I (sala externa) da Prefeitura, 
na Avenida Washington Luiz, nº. 75, 
Centro, Município de Itanhaém/SP, às 
16h00min (dezesseis horas) do dia 17 
de dezembro de 2021, momento em 
que ocorrerá sua abertura, em sessão 
pública.
O edital poderá ser adquirido a partir 
do dia 03 de dezembro de 2021 no 
site http://www2.itanhaem.sp.gov.br/
licitacoes-2021.

Itanhaém, 02 de dezembro de 2.021.
Gilberto Andriguetto Júnior – 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 

ANGULUS RIDET

AVISO DE EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 66/2021

Registro de Preços

Objeto: Registro de Preços para 
aquisição de tintas e materiais diversos 
para pintura para atender as Secretarias 
do Município de Guarujá.

Processo nº: 35865/2021.

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA 
PARA MEI/ME/EPP

O Edital na íntegra e seus anexos 
poderão ser obtidos gratuitamente no 
site www.guaruja.sp.gov.br, através 
do link “Serviços Online”; “Sistema 
de Licitações”, ou pessoalmente, 
na Diretoria de Compras e Licitações 
(mediante o recolhimento de R$ 25,00 
referentes aos custos de reprodução) 
sito na Av. Santos Dumont, 800, 1º 
andar – Santo Antônio - Guarujá – SP, 
no período de 13 de dezembro de 2021 
até o dia 22 de dezembro de 2021. 
O pagamento deverá ser efetivado na 
Agência Bancária situada dentro do Paço 
Municipal Raphael Vitiello. Os demais 
atos que necessitarem de publicidade 
serão publicados ofi cialmente apenas no 
Diário Ofi cial do Município, nos termos 
da Lei Federal nº 8.666/1993, artigo 6º, 
inciso XIII e Lei Municipal nº 2.812/2001, 
e disponibilizados, em caráter informativo, 
no site do Município.

Os Envelopes nº 1 e 2 e a declaração 
de pleno atendimento aos requisitos 
de habilitação serão recebidos na 
Diretoria de Compras e Licitações no 
dia 23 de dezembro de 2021 até às 
09h30m, quando se dará a abertura da 
sessão pública.

Guarujá, 01 de dezembro de 2021.

HASSEM AHMAD HAMMOUD
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

OPERAÇÕES URBANAS

AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO 
ELETRÔNICO N.º 222/21-EDITAL 
N.º 222/21 (FUMDES)-PROC. N.º 
38.152/21. Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de ração para atender 
o Departamento de Controle de 
Zoonoses, pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme especifi cações e 
quantidades constantes no Anexo 
I deste Edital. Recebimento das 
Propostas: até as 9 horas do dia 
15/12/21. Abertura das Propostas: 
às 9 horas do dia 15/12/21. Inicio 
da Sessão de Disputa: às 10 horas 
do dia 15/12/21. Informações: 
Telefone: (13)3569-5710. E-mail: 
compras@saudesaovicente.sp.gov.
br, sesasvcompras@yahoo.com.br. 
Site para acessar o Edital e a Disputa: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. São 
Vicente, 2 de dezembro de 2021. 
Israel Carvalho dos Santos-Pregoeiro. 
MICHELLE LUIS SANTOS–
Secretária da Saúde de São Vicente/
Fundo Municipal de Saúde de São 
Vicente

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
E ADJUDICAÇÃO–PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 204/21-PROC. 
ADM. N.º 51.181/21-Objeto: Serviço 
de instalação e confi guração de 
equipamentos para sistema de projeção 
na Rede Municipal de Ensino, para uso 
da SEDUC, Arrematante do Lote 1/2: 
Golden Distribuidora Ltda. Valor total 
arrematado: R$ 29.237.557,00 (vinte 
e nove milhões, duzentos e trinta e 
sete mil e quinhentos e cinquenta e 
sete reais) e Lote 3: Doc Life Gestão 
de Documentos Ltda.-EPP, no valor 
de: R$ 724.499,56 (setecentos e 
vinte e quatro mil, quatrocentos e 
noventa e nove reais e cinquenta e seis 
centavos). Adjudicado em 25/11/21. 
Data da Homologação: 30/11/21. 
Maiores informações pelo telefone: 
(13)3579-1398 com Márcio ou 
e-mail: marcio_compras@saovicente.
sp.gov.br. São Vicente 3 de dezembro 
de 2021. MARTA FLORINDO–
Departamento de Compras e 
Licitações.

