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CULTURA

Mostra Cubatense 
de Dança ocorre 
hoje com dezenas 
de apresentações
CIDADES/A4

Kia lança o Stonic, 1º SUV compacto híbrido do Brasil. AUTOMOTOR/A5

Bom Prato: Deputados 
denunciam Doria por 
aluguel  DE OLHO NO PODER/A2
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Peru e chester vão 
custar perto de R$ 120 
no Natal  REPÓRTER DA TERRA/A4
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Prevent quer suspender 
27 dos seus planos 
de saúde         EM  DESTAQUE/A2

PEDRO NASTRI

ANDREY POPOV

 APara especialistas, consultas a distância são prática sem volta 
e conseguiram tornar mais acessíveis os serviços de saúde. ESTADO/A3

TELEMEDICINA
veio para � car?

DIVULGAÇÃO/PMSP

Avenida símbolo de São 
Paulo chega aos 130 anos

Psicanalista 
lança livro 
sobre sonhos
O que signi� ca sonhar com pré-
dios desmoronando ou com on-
das invadindo a cidade? Como 
interpretá-los ou associá-los 
com as nossas vidas? Isso pôde 
ser feito com 15 jovens de uma 
universidade pública federal, 
que tiveram suas bolsas-per-
manência ameaçadas de corte 
pelo Governo Federal. A maneira 
como esse momento traumático 
se materializou em sonhos foi 
coletada e publicada no livro “As 
funções e os destinos de sonhar: 
Notas Psicanalíticas”, da psicana-
lista Tais Viana.              CIDADES/A4

A pandemia da Covid-19 levou 
muitos entes queridos das pes-
soas e, com eles, a esperança 
foi junto em muitas ocasiões. 
Para renovar os sentimentos, a 
ajuda psicológica nunca foi tão 
necessária. E ela se intensi� ca 
nas festas de � m de ano, perío-
do caracterizado pela união da 
família. Con� ra!

REVISTA MAIS SANTOS

MAIS SANTOS

PAULISTA

Quem passa pelos cerca de 3 qui-
lômetros da avenida Paulista não 
imagina que, em vez do trânsito 
frenético de carros e pedestres, 
eram os bois, a caminho do mata-
douro, que costumavam frequen-
tar a região, em meados do século 
19. Tudo começou a mudar, quan-
do, na última década dos anos 

de 1800, a sociedade paulistana 
passou a demonstrar o desejo de 
habitar outros lugares, mais dis-
tantes do centro. A avenida foi 
� nalmente inaugurada em 8 de 
dezembro de 1891. Seu nome de-
veria ser Avenida das Acácias ou 
Prado de São Paulo, mas � cou ave-
nida Paulista.    TURISMO/A8
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CHARGEEM 
DESTAQUE

Por Pedro Nastri 

Réveillon adiado. O governador João Doria (PSDB) 
defendeu que prefeitos paulistas suspendam festas de 
réveillon no Estado. Com a chegada da variante Ômi-
cron e a quarta onda da Covid-19 na Europa, ao menos 
14 capitais no Brasil já desistiram de eventos públicos 
no fim do ano. Doria está em viagem oficial a Nova 
York para encontro com investidores organizada pela 
InvestSP. “Os prefeitos podem tomar medidas mais du-
ras que o Estado, mas não mais facilitadoras”, disse Do-
ria. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), tam-
bém está em Nova York, e decidiu pelo cancelamento 
da festa de fim de ano na avenida Paulista. A gestão 
municipal também manteve a obrigatoriedade do uso 
de máscaras de proteção em locais fechados e ambien-
tes externos.

Eficácia das vacinas contra Ômicron. A Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) notificou os 
laboratórios que produzem vacinas contra a Covid-19 
para que informem a eficácia e efetividade dos imuni-
zantes contra a nova variante Ômicron. A Anvisa en-
viou ofício à Pfizer, Janssen, Butantan e Fiocruz. Entre 
os questionamentos, a agência federal quer saber sobre 
os estudos em andamento para avaliar o impacto das 
variantes do coronavírus na capacidade dos fármacos 
de reduzir os efeitos do vírus no organismo. A medida 
faz parte do acompanhamento da Anvisa para as vaci-
nas autorizadas. A Pfizer informou, por meio de nota, 
que já começou a avaliar os efeitos da variante detec-
tada na Europa e África do Sul em relação à eficácia do 
imunizante. Já há três casos oficiais de pessoas infecta-
das pela variante no Brasil.

Prevent Senior: suspensão de planos. A Prevent 
Senior solicitou à Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) a suspensão da comercialização de 27 
dos seus planos de saúde. “Vamos focar os esforços em 
atender os nossos 550 mil beneficiários porque fomos 
vítimas do sistema político”, afirmou, em nota, o em-
presário e CEO da Prevent Senior, Fernando Parrillo. 
De acordo com a ANS, a interrupção de vendas só será 
autorizada 30 dias após a solicitação. A agência regula-
dora explicou que, até 18 de dezembro, a Prevent Senior 
não poderá recusar o ingresso de nenhum consumidor. 
“Se, em 18 de dezembro, houver operadoras em proces-
so de portabilidade especial ou extraordinária de ca-
rências, e a Prevent Senior for a opção de destino para 
os beneficiários dessas operadoras, a suspensão dos 
planos não será autorizada até que os prazos das referi-
das portabilidades sejam concluídos”, complementou 
a ANS.

POST
IMPRESSO
Este espaço é destinado a você, 
leitor-internauta, para reclamar, 
comentar, sugerir, interagir... sobre 
seu bairro, sua cidade, nossas 
matérias, enfi m, ele foi desenvol-
vido com o objetivo de ser a voz da 
população. Só há um pedido: que 
atentem às palavras. As expres-
sões ofensivas - que não sugerem 
melhorias à população - não 
poderão ser publicadas devido à 
nossa função pública. Comente 
em nossa página no Facebook.

De olho no Poder
Por Bruno Ho� mann
redacao@gazetasp.com.br 
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Parabéns, bela deci-
são! Agora proíbe 
o carnaval
Pedro Pit, sobre: Prefeitura 
de Santos proíbe ambulan-
tes e barracas na praia no 
Réveillon

Proíbe ônibus 
cheio também.
Ronaldo Silva Ramos 
sobre: Prefeitura de Santos 
proíbe ambulantes e barra-
cas na praia do Réveillon

Tô pagando pra ver!
Maria Aparecida Chaves, 
sobre: Prefeitura de SAntos 
proíbe ambulantes e barra-
cas na praia no Réveillon

O deputado estadual Danilo Balas e a federal Carla Zambelli (ambos do PSL) 
protocolaram um pedido de investigação no Ministério Público de SP para 
apurar possíveis irregularidades a gestão João Doria (PSDB) no programa 

Bom Prato. Uma reportagem da “Folha” apontou que o governo estadual teria 
alugado sem licitação um imóvel na zona sul da Capital para instalar uma unidade 
do programa de segurança alimentar. Só que o espaço pertence a uma empresa de 
João Batista de Santiago, filiado ao PSDB, ex-subprefeito da Capela do Socorro e alia-
do de Doria. O valor do aluguel é considerado pelos parlamentares acima do preço 
de mercado: R$ 18,9 mil. Para Balas, os fatos “revelam fortes indícios de malversação 
de recursos públicos do povo paulista”. Em nota, o governo disse que o espaço foi 
selecionado com “critérios técnicos e legais” e negou qualquer irregularidade.