3ª VARA CÍVEL DE SANTOS -  Rua Bittencourt,
144 -  salas 22 / 24 - Vila Nova - CEP 11013-300 -
Fone: (13) 3346-8893 - E-mail: santos3cv@tjsp.jus.br
- EDITAL de CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº
1004494-92.2016.8.26.0562.  O Dr. GUSTAVO AN-
TONIO PIERONI LOUZADA, MM Juiz de Direito da
3ª Vara Cível da Comarcade Santos, Estado de
São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a JOSÉ
CÍCERO SOUZA DA ROCHA (RG 15.334.9561-7;
CPF 037.732.748-40), que CIA. DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
lhe move ação de PROC. COMUM visando a con-
denação no pagamento do débito de R$7.416,58
(fev/2016) a ser atualizado e acrescido de juros
legais, custas, honorários e demais cominações,
decorrente de fornecimento de água e coleta de
esgotono imóvel sito à R. Dr. Carvalho de Mendon-
ça, 190, Encruzilhada. Estando o réu em lugar
ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para
que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias
supra, CONTESTE o feito, sob pena de presumi-
rem-se verdadeiros os fatos alegados e ciente de
que no silêncio lhe será nomeado CURADOR ES-
PECIAL. Será o presente afixado e publicadona
forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta
cidade de Santos, aos 29 de novembro de 2021.

Edital de Citação - Prazo de  20 dias. Processo nº 1018868-74.2020.8.26.0562 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Santos, Estado 
de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) PORTICO LITORAL EMPREITEIRA DE MÃO DE 
OBRA, CNPJ 00.879.857/0001-23, RENILDE COSTA DO NASCIMENTO,  
CPF/MF nº 045.856.538-56 e PEDRO MOREIRA DO NASCIMENTO,  
CPF/MF nº 729.096.258-34, que lhes foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S/A, alegando em síntese: a emissão 
de cédula de crédito Bancário no valor de R$ 156.760,82, datada de 13.04.2015, 
a favor dos requeridos. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento da quantia 
especificada na inicial no valor de R$ 204.304,12(atualizada até 07/08/20), 
devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Não sendo contestada a ação, os 
réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 23 de agosto de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000751-91.2017.8.26.0157. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro de Cubatão, Estado de São Paulo, Dr(a).Fernanda Regina 
Balbi Lombardi, na forma da Lei, etc. Faz saber a Randa Modas Ltda ME (CNPJ 07.450.011/0001-12), 
na pessoa de seu representante legal, que por parte de Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos 
foi ajuizada uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 65.410,25 (fevereiro/2017), de-
corrente do saldo devedor da Proposta de Abertura de conta corrente nº 93425-1 Ag. 0097. Estando a 
suplicada em lugar ignorado, foi determinada a expedição de edital de citação, para que em 15 dias, 
a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ficando isenta das custas, arcando, todavia, com 
o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor da causa, ou ofereça embargos, sob pena de 
converter-se o mandado inicial em mandado executivo (arts. 701 e 702 do CPC), ficando ciente de 
que será nomeado curador especial em caso de revelia (inc. IV - artº 257 CPC). Presumindo-se como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial pelo autor. Será o presente afixado e publicado na forma da 
Lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Cubatão, aos 06 de outubro de 2021

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 0003049-80.2021.8.26.0562. O Dr. José 
Wilson Gonçalves, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de 
Santos/SP, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Núbia Barbosa de Lima CPF 
992.886.806-91 que nos autos da Ação de Procedimento Sumário, em 
fase de Cumprimento de Sentença (1025774-90.2014.8.26.0562/01) 
requerida por Sharp Int'l Logistics Co Ltd em face de Giro Comércio, 
Importação, Exportação de Alimentos, Artigos Eletrônicos e Pneumáticos 
Ltda foi instaurado o pedido de processamento de desconsideração da 
personalidade jurídica da executada para a inclusão dos sócios. Estando 
a corré em lugar ignorado, expede-se o edital, para que no prazo de 15 
dias, após os 20 supra, nos termos do artigo 135 do CPC, se manifeste 
sobre o pedido de desconsideração e requeira as provas cabíveis, sendo 
que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. Santos, 27.10.21. K-03e04/12

Anuncie: 
(13) 99149-7354 

A leitura 
na medida 
certa.

Publicidade Legal

 A A Prefeitura de São Pau-
lo decidiu cancelar o Réveil-
lon na avenida Paulista, por 
causa da preocupação das 
autoridades sanitárias com 
a variante ômicron - já há 
três casos de pacientes con-
firmados com a variante no 
País. Ainda não há decisão 
em relação ao Carnaval.

A gestão Ricardo Nunes 
(MDB) também vai manter 
a obrigatoriedade do uso de 
máscaras em locais abertos, 
assim como o governo pau-
lista. O anúncio de ambas 
as medidas  foi feito nesta 
quinta-feira.

A decisão é motivada 
em parte pelo avanço da 
nova cepa pelo mundo. “O 
que pesou muito foi o sur-
gimento da nova varian-
te, ômicron”, afirmou Nu-
nes, que está em Nova York 
(EUA) em missão oficial ao 
lado do governador João 
Doria (PSDB).