BOM PRATO
Deputados acusam Doria

Seu pessoal há um 
bom tempo estava se 
convidando a colar

Mítico, apresentador do Podpah, após 
o deputado estadual Arthur do Val 

dizer que Lula havia sido convidado 
para um “podcast de funkeiro”.

São Vicente. As obras de 
recuperação da Ponte dos Barreiros, 
em São Vicente, no litoral paulista, 
devem estar concluídas até julho 
de 2022, segundo a prefeitura. Uma 
equipe da deputada Rosana Valle 
(PSB) visitou o local recentemente e 
constatou, também, que em breve 
as equipes de trabalho vão iniciar a 
recuperação de uma antiga ligação 
ferroviária no local, que vai permitir 
a chegada do VLT da Baixada San-
tista para a área continental de São 
Vicente.

Sem mudanças. Em tempo: 

após informações recebidas por esta 
coluna de que Rosana Valle poderia 
estar de mudança para o PL, o mes-
mo partido do presidente Jair Bol-
sonaro, a assessoria da parlamentar 
negou que haja qualquer negociação 
nesse sentido. “Não procede essa 
informação”, resumiu a assessoria à 
coluna.

Delegada. A Assembleia Legisla-
tiva de São Paulo (Alesp) decidiu que 
vai analisar em regime de urgência o 
projeto de lei que permite a inclusão 
dos profissionais da Polícia Civil 
na chamada Atividade Delegada - 
convênio entre Estado e município 
que permite aos policiais militares 
trabalharem em seus dias de folga. 
Atualmente, apenas profissionais 
da Polícia Militar podem atuar na 
Atividade Delegada. “[Em caso de 
aprovação] A população paulista terá 
mais segurança com um número 
maior de policiais”, celebrou Dele-
gado Olim (PP), o autor da proposta, 
que deve ser votada pela Alesp nesta 
próxima semana.

DIVULGAÇÃO REPRODUÇÃOINSTAGRAM

Sem definição. O verea-
dor paulistano Thammy Miranda 
decidiu sair o PL após a filiação do 
presidente Jair Bolsonaro ao partido. 
“A gente tem ideias diferentes, além 
de que já sofri ataques pessoais de 
membros da família do presidente, 
inclusive contra meu filho quando 
ainda era recém-nascido”, revelou. 
Após contato da coluna, Miranda 
garantiu que ainda não está fechado 
com outra legenda. “O meu foco é 
trabalho, dar continuidade no que 
estamos construindo de positivo, 
independente de partido. No tempo 
certo eu penso nisso”, disse.
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 A Pesquisa recente do Sin-
dicato dos Hospitais, Clínicas 
e Laboratórios do Estado de 
São Paulo (SindHosp) revela 
que sete entre dez pacientes 
estão satisfeitos com a tele-
medicina. A jornalista Silvia 
Rossetto, do bairro de Moe-
ma, na zona sul da Capital, é 
uma dessas pessoas. Ela con-
ta que passou a se consultar 
a distância, após a pandemia 
de Covid-19.

“Eu me consultei com vá-
rios especialistas, mas a con-
sulta que considero mais 
importante foi com o derma-
tologista. Por meio da tele-
consulta, ele conseguiu iden-
tificar que um sinal na minha 
pele requeria maior averigua-
ção e, depois, confirmamos 
de que se tratava de um mela-
noma. O episódio serviu para 
eu ver que a telemedicina fun-
ciona”, conta.

Assim como Silvia, mui-
tos brasileiros nunca tinham 
tido contato com a teleme-
dicina antes da pandemia, e, 
apesar de ter havido um au-
mento expressivo neste tipo 
de consulta, o potencial de 
crescimento ainda é grande 
e é uma das pistas de que a 
telemedicina e os serviços de 
teleconsulta, em geral, vieram 
para ficar.

“É um caminho sem volta. 
A pandemia do coronavírus 
acelerou o uso tanto no Bra-
sil como no mundo. Para se 
ter ideia, um levantamento da 
Associação Brasileira de Pla-
nos de Saúde [Abramge] mos-
tra que em abril deste ano fo-
ram registradas 2,8 milhões 
de teleconsultas, número 
14,4% maior que o de março. 
A associação, no entanto, reú-
ne operadoras de planos de 
saúde que contam com cerca 
de 9 milhões de beneficiários, 
enquanto o número total de 
usuários com planos de saú-
de fica perto dos 47 milhões, 
de acordo com a Agência Na-
cional de Saúde Suplementar 
[ANS], isso mostra que o uso 
da telemedicina por parte dos 
brasileiros pode ser maior”, 
explica Rodolfo Balogh, dire-
tor médico da Vibe Saúde.

Telemedicina: 
ela, de fato, veio 
para � car?

SAÚDE. Para especialistas, consultas a distância são prática sem 
volta e vieram para tornar mais acessíveis os serviços de saúde

Silvia teve um melanoma diagnosticado por teleconsula

Pesquisa realizada pelo 
SindHosp revela que 
sete entre dez pacientes 
estão satisfeitos com a 
telemedicina

ARQUIVO PESSOAL

NEGATIVE SPACE/PEXELS

o número de pacientes deve 
crescer gradativamente nos 
próximos meses, pois a te-
lemedicina permite que os 
médicos atendam não só pa-
cientes que preferem evitar a 
exposição a uma clínica mé-
dica por medo do corona-
vírus, mas também que te-
nham mais acesso a pacientes 
distantes, ou com alguma res-
trição de mobilidade. Eu, por 
exemplo, tenho pacientes do 
Rio de Janeiro e de Minas Ge-
rais, que buscavam um médi-
co com a minha especialida-
de, mas não encontraram por 
perto com facilidade”, conta 
Marcelo. 

VAI FICAR MAIS BARATO?
Ainda que muitos profissio-
nais do setor de saúde ressal-
tem que a telemedicina pode 
contribuir para aumentar o 
acesso da população aos ser-
viços de saúde, muita gente 
ainda se pergunta se ela tam-
bém pode diminuir as desi-
gualdades no acesso a esses 
serviços, tornando, inclusive, 
os custos mais baratos. 

Rodolfo diz que ainda é 
cedo para falar se haverá uma 
queda nos valores de consul-
ta, por exemplo, mas garante 
que a telemedicina irá facilitar 
a vida das pessoas.

“Em um país de dimen-
sões continentais como o Bra-
sil, no qual apenas um quarto 
da população pode pagar por 
atendimento médico privado, 
as plataformas de saúde digi-
tal são uma forma acessível 
de garantir atendimento de 
qualidade a setores da popu-
lação que ainda não contam 
com uma infraestrutura hos-
pitalar completa, geralmente 
restrita aos grandes centros 
urbanos. Porém, afirmar que 
a capilaridade está direciona-
da a preço, ainda não é possí-
vel. O que podemos afirmar, 
no entanto, é que ela chegou 
para permitir o acesso aos que 
não contam com um serviço 
especializado e para facilitar a 
vida da população.”