Ele descartou restringir 
grandes eventos na cidade 
por enquanto, e argumen-

Gestão Nunes também vai manter obrigatoriedade de máscaras
MARCELO PEREIRA/SECOM

São Paulo decide 
cancelar Réveillon

tou que o número de óbitos 
caiu consideravelmente na 
Capital. “Hoje, apesar da va-
riante, a situação é controla-
da. Vamos continuar tendo 
eventos com comprovante 

de vacinação”, disse.
O último Réveillon (da 

virada de ano de 2019 para 
2020) levou cerca de 2 mi-
lhões de pessoas à Avenida 
Paulista. (Bruno Hoffmann)

O governador João Doria 
decidiu nesta quinta atender 
recomendação do Comitê 
Científi co para manter a exi-
gência do uso de máscara em 
espaços abertos no Estado. 
O governo paulista previa a 
fl exibilização da medida a 
partir do próximo dia 11.
O comitê recomendou a 
manutenção da obrigatorie-
dade devido à confi rmação 
no estado de três casos de 
pessoas infectadas com a 
nova cepa. Para o grupo, há 
incertezas sobre o impacto da 
variante em uma época em 
que Natal e Réveillon causam 
aglomerações.
“Decidimos adotar essa 
medida por prudência com 
o cenário epidemiológico no 

Estado. Todos os números 
demonstram que a pande-
mia está recuando em São 
Paulo, mas vamos optar pela 
precaução”, disse Doria.
A liberação da obrigato-
riedade foi anunciada na 
semana passada pela gestão 
estadual, mesmo sem, à 
época, ter atingido as metas 
estipulada pela pela pró-
pria secretaria de saúde de 
redução de indicadores da 
pandemia.
A média móvel diária de 
mortes registrada no estado 
foi de 74 nesta quarta-feira 
(1). O valor é 32% menor do 
que o registrado há 14 dias, 
o que para especialistas 
indica tendência de queda na 
pandemia.

Estado de SP desiste de 
liberar o uso de máscara

Flexibilização da regra entraria em vigor na próxima 
semana; nova medida foi anunciada nesta quinta-feira 

ROMEO CAMPOS/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

FIQUE LIGADO
SEM FESTA. Gestão está preocupada com avanço de variante Bolsonaro 

comemorou 
saída de Lula, 
a� rma Moro

 A O presidenciável Sergio 
Moro (Podemos) disse nesta 
quinta-feira que o atual man-
datário Jair Bolsonaro (PL) co-
memorou quando o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) foi solto da prisão em 2019 
após a decisão do STF (Supre-
mo Tribunal Federal) que pôs 
fim à prisão de condenados 
em segunda instância.

Em novembro de 2019, por 
6 votos a 5, o STF mudou de en-
tendimento e vetou a prisão de 
condenados em segunda ins-
tância. Um dia depois, benefi-
ciado pela decisão da Corte, o 
ex-presidente petista foi solto 
na Superintendência da PF em 
Curitiba, após determinação 
da Justiça Federal.

“O presidente não fez nada 
[para reverter a decisão do STF 
que determinou o fim de pri-
são em segunda instância]. E, 
na verdade, o que a gente sabia 
é que o Planalto, o presidente 
comemorou quando o Lula foi 
solto em 2019 porque ele en-
tendia que aquilo beneficia-
va ele literalmente. Então, ele 
não trabalhou para manter a 
execução em segunda instân-
cia”, disparou o ex-juiz da Ope-
ração Lava Jato em entrevista à 
Jovem Pan Paraná. (FP)

 A O presidente do STF (Supre-
mo Tribunal Federal), Luiz Fux, 
reuniu-se nesta quinta-feira (2) 
com o ex-advogado-geral da 
União André Mendonça e am-
bos decidiram que a posse do 
novo integrante da corte será no 

Posse de André Mendonça no STF é marcada para o dia 16
próximo dia 16. 

Mendonça foi aprovado na 
quarta (1º) pelo Senado para in-
tegrar o tribunal com 47 votos 
favoráveis e 32 contrários. Ele é o 
segundo indicado do presidente 
Jair Bolsonaro ao Supremo e as-

sumirá o assento deixado por 
Marco Aurélio, que se aposen-
tou em julho. 

A indicação de Mendonça fi-
cou travada por mais de qua-
tro meses devido à resistência 
do presidente da CCJ (Comissão 

de Constituição e Justiça), Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), e de um 
grupo de senadores que eram 
contra seu nome e demoraram 
para marcar a data da sabatina. 

Fux e Mendonça também 
discutiram o formato da ceri-

mônia. Ainda não está defini-
do quantos convidados poderão 
comparecer ao plenário de ma-
neira física no evento. 

Ficou acordado que o even-
to deverá respeitar as medidas 
sanitárias em vigência na cor-

te que visam reduzir o risco de 
disseminação da Covid-19.  A 
norma estabelece, entre outras 
exigências, que para entrar na 
sede do Supremo é necessário 
apresentar cartão de vacinação 
ou teste negativo de covid. (GSP)



Esta página faz parte da edição impressa produzida pelo Diário do Litoral
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA.  A auten� cidade deste documento pode 
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo site htt p://dldigital.com.br

A7diariodolitoral.com.br
SEXTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 2021 Brasil 

ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE SANTOS

FUNDADA EM 13 DE MAIO DE 1889
CONVOCAÇÃO

 
Reginaldo Fonseca da Costa, no uso de suas atribuições 
estatutárias Artigo 17 Alínea “C” do Estatuto Social, CONVOCA 
os Associados  da Associação Casa da Criança de Santos para 
participarem da  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
– GESTÃO 2019-2021, designada para o dia 13 de 
dezembro de 2021, às 19h30min., em primeira convocação, 
com a presença de pelo menos 2/3 (dois terços)  dos Associados, 
e às 20h., em segunda e definitiva convocação, com qualquer 
número, que ocorrerá na sede da Associação Casa da 
Criança de Santos (ACCS) – Santos/SP, com a seguinte 
pauta prevista:

PAUTA

1. Leitura, discussão e aprovação da Ata Assembleia anterior;
2. Eleição e Posse, em mandatos de 2 (dois) anos dos 15 (quinze) 
Membros efetivos e 5 (cinco) Suplentes do Conselho Deliberativo, 
3 (três) Membros efetivos e 3 (três) Suplentes do Conselho Fiscal 
e 7 (sete) Membros do Conselho Diretor. A Chapa da candidatura 
deverá conter a indicação de todos os Membros, devendo ser 
inscrita através de protocolo na Secretaria da ACCS até (sete) dias 
anteriores a eleição.
Publique-se e registre-se.

Reginaldo Fonseca da Costa
Presidente do Conselho Deliberativo

1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTOS - SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado LIEPAJA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (CONSTRUTORA ROSSI), inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 09.257.352/0001-00; bem como da credora hipotecária CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº

00.360.305/0001-04. O Dr. Paulo Sergio Mangerona, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente
Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título
Extrajudicial ajuizada por CONDOMÍNIO ROSSI MAIS SANTOS em face de LIEPAJA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (CONSTRUTORA ROSSI) - Processo nº
1008123-35.2020.8.26.0562 – Controle nº 344/2020, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel
será vendido em caráter "AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas
designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º e § 3º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado, e, será
afixado em local de costume e publicado em jornal de grande circulação. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail
visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será
possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será
realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 21/01/2022 às 15:00h e se encerrará dia 27/01/2022 às 15:00h,
onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º
Leilão, que terá início no dia 27/01/2022 às 15:01h e se encerrará no dia 08/02/2022 às 15:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor
da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do
Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta
por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que
serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço
do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se
desfazer a arrematação. Se o exequente arrematar o bem e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor do bem exceder ao seu crédito, depositará,
dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente. (Art. 892, § 1º do CPC). DA
PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895,
I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que
mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá
multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, §
4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação
do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita
por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão
do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou
será enviada por e-mail. DA REMIÇÃO - Se o executado pagar a dívida ou firmar acordo após a publicação deste edital, o mesmo deverá pagar ao leiloeiro o custo relativo à
publicação no jornal de grande circulação. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a
intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos
do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 87.039 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SANTOS/SP - IMÓVEL: O
apartamento sob nº 103, localizado 11º pavimento, da torre B “Torre Península” na parte central do empreendimento denominado, ROSSI MAIS SANTOS situado na Avenida Dr.
Haroldo de Camargo, nº 60, no bairro AREIA BRANCA no perímetro urbano desta Comarca, possui a área privativa de 49,380m2, a área comum de 38,300m2, a área total
construída de 87,680m2, correspondendo uma fração ideal de terreno e das demais partes e coisas comuns do condomínio de 0,002208 do todo, confrontando sempre de quem
posicionado na área comum, na parte central dos dois acessos à respectiva torre, demarcados no projeto, olhar para a mesma, pela frente com área comum do condomínio, do
lado direito com apartamento de final 2, do lado esquerdo com apartamento de final 4 e nos fundos com hall social, poço de elevador, duto pressurizado, escadarias e
medidores. Com direito ao uso de 01 (uma) vaga de garagem, individual e indeterminada, destinada ao estacionamento de um veículo de passeio, pela ordem de chegada.
Consta na Av.01 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em hipoteca a CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF. Consta na Av.03 desta matrícula a penhora
exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) para
setembro de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação as fls.80 no valor de R$ 6.133,13
(julho/2020). Santos, 09 de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Paulo Sergio Mangerona-Juiz de Direito
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AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 54/2021