A reumatologista Cristi-
na Ellert Salomão, por outro 
lado, pensa que pode sim ha-

O médico Marcelo Valadares, que fica em São Paulo, já atende pacientes de outros estados
DIVULGAÇÃO

Segundo o advogado 
Gustavo Palheiro, sócio 
do escritório Ernesto 
Tzirulnik Advocacia, 
por conta da pandemia 
do novo coronavírus, 
foi promulgada a lei 
13.989/20, que permite 
o uso da telemedicina 
em caráter emergencial. 
De acordo com essa 
lei, “o médico deverá 
informar ao paciente 
todas as limitações 
inerentes ao uso da 
telemedicina, tendo em 
vista a impossibilidade 
de realização de exame 
físico durante a consul-
ta”, explica.
Sobre a proteção dos 
dados do paciente, 
Gustavo esclarece que 
ganham relevância “a 
confi rmação da exis-
tência de tratamento 
e do acesso aos dados; 
portabilidade; informa-
ção sobre o compar-
tilhamento de dados; 
dentre outros.”
Por fi m, no caso de 
reembolso dos planos 
de saúde, se a cobertu-
ra estiver pactuada em 
contrato ou for obriga-
tória pelo Rol de Pro-
cedimentos e Eventos 
de Saúde, a operadora 
não poderá se negar 
reembolsar em razão de 
teleconsulta.

SEU DIREITO

O que 
diz a lei

A reumatologista Cristina Salomão acredita que a prática pode reduzir custos para médicos e pacientes 
DIVULGAÇÃO

É um caminho 
sem volta. A 
pandemia do 
coronavírus 
acelerou o 
uso da 
telemedicina 
tanto no Brasil 
como no mundo

*Rodolfo Balogh,  diretor 
médico da Vibe Saúde

Tendência 
mundial

BENEFÍCIOS.
Além do potencial, os bene-
fícios gerados pelas consulta 
a distância também contam 
pontos para que a telemedi-
cina continue em uso depois 
que a pandemia passar. Entre 
os pontos positivos da práti-
ca, Rodolfo destaca a facilida-
de de acesso e a democrati-
zação dos serviços de saúde.

“O Brasil tem 2,4 médicos 
a cada mil habitantes, uma 
taxa similar a do mundo de-
senvolvido. Porém, esses pro-
fissionais estão concentrados 
nas grandes capitais, especial-
mente nas regiões Sul e Su-
deste. Com isso, certos tipos 
de atendimento, sobretudo os 
mais especializados, simples-
mente não chegam em todos 
os cantos do País. Ou seja, me-
dicina digital é um caminho 
sem volta e também é uma 
ferramenta de redução das 
desigualdades”, argumenta.

O neurocirurgião Marcelo 
Valadares, de São Paulo, con-
corda com Rodolfo e já vê na 
prática a facilidade de acesso 
acontecer. “Hoje, cerca de 30% 
das minhas consultas são on-
-line e, acredito inclusive, que 

ver alguma redução de custos 
com a telemedicina. Porém, 
ela destaca que a consulta a 
distância deve ser utilizada 
para questões mais simples.

“Sempre quis atender por 
telemedicina. Com a pande-
mia, percebi que o CFM [Con-
selho Federal de Medicina] 
seria forçado a liberar essa 
modalidade de atendimen-
to, e pretendo continuar pos-
teriormente, principalmente 
para pessoas que moram em 
regiões nas quais não há reu-
matologista, além de atender 

também todos os retornos 
por teleconsulta. Creio que 
além da comodidade, há a 
vantagem da economia. Em 
uma cidade grande como São 
Paulo, com trânsito complica-
do, estacionamentos caros e 
aluguéis caros, poder atender 
e ser atendido em casa é um 
privilégio”, diz.

FIQUE DE OLHO
Os especialistas ouvidos pela 
Gazeta lembram que a tele-
medicina não veio para subs-
tituir o atendimento presen-

cial, que é imprescindível em 
muitos casos. Porém, ela deve 
facilitar a vida das pessoas.

Dessa forma, na hora de 
procurar por um atendimen-
to a distância lembre-se de to-
mar alguns cuidados, como 
verificar se o registro do mé-
dico (CRM) está ativo, obser-
var a qualidade do atendi-
mento oferecido, bem como 
se o médico ou a plataforma 
de consulta garantem o sigi-
lo nos atendimentos, referên-
cias, e outras informações re-
levantes. (Gladys Magalhães)
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 A O que significa sonhar com 
prédios desmoronando ou 
com ondas invadindo a cida-
de? Como interpretá-los ou as-
sociá-los com as nossas vidas? 
Isso pôde ser feito com 15 jo-
vens de uma universidade pú-
blica federal, que tiveram suas 
bolsas-permanência ameaça-
das de corte pelo Governo Fe-
deral e que viveram por um 
período a angústia, o medo e a 
dúvida de que se iriam manter 
ou perder o benefício.

A maneira como esse mo-
mento traumático se materia-
lizou em sonhos foi coletada e 
publicada no livro “As funções 
e os destinos de sonhar: Notas 
Psicanalíticas”, da psicanalista 
Tais Viana, servidora da Prefei-
tura Municipal de Santos, que 
atualmente trabalha como psi-
cóloga na Capep-Saúde. A obra, 
da editora Appris, foi lançada 
na última sexta-feira (3).

O assunto do livro nasceu 
de sua tese de mestrado. “Me 
formei em 2003 e, após anos 
clinicando, eu senti necessi-
dade de me aprofundar em es-
tudos e pesquisas. Optei por 
abordar sobre os sonhos por-
que, além de ser um assunto 
fascinante, o texto mais famo-
so de Sigmund Freud (o pai da 
Psicanálise), “Interpretação dos 
Sonhos”, é de 1900, e estava 
completando 110 anos”, conta.

O assunto do livro nasceu da tese de mestrado da psicanalista santista Tais Viana
NATHALIA FILIPE/PMS

Psicanalista aborda funções
e signi� cados dos sonhos

LITERATURA. Taís diz que livro pode ser lido por qualquer um, não apenas aqueles ligados à psicanálise

A publicação foi um desa-
fio para a profissional que, no 
seu trabalho diário, está acos-
tumada a fazer associações 
de sonhos dos seus pacientes, 
dos quais já conhece a histó-
ria. “Eram pessoas que eu não 
conhecia e eu fazia perguntas 
abertas. Foram muitos sonhos 
com sentimentos de angústia, 
desamparo, humilhação, além 
daqueles que não conseguiam 
sonhar. Tudo isso poderá ser 
conferido no livro”, disse.

Taís conta que a publicação 
pode ser lida por qualquer pes-
soa, não apenas aquelas ligadas 
à área. “Eu faço uma associação 
dos sonhos individualmente, 
depois coloco minha impres-
são sobre todos de uma ma-
neira geral, que é baseada na 
minha caminhada”, conta a 
profissional, que se disse feliz 
por poder neste período resga-
tar textos que leu durante sua 
formação, entre outros atuais 
ligados à psicanálise.

Formada como psicóloga 
pela Universidade Católica de 
Santos (Unisantos) em 2003 e 
como psicanalista pelo Depar-
tamento de Formação em Psi-
canálise do Instituto Sedes Sa-
pientiae, em 2012, Taís diz que 
o livro é uma realização profis-
sional e pessoal.

O trabalho, que já está dis-
ponível em e-book, já tem ren-

dido bons frutos para a profis-
sional, que foi convidada pela 
Unisantos para ministrar aulas 
na especialização sobre psica-
nálise e tem dado muitas pa-
lestras na área.

Outra conquista do lado 
profissional e pessoal diz res-
peito ao prefácio do livro que 
é feito por Cláudio Laks Eirizik, 
um dos maiores psicanalistas 
do País, com grande prestigio 
internacional. “Meu pai tam-
bém é psicanalista e ele termi-

nou sua residência, em 1978, 
época em que estudou com o 
Cláudio. Eu nasci logo em se-
guida, em 1979. Decidi arriscar 
e mandar um e-mail para ele 
e ele aceitou e fez um prefácio 
muito carinhoso, lembrando 
de quando eu era um bebê, fa-
lando sobre meu pai e sobre o 
livro. Foi um momento mui-
to especial para toda nossa fa-
mília”.

Psicóloga, servidora em 
Santos desde 2013, ela explica 

que a psicanálise é uma abor-
dagem criada por Freud que 
leva em consideração manifes-
tações inconscientes das pes-
soas como atos falhos e so-
nhos. Desde o início do ano, ela 
foi cedida para fazer um traba-
lho especial na Capep-Saúde. “A 
atual administração me cedeu 
para levar esse olhar de psica-
nalista. Na Capep você cuida de 
pessoas que já estão adoecidas 
e a ideia é trabalhar na preven-
ção”, explicou. (DL) 

Repórter da Terra
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Mostra 
Cubatense 
de Dança 
ocorre hoje

 A A Mostra Cubatense de 
Dança acontece hoje (5) no 
município. O evento é rea-
lizado após uma parceria 
firmada entre a ADALPA – 
Associação de Dança do Li-
toral Paulista e a Secretaria 
de Cultura de Cubatão.

A população poderá con-
ferir, a partir das 20h, o Es-
petáculo Lamentos do Mar, 
de Zeca Rodrigues, que abri-
rá o evento. Em seguida o 
público poderá acompa-
nhar 25 apresentações co-
reográficas de dez Acade-
mias de Dança de Cubatão, 
Escola Técnica de Música e 
Dança, Corpo Coreográfico 
da Banda Marcial de Cuba-
tão e a Academia Expodan-
ce da Diretora da ADALPA, 
Isa Santos.

No encerramento da 
Mostra Cubatense de Dança 
serão apresentados os dois 
trabalhos coreográficos que 
representaram Cubatão no 
Festival de Dança de Joinvil-
le, em 2021.

A Mostra será realizada 
no Centro Esportivo Pita 
que fica localizado na Rua 
Arlindo Leandro, 13, no bair-
ro Vila Nova. Todos a par-
tir de 12 anos devem apre-
sentar convite, que pode 
ser adquirido por troca de 
alimento no mesmo dia e 
no mesmo local da Mostra 
Cubatense de Dança a par-
tir das 18h. (DL)

CULTURA

Divulgação

A Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (FIPE) deve anunciar 
a inflação da ceia de Natal até o fi-
nal desta semana. E a expectativa 
do mercado é por uma alta nos 

preços próxima dos 7% em relação a 2020. 
Os principais vilões devem ser, novamente, 
produtos importados como bacalhau, vinhos 
e espumantes. Até novembro, o panetone 
já havia subido 26%, impactado pela alta no 
preço do trigo, trazido da Argentina e dos 
Estados Unidos. E as carnes tradicionalmente 
ficam ainda mais caras no último bimestre 
do ano. No Natal 2021, chester e peru devem 
custar perto de R$ 120,00. Com preços em 
queda nos últimos 12 meses, pernil e lombo 
podem ser uma boa opção. Portanto, prepare 
o bolso! E planeje bem as compras para evitar 
o desperdício!

Para calcular a inflação específica do Natal, 
a FIPE analisa 26 itens. E, na última prévia, 
divulgada há 20 dias, a azeitona verde sem 
caroço (21,91%) e a caixa de bombons (12,83%) 
também registravam reajustes de dois dígitos 
na comparação com 2020.

E o dólar não impactou apenas panetone, 
vinhos e bacalhau, que ficou 12,34% mais 
caro. A moeda estrangeira também pressio-
nou aves, suínos e bovinos, mas de maneiras 
diferentes.

O recuo da China na compra de carne 
brasileira nos últimos meses derrubou a 
exportação de bovinos e suínos. Resultado: 
no atacado da Grande São Paulo, a carcaça 
suína foi comercializada no mês passado por 
valores 29,6% menores que os de novem-
bro/2020. Segundo o Centro de Estudos em 

PREPARE O BOLSO!
Peru e chester vão custar perto de R$ 120.
Veja como economizar na Ceia de Natal

Economia da Escola da Agronomia da USP, isso 
reduziu o preço do pernil em 9,76%, enquanto 
o lombo ficou ligeiramente mais barato nos 
últimos 12 meses.

No outro extremo, a exportação de aves 
disparou em 2021. Com surtos de gripe aviária 
na Europa e na Ásia, o Brasil quase dobrou o 
volume embarcado, com 4,5 milhões de tonela-
das enviadas para mais de 100 países. Resultado: 
o chester e o peru registraram alta de 7,27%, até a 
última prévia divulgada pela FIPE, que é vincu-
lada à Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da USP.

Tragédia anunciada...
A ONG Todos Pela Educação revelou na 

quinta-feira os contornos de uma epi-
demia silenciosa, mas de consequências 
gravíssimas para o futuro da Nação. Na 
faixa dos 6 aos 14 anos, há 244 mil crianças 
fora da escola. Entre 15 e 17 anos, há outros 
407 mil jovens longe dos bancos escolares. 
Esse é o pior índice de matriculados desde 
2015. A pesquisa reuniu dados do IBGE.

...mas, há quem lute!
Enquanto isso, em novembro o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem-Terra apresentou um balanço 
com mais de 100 mil pessoas alfa-
betizadas em seus acampamentos 
e assentamentos pelo Brasil afora 
nos últimos 37 anos. Os professores 
do MST adotam o método desenvol-
vido pelo filósofo Paulo Freire, que 
inspirou o Plano Nacional de Alfabe-
tização, abandonado pelo Governo 
Federal após o Golpe Militar de 1964.