Nos termos do processo nº 16.455/2021, 
a Prefeitura da Estância Balneária de 
Itanhaém – Estado de São Paulo, por 
intermédio do Secretário Municipal 
da Secretaria de Administração, infra-
assinado, torna público aos interessados 
que se encontra aberta Licitação, 
modalidade “Pregão Presencial”, de nº 
54/2021, destinado a Contratação de 
empresa especializada para Executar 
os Serviços de Manutenção Mensal 
dos Aparelhos de ar-condicionado, 
atendendo todas as Secretarias do 
Município de Itanhaém, pelo período de 
12 (doze) meses.
TIPO “Menor Preço global”.
Os envelopes “proposta” e 
“documentação” deverão ser entregues 
na Sala de Licitações, situado no 
Bloco I (sala externa) da Prefeitura, 
na Avenida Washington Luiz, nº. 75, 
Centro, Município de Itanhaém/SP, às 
16h00min (dezesseis horas) do dia 17 
de dezembro de 2021, momento em 
que ocorrerá sua abertura, em sessão 
pública.
O edital poderá ser adquirido a partir 
do dia 03 de dezembro de 2021 no 
site http://www2.itanhaem.sp.gov.br/
licitacoes-2021.

Itanhaém, 02 de dezembro de 2.021.
Gilberto Andriguetto Júnior – 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 

ANGULUS RIDET

AVISO DE EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 66/2021

Registro de Preços

Objeto: Registro de Preços para 
aquisição de tintas e materiais diversos 
para pintura para atender as Secretarias 
do Município de Guarujá.

Processo nº: 35865/2021.

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA 
PARA MEI/ME/EPP

O Edital na íntegra e seus anexos 
poderão ser obtidos gratuitamente no 
site www.guaruja.sp.gov.br, através 
do link “Serviços Online”; “Sistema 
de Licitações”, ou pessoalmente, 
na Diretoria de Compras e Licitações 
(mediante o recolhimento de R$ 25,00 
referentes aos custos de reprodução) 
sito na Av. Santos Dumont, 800, 1º 
andar – Santo Antônio - Guarujá – SP, 
no período de 13 de dezembro de 2021 
até o dia 22 de dezembro de 2021. 
O pagamento deverá ser efetivado na 
Agência Bancária situada dentro do Paço 
Municipal Raphael Vitiello. Os demais 
atos que necessitarem de publicidade 
serão publicados ofi cialmente apenas no 
Diário Ofi cial do Município, nos termos 
da Lei Federal nº 8.666/1993, artigo 6º, 
inciso XIII e Lei Municipal nº 2.812/2001, 
e disponibilizados, em caráter informativo, 
no site do Município.

Os Envelopes nº 1 e 2 e a declaração 
de pleno atendimento aos requisitos 
de habilitação serão recebidos na 
Diretoria de Compras e Licitações no 
dia 23 de dezembro de 2021 até às 
09h30m, quando se dará a abertura da 
sessão pública.

Guarujá, 01 de dezembro de 2021.

HASSEM AHMAD HAMMOUD
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

OPERAÇÕES URBANAS

AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO 
ELETRÔNICO N.º 222/21-EDITAL 
N.º 222/21 (FUMDES)-PROC. N.º 
38.152/21. Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de ração para atender 
o Departamento de Controle de 
Zoonoses, pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme especifi cações e 
quantidades constantes no Anexo 
I deste Edital. Recebimento das 
Propostas: até as 9 horas do dia 
15/12/21. Abertura das Propostas: 
às 9 horas do dia 15/12/21. Inicio 
da Sessão de Disputa: às 10 horas 
do dia 15/12/21. Informações: 
Telefone: (13)3569-5710. E-mail: 
compras@saudesaovicente.sp.gov.
br, sesasvcompras@yahoo.com.br. 
Site para acessar o Edital e a Disputa: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. São 
Vicente, 2 de dezembro de 2021. 
Israel Carvalho dos Santos-Pregoeiro. 
MICHELLE LUIS SANTOS–
Secretária da Saúde de São Vicente/
Fundo Municipal de Saúde de São 
Vicente

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
E ADJUDICAÇÃO–PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 204/21-PROC. 
ADM. N.º 51.181/21-Objeto: Serviço 
de instalação e confi guração de 
equipamentos para sistema de projeção 
na Rede Municipal de Ensino, para uso 
da SEDUC, Arrematante do Lote 1/2: 
Golden Distribuidora Ltda. Valor total 
arrematado: R$ 29.237.557,00 (vinte 
e nove milhões, duzentos e trinta e 
sete mil e quinhentos e cinquenta e 
sete reais) e Lote 3: Doc Life Gestão 
de Documentos Ltda.-EPP, no valor 
de: R$ 724.499,56 (setecentos e 
vinte e quatro mil, quatrocentos e 
noventa e nove reais e cinquenta e seis 
centavos). Adjudicado em 25/11/21. 
Data da Homologação: 30/11/21. 
Maiores informações pelo telefone: 
(13)3579-1398 com Márcio ou 
e-mail: marcio_compras@saovicente.
sp.gov.br. São Vicente 3 de dezembro 
de 2021. MARTA FLORINDO–
Departamento de Compras e 
Licitações.