“É muita 
ingenuidade 
esperar que as 
classes dominantes 
desenvolvam 
uma educação que 
permita às classes 
dominadas perceber 
as injustiças sociais 
de forma crítica”
* Paulo Freire (1921/1997), educador 
pernambucano

Filoso� a 
do campo:
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 A KIA STONIC SX 
HÍBRIDO

Motor: Kappa, 1.0 T-GDI 
tubo, três cilindros, 
injeção direta, gasolina, 
998 cm³
Sistema híbrido: leve 
MHEV, 48 volts
Bateria: polímeros de 
lítio
Potência: 118 cavalos a 
6 mil rpm
Torque: 17,1 kgfm a 4 mil 
rpm
Potência combinada: 
120 cavalos
Torque combinado: 
20,1 kgfm
Câmbio: automático de 
7 marchas
Direção: elétrica
Tração: dianteira
Aceleração: de zero 
a 100 km/h em 10,3 
segundos
Velocidade máxima: 
184 km/h
Suspensão: dianteira 
independente 
tipo MacPherson, 
molas helicoidais, 
amortecedores a gás, 
traseira eixo de torção, 
molas  helicoidais, 
amortecedores a gás
Porta-malas: 352 litros
Tanque de 
combustível: 45 litros
Preço: R$ 149.990

FICHA TÉCNICA

 A Este ano tem marcado 
importantes mudanças para 
a Kia Motors – não apenas 
na sua terra natal, a Coreia 
do Sul, como também no 
Brasil. Com o nome de ape-
nas Kia e um novo logoti-
po, apresentados em Seul 
no início do ano e no Brasil 
em outubro, a marca per-
tencente ao Grupo Hyundai 
dá agora seu primeiro passo 
de transformação dentro da 
própria corporação, na qual 
pretende ser a ponta de lan-
ça na corrida pela eletrifi-
cação veicular. Para tal ta-
refa, acaba de trazer para o 
mercado brasileiro o híbri-
do Stonic. Produzido na Co-
reia do Sul, o SUV compacto 
chega em uma versão, a SX, 
lançada por R$ 149.990. Na 
contramão do marketing da 
fabricante oriental, não se 
trata de o utilitário espor-
tivo compacto eletrificado 
mais barato do Brasil, mas 
o único representante em 
sua categoria no país. Por 
isso mesmo, uma compara-
ção e uma busca por concor-
rentes diretos ao Stonic no 
mercado nacional não são 
exatamente precisas. A pró-
pria Kia elege como rivais di-
retos o Chevrolet Tracker, o 
Volkswagen T-Cross, o Hyun-
dai Creta, o Honda HR-V e o 
Fiat Pulse – e nenhum deles 
conta com tecnologia híbri-
da. “Primeiro SUV compac-
to híbrido do país, o Stonic 
conta com o benefício de 
dispensa do rodízio e IPVA 
reduzido na cidade de São 
Paulo. Trata-se de um dos 
modelos Kia rumo à lide-
rança do mercado global de 
veículos híbridos e elétricos. 
Com o Stonic, inaugurare-
mos uma nova fase aqui no 
mercado brasileiro, com au-

DIVULGAÇÃO

O Stonic tem estilo esportivo e se destaca pela opção de teto 
colorido, como o amarelo do lançamento no Brasil

O Stonic traz motor 1.0 Kappa turbo de três cilindros a gasolina 
com sistema híbrido leve MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) 

NOVIDADE. Utilitário 
esportivo Stonic 
chega com tecnologia 
híbrida leve

Um novo tempo

De acordo com a Kia, o Stonic tem acabamento imitando fi bra de 
carbono e pretos brilhantes no painel central 

mento expressivo de nosso 
portfólio com mais mode-
los eletrificados. Para maio 
de 2022, pretendemos trazer 
SUV 100% elétrico EV6, que 
já está em fase de homologa-
ção”, afirma José Luiz Gandi-
ni, presidente da Kia Brasil.

O Kia Stonic compartilha 
a plataforma GB com o hat-
ch Rio e tem um porte seme-
lhante ao do Hyundai Creta. 
Com linhas bem trabalhadas 
e modernas – uma caracte-
rística da Kia, que marcou 
época com a geração ante-
rior do Sportage –, o Sto-
nic tem estilo esportivo e se 
destaca pela opção de teto 
colorido, como o amarelo 
do lançamento no Brasil. As 
opções de uma só cor são o 
Preto Aurora perolizado, o 
Branco Claro, o Cinza Pere-
ne, o Amarelo Superior, o 
Vermelho Alerta e o Azul Es-
portivo metálicos. São sete 
combinações de biton, com 
a capota em Preto Aurora, 
Vermelho Alerta e o Amare-
lo Superior. A garantia é de 
cinco anos, incluindo a bate-
ria de 48V e o sistema MHEV.

(“Eco”, “Normal” e “Sport”), 
permitindo ao motorista es-
colher a maneira de dirigir 
que mais o agrada. Com essa 
configuração, o Stonic – con-

forme dados do Inmetro – re-
gistrou desempenho de 13,3 
km/l na cidade e de 13,2 km/l 
na estrada. A Kia garante que 
o Stonic é capaz de acelerar 

IMPRESSÕES 

 A Apesar das dimensões 
compactas, com 4,14 m de 
comprimento, 1,76 m de lar-
gura e 1,52 m de altura, a ca-
bine do Kia Stonic busca pro-
porcionar espaço e conforto 
para os ocupantes, com 2,58 
m de distância de entre-ei-
xos. O tanque de combustí-
vel (45 litros) fica abaixo do 
banco traseiro para dar aos 
passageiros mais espaço para 
as pernas e posição de assen-
to mais baixa. As rodas são 
de liga leve de 17 polegadas, 
e o porta-malas tem capaci-
dade de 325 litros. Segundo a 
Kia, o Stonic tem acabamen-
to imitando fibra de carbono 
e pretos brilhantes no painel 
central e materiais de toque 
“soft” nas laterais internas, no 
forro e nos bancos. 

O sistema de entreteni-
mento incorpora as funcio-
nalidades dos smartphones, 
por meio da tela flutuante e 
sensível ao toque de 8 polega-
das no centro do painel, com-
patível com os sistemas Apple 
CarPlay e Android Auto, e au-
xilio às manobras com a câ-
mera de ré com guias dinâ-

micas de estacionamento no 
monitor. Os passageiros tra-
seiros também podem car-
regar smartphones por meio 
de uma entrada USB. O Stonic 
vem equipado com ar-condi-
cionado digital automático e 
controle frontal, volante mul-
tifuncional, computador de 
bordo com tela digital colo-
rida de 4,3 polegadas com in-
dicador de fluxo de energia e 
sistema de som.

O Stonic é construído so-
bre uma plataforma com 51% 
de aço avançado de alta resis-
tência. O uso de adesivos es-
truturais garante carroceria de 
alta rigidez torcional, 24% su-
perior à geração anterior, tudo 
de acordo com a fabricante 
oriental. Essas tecnologias in-
cluem seis airbags (frontais, 
laterais e de cortina), controle 
de estabilidade e tração, retro-
visores externos com regula-
gem e rebatimento elétricos, 
aquecíveis e com repetidores 
das setas integrados em leds, 
sistema Isofix, freios com ABS 
e EBD, sensor de estaciona-
mento traseiro e assistente de 
partida em rampa.

Questões
internas

O Stonic traz motor 1.0 
Kappa turbo de três cilindros 
a gasolina com sistema híbri-
do leve MHEV (Mild Hybrid 
Electric Vehicle) Smarts-
tream de 48V, com 120 ca-
valos de potência e torque 
de 20,5 kgfm combinados. 
O Smartstream é uma gera-
ção de trem de força que in-
corpora os esforços da Kia 
para tentar liderar o próxi-
mo movimento de mobili-
dade do mundo. Responde às 
várias necessidades dos mo-
toristas, enquanto os HEVs 
(Hybrid Electric Vehicles) e os 
PHEVs (Plug-in Hybrid Elec-
tric Vehicles) ainda buscam 
mais acessibilidade. O siste-
ma de comando do motor 
do Stonic é composto por 
DOHC de 12 válvulas e por 
E-CVVT, acrescido do Co-
mando de Válvulas de Dura-
ção Variável, que propicia, se-
gundo a marca sul-coreana, 
o modo de condução “Vele-
jar”, desligando o propulsor 
por completo em situação 
de rodagem plana e, por con-
sequência, gerando econo-
mia de combustível. Assim, 
o sistema híbrido do Stonic 
intercala suas ações, entran-
do o lado “verde” quando o 
veículo encontra uma des-
cida, por exemplo, poupan-
do o motor a combustão, e, 
em subidas, quando o “po-
wertrain” necessita de mais 
força, voltando a ser aciona-
do o propulsor tradicional 
automaticamente. O motor 
a combustão desenvolve po-
tência de 118 cavalos a 6 mil 
rotações por minuto e tor-
que de 17,1 kgfm a 4 mil giros, 
acoplado ao câmbio automá-
tico de 7 marchas e dupla 
embreagem DCT. O modelo 
tem três modos de condução 

de zero a 100 km/h em 10,3 
segundos e chegar à máxima 
de 184 km/h.

Contudo, apesar dos pla-
nos assumidamente ambi-
ciosos, o presidente da Kia 
Brasil lembra que os objeti-
vos iniciais de comercializa-
ção do Stonic foram prejudi-
cados pela crise mundial de 
componentes e pelos efei-
tos colaterais da pandemia, 
como o próprio transporte 
de navio desde a Coreia do 
Sul. “Nossa meta era vender 
400 unidades mensais do 
carro este ano. Entretanto, 
recebemos um lote inicial de 
apenas 150 unidades, todas 
já vendidas. Estamos levan-
do fé no segundo embarque. 
Fizemos um pedido de mais 
1.200 unidades para serem 
trazidas para o Brasil até o 
fim do ano”, completa Gan-
dini. (Daniel Dias/AutoMotrix)
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PANORAMA

 A Combinando design exte-
rior agressivo e interior alta-
mente tecnológico, as primei-
ras unidades da sexta geração 
do Mercedes-Benz Classe C 
chegam ao Brasil no final de 
janeiro de 2022. Oferecido em 
duas versões eletrificadas, o 
modelo já pode ser reservado 
nas concessionários da mar-
ca, com preços sugeridos de 
R$ 349.900 para o C 200 AMG 
Line e de R$ 399.900 para o C 

Valor agregado
A PARTIR DE R$ 349 MIL. A Mercedes-Benz traz para o Brasil  
a sexta geração do Classe C, em duas versões AMG Line

las (iguais nas duas configu-
rações), a C 200 tem potên-
cia de 204 cavalos de 5.800 a 
6.100 rotações por minuto e 
torque de 30,5 kgfm de 1.800 
a 4 mil giros. A versão acelera 
de zero a 100 km/h em 7,1 se-
gundos e pode atingir a velo-
cidade de 241 km/h. Já a C 300 
tem 258 cavalos de potência a 
5.800 rpm e 40,5 kgfm de tor-
que de 2 mil a 3.200 rpm, po-
dendo acelerar até 100 km/h 
em seis segundos e chegar a 
250 km/h. 

 O interior do modelo adi-
ciona um toque esportivo. A 
grade Panamericana, típica da 
linha AMG, domina a fren-
te do carro com o logotipo 
da marca esculpido na par-
te central de cima, separan-
do os conjuntos ópticos bem 
afilados com leds, inclusive 
nas luzes de circulação diurna 
(DRL). O design das lanternas 
ostenta uma aparência diur-
na e noturna inconfundível. 
As lâmpadas foram separadas 
em cada lado com a abertura 
da tampa do porta-malas.

Em comparação ao Clas-
se C anterior, a última gera-
ção do Pacote de Assistência 
à Direção tem funções adi-
cionais e avançadas. Em uma 
situação de perigo, os siste-
mas de assistência são capa-

zes de responder a colisões 
iminentes conforme o grau 
de gravidade do risco. Os três 
principais assistentes são o 
Active Distance Assist Distro-
nic, que pode manter automa-
ticamente uma distância pré-
-definida dos veículos à frente, 
com a novidade de monitora-
mento de carros parados na 

estrada em velocidade de até 
100 km/h. O Active Steering 
Assist, que ajuda o motorista 
a permanecer na pista, e o Tra-
ffic Sign Assist, que reconhe-
ce os sinais de trânsito. Mes-
mo instruções condicionais, 
como “piso molhado”, são re-
conhecidas pelos sensores de 
bordo. (Daniel Dias/AutoMotrix)

Motor é à gasolina de 4 cilindros e sistema de bordo de 48V EQ Boost

DIVULGAÇÃO

Mercedes-Benz User Experience tem tela central de 12 polegadas

Sexta geração do Mercedes-Benz Classe C desembarca no Brasil no final de janeiro de 2022

 A Dando continuidade às 
novidades da parceria com 
Marvel, a Yamaha do Brasil, 
que recentemente apresen-
tou a MT-03 Homem de Ferro, 
lança agora a scooter NMax 
Homem-Aranha. A edição 
especial e limitada da scoo-
ter mais potente da categoria 
chega com grafismos inspira-
dos no traje do heroico alter 
ego do fotógrafo Peter Parker 
para, segundo a Yamaha, “tra-
zer mais agilidade a quem se 
aventura pelas ruas sob duas 
rodas”. Lançadas em 2020, as 
demais edições especiais Ya-
maha/Marvel foram a Lander 
250 Capitão América, a Fazer 
250 Pantera Negra e a Fazer 
250 Capitã Marvel. Dentre os 
conceitos inspirados em su-
perheróis apresentados no 
Salão de Duas Rodas de 2019, 
ainda faltam os lançamentos 
da naked MT-07 Thor, e da 
scooter Neo Homem-Formi-
ga, que homenageia o herói 
que tem a capacidade de al-
terar o seu tamanho para se 
adequar aos desafios.