3ª VARA CÍVEL DE SANTOS -  Rua Bittencourt,
144 -  salas 22 / 24 - Vila Nova - CEP 11013-300 -
Fone: (13) 3346-8893 - E-mail: santos3cv@tjsp.jus.br
- EDITAL de CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº
1004494-92.2016.8.26.0562.  O Dr. GUSTAVO AN-
TONIO PIERONI LOUZADA, MM Juiz de Direito da
3ª Vara Cível da Comarcade Santos, Estado de
São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a JOSÉ
CÍCERO SOUZA DA ROCHA (RG 15.334.9561-7;
CPF 037.732.748-40), que CIA. DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
lhe move ação de PROC. COMUM visando a con-
denação no pagamento do débito de R$7.416,58
(fev/2016) a ser atualizado e acrescido de juros
legais, custas, honorários e demais cominações,
decorrente de fornecimento de água e coleta de
esgotono imóvel sito à R. Dr. Carvalho de Mendon-
ça, 190, Encruzilhada. Estando o réu em lugar
ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para
que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias
supra, CONTESTE o feito, sob pena de presumi-
rem-se verdadeiros os fatos alegados e ciente de
que no silêncio lhe será nomeado CURADOR ES-
PECIAL. Será o presente afixado e publicadona
forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta
cidade de Santos, aos 29 de novembro de 2021.

Edital de Citação - Prazo de  20 dias. Processo nº 1018868-74.2020.8.26.0562 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Santos, Estado 
de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) PORTICO LITORAL EMPREITEIRA DE MÃO DE 
OBRA, CNPJ 00.879.857/0001-23, RENILDE COSTA DO NASCIMENTO,  
CPF/MF nº 045.856.538-56 e PEDRO MOREIRA DO NASCIMENTO,  
CPF/MF nº 729.096.258-34, que lhes foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S/A, alegando em síntese: a emissão 
de cédula de crédito Bancário no valor de R$ 156.760,82, datada de 13.04.2015, 
a favor dos requeridos. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento da quantia 
especificada na inicial no valor de R$ 204.304,12(atualizada até 07/08/20), 
devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Não sendo contestada a ação, os 
réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 23 de agosto de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000751-91.2017.8.26.0157. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro de Cubatão, Estado de São Paulo, Dr(a).Fernanda Regina 
Balbi Lombardi, na forma da Lei, etc. Faz saber a Randa Modas Ltda ME (CNPJ 07.450.011/0001-12), 
na pessoa de seu representante legal, que por parte de Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos 
foi ajuizada uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 65.410,25 (fevereiro/2017), de-
corrente do saldo devedor da Proposta de Abertura de conta corrente nº 93425-1 Ag. 0097. Estando a 
suplicada em lugar ignorado, foi determinada a expedição de edital de citação, para que em 15 dias, 
a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ficando isenta das custas, arcando, todavia, com 
o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor da causa, ou ofereça embargos, sob pena de 
converter-se o mandado inicial em mandado executivo (arts. 701 e 702 do CPC), ficando ciente de 
que será nomeado curador especial em caso de revelia (inc. IV - artº 257 CPC). Presumindo-se como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial pelo autor. Será o presente afixado e publicado na forma da 
Lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Cubatão, aos 06 de outubro de 2021

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 0003049-80.2021.8.26.0562. O Dr. José 
Wilson Gonçalves, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de 
Santos/SP, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Núbia Barbosa de Lima CPF 
992.886.806-91 que nos autos da Ação de Procedimento Sumário, em 
fase de Cumprimento de Sentença (1025774-90.2014.8.26.0562/01) 
requerida por Sharp Int'l Logistics Co Ltd em face de Giro Comércio, 
Importação, Exportação de Alimentos, Artigos Eletrônicos e Pneumáticos 
Ltda foi instaurado o pedido de processamento de desconsideração da 
personalidade jurídica da executada para a inclusão dos sócios. Estando 
a corré em lugar ignorado, expede-se o edital, para que no prazo de 15 
dias, após os 20 supra, nos termos do artigo 135 do CPC, se manifeste 
sobre o pedido de desconsideração e requeira as provas cabíveis, sendo 
que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. Santos, 27.10.21. K-03e04/12

Anuncie: 
(13) 99149-7354 

A leitura 
na medida 
certa.

Publicidade Legal

 A A Prefeitura de São Pau-
lo decidiu cancelar o Réveil-
lon na avenida Paulista, por 
causa da preocupação das 
autoridades sanitárias com 
a variante ômicron - já há 
três casos de pacientes con-
firmados com a variante no 
País. Ainda não há decisão 
em relação ao Carnaval.

A gestão Ricardo Nunes 
(MDB) também vai manter 
a obrigatoriedade do uso de 
máscaras em locais abertos, 
assim como o governo pau-
lista. O anúncio de ambas 
as medidas  foi feito nesta 
quinta-feira.

A decisão é motivada 
em parte pelo avanço da 
nova cepa pelo mundo. “O 
que pesou muito foi o sur-
gimento da nova varian-
te, ômicron”, afirmou Nu-
nes, que está em Nova York 
(EUA) em missão oficial ao 
lado do governador João 
Doria (PSDB).

Ele descartou restringir 
grandes eventos na cidade 
por enquanto, e argumen-

Gestão Nunes também vai manter obrigatoriedade de máscaras
MARCELO PEREIRA/SECOM

São Paulo decide 
cancelar Réveillon

tou que o número de óbitos 
caiu consideravelmente na 
Capital. “Hoje, apesar da va-
riante, a situação é controla-
da. Vamos continuar tendo 
eventos com comprovante 

de vacinação”, disse.
O último Réveillon (da 

virada de ano de 2019 para 
2020) levou cerca de 2 mi-
lhões de pessoas à Avenida 
Paulista. (Bruno Hoffmann)

O governador João Doria 
decidiu nesta quinta atender 
recomendação do Comitê 
Científi co para manter a exi-
gência do uso de máscara em 
espaços abertos no Estado. 
O governo paulista previa a 
fl exibilização da medida a 
partir do próximo dia 11.
O comitê recomendou a 
manutenção da obrigatorie-
dade devido à confi rmação 
no estado de três casos de 
pessoas infectadas com a 
nova cepa. Para o grupo, há 
incertezas sobre o impacto da 
variante em uma época em 
que Natal e Réveillon causam 
aglomerações.
“Decidimos adotar essa 
medida por prudência com 
o cenário epidemiológico no 

Estado. Todos os números 
demonstram que a pande-
mia está recuando em São 
Paulo, mas vamos optar pela 
precaução”, disse Doria.
A liberação da obrigato-
riedade foi anunciada na 
semana passada pela gestão 
estadual, mesmo sem, à 
época, ter atingido as metas 
estipulada pela pela pró-
pria secretaria de saúde de 
redução de indicadores da 
pandemia.
A média móvel diária de 
mortes registrada no estado 
foi de 74 nesta quarta-feira 
(1). O valor é 32% menor do 
que o registrado há 14 dias, 
o que para especialistas 
indica tendência de queda na 
pandemia.

Estado de SP desiste de 
liberar o uso de máscara

Flexibilização da regra entraria em vigor na próxima 
semana; nova medida foi anunciada nesta quinta-feira 

ROMEO CAMPOS/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

FIQUE LIGADO
SEM FESTA. Gestão está preocupada com avanço de variante Bolsonaro 

comemorou 
saída de Lula, 
a� rma Moro

 A O presidenciável Sergio 
Moro (Podemos) disse nesta 
quinta-feira que o atual man-
datário Jair Bolsonaro (PL) co-
memorou quando o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) foi solto da prisão em 2019 
após a decisão do STF (Supre-
mo Tribunal Federal) que pôs 
fim à prisão de condenados 
em segunda instância.

Em novembro de 2019, por 
6 votos a 5, o STF mudou de en-
tendimento e vetou a prisão de 
condenados em segunda ins-
tância. Um dia depois, benefi-
ciado pela decisão da Corte, o 
ex-presidente petista foi solto 
na Superintendência da PF em 
Curitiba, após determinação 
da Justiça Federal.

“O presidente não fez nada 
[para reverter a decisão do STF 
que determinou o fim de pri-
são em segunda instância]. E, 
na verdade, o que a gente sabia 
é que o Planalto, o presidente 
comemorou quando o Lula foi 
solto em 2019 porque ele en-
tendia que aquilo beneficia-
va ele literalmente. Então, ele 
não trabalhou para manter a 
execução em segunda instân-
cia”, disparou o ex-juiz da Ope-
ração Lava Jato em entrevista à 
Jovem Pan Paraná. (FP)

 A O presidente do STF (Supre-
mo Tribunal Federal), Luiz Fux, 
reuniu-se nesta quinta-feira (2) 
com o ex-advogado-geral da 
União André Mendonça e am-
bos decidiram que a posse do 
novo integrante da corte será no 

Posse de André Mendonça no STF é marcada para o dia 16
próximo dia 16. 

Mendonça foi aprovado na 
quarta (1º) pelo Senado para in-
tegrar o tribunal com 47 votos 
favoráveis e 32 contrários. Ele é o 
segundo indicado do presidente 
Jair Bolsonaro ao Supremo e as-

sumirá o assento deixado por 
Marco Aurélio, que se aposen-
tou em julho. 

A indicação de Mendonça fi-
cou travada por mais de qua-
tro meses devido à resistência 
do presidente da CCJ (Comissão 

de Constituição e Justiça), Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), e de um 
grupo de senadores que eram 
contra seu nome e demoraram 
para marcar a data da sabatina. 