Como as edições espe-
ciais anteriores, o novo mo-
delo tem cores e grafismos 
inspirados no traje do herói 
da Marvel. O vermelho é pre-
dominante e os detalhes re-
metem ao icônico símbolo da 
aranha e às teias que confe-
rem uma inusitada mobilida-
de ao Homem-Aranha. A ver-
são preserva o motor de 160 
cc com 15,4 cavalos da NMax 
“normal”, que tem freios ABS 

DIVULGAÇÃO

A NMax Homem-Aranha tem câmbio automático, sistema Smart 
Key, que por aproximação permite ligar a moto, e tomada 12 volts

Novo modelo tem cores e grafismos inspirados no traje do herói 
da Marvel, com a cor vermelho como predominante

300 AMG Line.
As versões da sexta gera-

ção do Classe C têm motor a 
gasolina de quatro cilindros 
equipado com o sistema 
de bordo de 48V EQ Boost, 
que confere até 27 cavalos e 
20,5 kgfm de torque adicio-
nais. Ambas serão equipadas 
com o “AMG Line”, pacote de 
acabamentos desenvolvido 
para tornar o sedã mais es-
portivo, com itens como pa-

ra-choques e rodas exclusi-
vos. O grande destaque fica 
para a nova geração do Mer-
cedes-Benz User Experience 
(MBUX), agora com tela cen-
tral de 12 polegadas – duas 
vezes maior que a versão 
anterior. 

Com 4,75 m de compri-
mento, 1,82 m de largura, 1,43 
m de altura, 2,86 m de distân-
cia de entre-eixos e 455 litros 
de capacidade no porta-ma-

nas duas rodas, painel 100% 
digital e farol e lanterna em 
leds, além do sistema Stop & 
Start - desliga o motor, reli-
gando automaticamente ao 
acelerar - e comando de vál-
vulas variável (VVA), para pro-
porcionar maior economia de 
combustível.

A NMax Homem-Ara-
nha tem câmbio automáti-
co, sistema Smart Key, que 
por aproximação permite li-
gar a moto, e tomada 12 volts. 
O assento tenta ser confortá-
vel para quem pilota e para o 
garupa e conta com grande 
espaço de armazenagem na 
parte de baixo e porta-obje-
tos com tampa. O apoio dos 
pés é amplo e permite esco-
lher a posição de pilotagem 
mais agradável.

A NMax Homem-Aranha 
chega à rede de concessioná-
rias na primeira quinzena de 
dezembro, com preço público 
sugerido de R$ 16.490, mais 
o frete. Do mesmo modo de 
que nos modelos anteriores 
inspirados nos super-heróis 
da Marvel, uma coleção de 
roupas e acessórios Homem-
-Aranha foi desenvolvida e 
produzida pela marca brasi-
leira Piticas, que também é 
uma aliada da Disney com 
exclusividade para o cobran-
ding das marcas. Os itens po-
dem ser encontrados nas con-
cessionárias Yamaha e pelo 
e-commerce (yamaha-motor.
com.br). (Edmundo Dantas/Auto-
Motrix)

O assento tenta ser confortável para quem pilota e para o garupa 
e conta com grande espaço de armazenagem na parte de baixo 

Nas teias do marketing
DE CINEMA. A Yamaha lança no Brasil a edição 

especial e limitada Homem-Aranha da scooter NMax
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U
m dos principais 
realities shows 
da televisão bra-
sileira, “A Fazen-
da”, em sua dé-

cima terceira edição, entra 
em contagem regressiva na 
Record. A grande final está 
prevista para acontecer no 
próximo dia 16, após três 
meses de exibição. Portan-
to, até lá, o público pode es-
perar por várias ações pla-
nejadas pelas equipes de 
produção e direção, além 
das tradicionais “tretas” dos 
participantes. Falta pouco 
para se conhecer os finalis-
tas que vão disputar a pre-
ferência popular na luta 
pelo prêmio de R$ 1,5 mi-
lhão. No ano passado, vale 
lembrar, a direção do pro-
grama optou por um encer-
ramento com quatro com-
petidores: Lipe Ribeiro, Biel, 
Stéfani Bays e Jojo. Resta sa-
ber o que reserva “A Fazen-
da 13”. Por outro lado, um 
momento também muito 
aguardado pelos fãs é quan-
do os ex-confinados retor-
nam à sede para uma lava-
gem de roupa suja. Esse não 
pode faltar. Pra concluir, 
um merecido reconheci-
mento ao bom trabalho 
realizado por Adriane Galis-
teu, que substituiu Marcos 
Mion. Tomou conta do “Fa-
zendão” e mostrou muita 
sintonia com a equipe.

TV Tudo
Nova fase. Tem gente no 
jornalismo do SBT até es-
tranhando essa nova fase 
do Dudu Camargo. Afinal, 
o apresentador, um dos ti-
tulares do “Primeiro Im-
pacto”, tem andado muito 

‘A Fazenda 13’ entra em contagem regressiva
comportado nos últimos 
tempos, principalmente de-
pois que renovou contrato 
até 2023. Será que as tantas 
polêmicas ficaram no pas-
sado? 

Olha só. A atriz Cacau Pro-
tásio vai gravar uma músi-
ca de autoria de ninguém 
menos que Fafy Siqueira. 
E produzida por Sandra de 
Sá. E engana-se quem pen-
sa que o trabalho envolve 
humor ou qualquer situa-
ção engraçada. Tem todo 
um sentido de empodera-
mento. 

Lista do Rei. Além da dupla 
Zezé Di Camargo e Luciano, 
Ivete Sangalo também mar-
cará presença no tradicio-
nal especial de fim de ano 
de Roberto Carlos. Segundo 
a assessoria da Globo, no ar 
dia 22, após a “novela 3”.  

Fênix. A cidade cenográ-
fica das produções infan-
tis do SBT, tão castigada 
pelo abandono durante o 
momento mais intenso da 
pandemia, está novamente 
na ativa. Recebeu o devido 
trabalho de reforma e já re-
cebe as equipes de “Poliana 
Moça”, próxima novela da 
emissora, em gravação.

Sem parar. Depois de viver 
Harã, filho de Terá (Ânge-
lo Paes Leme), em “Gêne-
sis”(Record), Ricky Tavares 
fechou novos trabalhos no 
streaming e na TV. Concluiu 
a série “Maldivas”, produção 
da Netflix, e já grava “Além 
da ilusão”, a próxima no-
vela das seis. Viverá Inácio, 
um rapaz humilde que se 

apaixona por Arminda (Ca-
rolina Dallarosa), filha do 
dono de um cassino, vivido 
por Paulo Betti. 

Um fenômeno. O seriado 
“Todo Mundo Odeia o Ch-
ris” sempre conquista um 
espaço nas TVs abertas e fe-
chadas. Tem público certo. 
É exibido pela Record nas 
manhãs de domingo e pelo 
Comedy Central, à tarde, 
durante a semana. 

Organização. Duca Rachid e 
Thelma Guedes, coleciona-
doras de prêmios, vão apare-
cer com novos parceiros na 
fila das 18h da Globo. Salvo 
alguma alteração, o horário 
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está organizado assim: Ales-
sandra Poggi, com a próxi-
ma, “Além da ilusão”, segui-
da de Mário Teixeira (Mar do 
Sertão); Duca Rachid e Júlio 
Fischer; e Thelma Guedes e 
Thiaggo Dottori.