Fux e Mendonça também 
discutiram o formato da ceri-

mônia. Ainda não está defini-
do quantos convidados poderão 
comparecer ao plenário de ma-
neira física no evento. 

Ficou acordado que o even-
to deverá respeitar as medidas 
sanitárias em vigência na cor-

te que visam reduzir o risco de 
disseminação da Covid-19.  A 
norma estabelece, entre outras 
exigências, que para entrar na 
sede do Supremo é necessário 
apresentar cartão de vacinação 
ou teste negativo de covid. (GSP)
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Curtas

ACIDENTE FATAL. O 
ator norte-americano 
Alec Baldwin, 63, falou 
pela primeira vez à im-
prensa sobre o acidente 
fatal no local de filma-
gem do filme “Rust”. 
Em entrevista ao jor-
nalista George Stepha-
nopoulos, da emissora 
ABC, o ator afirma que 
não apertou o gatilho 
da arma. Baldwin de-
monstrou espanto pela 
presença de munição 
real em um set cinema-
tográfico.

FELIZ. Ao promover o 
seu novo filme, “The 
Tender Bar”,  Ben Affleck 
afirmou ao The Wall 
Street Journal que está 
feliz com o retorno do 
romance com a cantora 
Jennifer Lopez, 17 anos 
após o rompimento do 
casal. Os dois estão na-
morando e ele conside-
ra essa segunda chance 
como uma das conse-
quências de seu amadu-
recimento. “Posso dizer 
que é definitivamente 
maravilhoso para mim”.

40 ANOS . Um ano 
atrás, Britney Spears 
não tinha muito o que 
comemorar. A justiça 
americana tinha acaba-
do de recusar o pedido 
para que Jamie Spears 
fosse removido da tute-
la da filha. Britney che-
ga agora aos 40 anos, 
celebrados nesta quin-
ta (2), em uma situação 
completamente dife-
rente. Veja por que no 
site do Diário.

‘Ela salvou a 
minha vida’
Elza Soares, sobre a 
vacina contra a Covid.

D
ois ex-mem-
bros da ban-
da Charlie 
Brown Jr. pla-
nejam lan-

çar em 2022 músicas 
inéditas, feitas a par-
tir de gravações deixa-
das por Chorão antes 
de sua morte. A infor-
mação foi dada ao G1 
em entrevista publica-
da nesta quarta-feira 
(1º). Thiago Castanho e 
Marcão Britto, ex- gui-
tarristas da banda, pre-
tendem sair em turnê 
com o novo material. 
Foi Marcão o respon-
sável por desenterrar 
as músicas gravadas 
por Chorão que nunca 
chegaram aos ouvidos 
do público. Ele con-
ta que as encontrou as 
fitas durante arruma-
ção do estúdio, e que 
elas contém o vocal do 
músico.

Inéditas do Charlie Brown Jr.
Canções têm voz de Chorão
Ex-membros da 
banda, Thiago 
Castanho e Marcão 
Britto pretendem 
sair em turnê com 
o novo material

Carnaval com Anitta
Anitta (28) se apresentou na noite desta quarta (1º) em Mia-
mi, em um evento beneficente para a Core (Community Or-
ganized Relief Effort), fundação sem fins lucrativos criada 
pelo ator Sean Penn. A brasileira cantou sucessos como “Me 
Gusta”, “Girl From Rio”, “Faking Love” e “Downtown”. Além 
disso, uma experiência no Carnaval com Anitta foi arrema-
tada em leião por US$ 110 mil (R$ 618 mil), segundo a asses-
soria da cantora.

Spotify
O músico Sandy Beales, ex- 
guitarrista da banda One Di-
rection, ficou surpreso com 
a sua retrospectiva musical 
do Spotify e compartilhou o 
resultado com seus seguido-
res do Instagram. O artista 
mais ouvido do ano de Bales 
foi  o brasileiro Wesley Safa-
dão (33). O músico diz não 
saber quem é o integrante 
do 1D.

Luto
A atriz Noemi Gerbelli, que 
interpretou a diretora Olívia 
Veidar na novela “Carros-
sel” (SBT, 2012), faleceu aos 
68 anos nesta quarta-feira 
(1º). A informação foi con-
firmada por sua sobrinha, 
a atriz Vanessa Gerbelli, 48, 
em uma publicação no Ins-
tagram. Nas redes sociais, ar-
tistas lamentaram pela mor-
te da veterana.

Nada de gravidez
A cantora Rihanna, 33, desmentiu boatos de que estaria grávida de seu namorado, o rapper 
A$AP Rocky, em conversa com uma fã. Segundo o site internacional MTO News, duas fontes 
diferentes de Barbados teriam confirmado a notícia. Uma internauta enviou uma mensa-
gem para a cantora, perguntando se ela poderia comparecer ao seu chá-de-bebê. “Para! Você 
não veio nos 10 primeiros chás-de-bebê! Vocês me engravidam todo ano, caramba!”, escre-
veu a artista em resposta à fã.
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