Ano que vem. De acordo 
com a Globo, em 2022, o 
“Domingão com Huck” vai 
reunir “quadros inéditos, 
que já são sucesso no mun-
do inteiro”, como é o caso 
de “To Tell The Truth”, sobre 
quem viveu de fato uma de-
terminada situação. E tam-
bém novas temporadas de 
quadros que já são queridos 
do público  - “Dança dos Fa-
mosos” entre eles.

Operação. A Globo fará al-
guns ajustes na grade para 
colocar o especial “70 Anos 
de Novelas”, terça-feira, 
dia 21 de dezembro, após a 
novela “Um Lugar ao Sol”. 
Na segunda, 20, uma vez 
mais, será cancelada a ses-
são “Tela Quente”, para dar 
lugar à semifinal do “The 
Voice”. 

Bola de prata. No dia 10 de 
dezembro, às 12 horas, vai 
acontecer a 52ª edição do 
prêmio Bola de Prata, que 
será destaque da ESPN Bra-
sil e do Star+. A tradicional 
premiação irá eleger os me-
lhores jogadores do Cam-
peonato Brasileiro 2021.

·       Após viver a 
divertida Lulu, em 
“Bom Sucesso”,  Carla 
Cristina Cardoso 
está escalada para a 
próxima novela das 
18 horas, “Além da 
Ilusão”.
·       Rodrigo Fagun-
des estará em “Cara 
& Coragem”, novela 
na � la das 19 horas...
.       ... Ele fará o che-
fe de uma agência de 
dublês em que traba-
lham Marcelo Serra-
do e Paolla Oliveira.
·       Sonia Braga, 
brigada com a TV 
Globo, vai aparecer 
no especial “70 Anos 
de novelas”...
.       ... O programa 
vai destacar o seu tra-
balho em “Gabriela”...
·       ... Ou mais 
precisamente, a cena 
clássica da  persona-
gem em um telhado 
para pegar uma pipa, 
na primeira versão.
·       “Gilberto Braga: 
Meu Nome é Novela” 
é o título do docu-
mentário sobre o 
autor produzido pela 
Globoplay.
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Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1007480-51.2014.8.26.0477 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Praia Grande, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Eduardo Hipolito Haddad, na forma da Lei, etc. Faz Saber 
a(o) V Camargo & Cia Ltda, CNPJ 00.166.358/0001-99 e a Therezinha Alves Da 
Silva CPF 199.947.459-72 que Banco Bradesco S/A ajuizou Ação de Execução 
de Título Extrajudicial para recebimento de R$169.267,47 (out/20 - fls. 236/238) 
decorrente da cédula de crédito bancário empréstimo - capital de giro nº 
007486699 firmada em 11.11.13. Estando as coexecutadas em lugar ignorado, 
expede-se o edital para que em 03 dias, paguem o débito atualizado ou, em 15 
dias, embarguem a execução, podendo, ainda, reconhecerem o débito com o 
depósito de 30% do valor e requererem o parcelamento em 06 vezes, ficando 
Therezinha intimada do bloqueio de R$100,85 (06.05.21 - fls. 274) que será 
convertido em penhora, podendo, no prazo de 05 dias, comprovar as hipóteses 
do art. 854, §3º do CPC, prazos estes a fluir os 20 supra, ficando cientes de que 
no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Praia 
Grande, aos 25 de novembro de 2021. K-04e05/12

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 20 de dezembro de 2021, às 11h00min *. 2º LEILÃO: 30 de dezembro de 2021, às 11h00min *. (*horário de Brasília)

NILTON BRANCALLIÃO, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 728, com escritório à Rua Niterói, nº 400, 3º Andar, Sala 303, Centro, São Caetano do Sul/SP, 
CEP 09510-200, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO na modalidade somente 
ON-LINE através da plataforma www.brancalliao.com.br, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelos Credores Fiduciários MB 
IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob n° 17.487.964/0001-09, com sede na Av. Fábio Eduardo Ramos Esquivel, nº 2.899, 1º andar, 
sala 2, Canhema, Diadema/SP; MVE ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.945.353/0001-18, com sede 
na Rua Santa Rita do Jacutinga, nº 492, Jd. São Carlos, São Paulo/SP; e MBC IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
23.301.863/0001-02, com sede na Rua Mediterrâneo, 290 11º Andar sala 114 Jardim do Mar São Bernardo do Campo – SP CEP 09750-420, nos termos do 
Instrumento para Constituição de Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel, complementada Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro nº 
00330123300000010930, celebrado com Banco Santander (Brasil) S/A, na forma do art. 38 da Lei 9.514/97, datado de 29/02/2016 (R.36) e aditamento de 
23/05/20147 (Av.37), posteriormente, cedido aos credores fiduciários através dos respectivos Termo de Cessão de Direitos Creditórios e outras Avenças, 
datados de 24/05/2019 (Av.44, Av.45 e Av.46), firmado com o fiduciante ENGEBASA MECÂNICA E USINAGEM LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
44.952.703/0001/95, com sede na Rua da União, nº 291, Vila Parisi, Cubatão/SP, na pessoa de seus representantes legais, em PRIMEIRO LEILÃO no dia 20 
de dezembro de 2021, às 11:00 horas, valor de avaliação R$ 31.083.002,25 ( trinta e um milhões, oitenta e três mil, dois reais e vinte e cinco centavos) - 
atualizados conforme disposições contratuais), o imóvel constituído por: “Um prédio na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, Km 63, com 11.112,20m² de 
área construída, o total construído refere-se ao: Galpão 1 com 3.608,00m², Galpão 2 com 3.713,80m², Galpão 3 com 2.173,00m², Galpão 4 com 1.302,80m², 
Casa de Força com 147,60m², Sala de Compressores com 44,00m² e Escritório com 123,00m² (conf. Av.33) e respectiva área de terras com 17.004,06m², 
situados na zona urbana do município e Comarca Cubatão-SP, melhor descrito na matrícula nº 3.552 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
Cubatão/SP”. ONUS: conforme pesquisa consta débitos de IPTU em aberto no valor de R$ 1.063.887,20 (Um milhão, sessenta e três mil oitocentos e oitenta 
e sete reais e vinte centavos) que será por conta do arrematante. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se 
encontra. Consta da matrícula imobiliária, conforme R.36 e Av.37 a alienação fiduciária, conforme Av.44, Av. 45 e Av.46 a cessão de crédito e conforme Av.47 
a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO no dia 
30 de dezembro de 2021, às 11:00 horas, com lance mínimo igual ou superior a R$ 14.684.007,92 (quatorze milhões seiscentos e oitenta e quatro mil e 
sete reais e noventa e dois centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O Leilão será realizado somente na modalidade online em razão da 
COVID-19. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.brancalliao.com.br, encaminhar a 
documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. O arrematante deverá efetuar o pagamento integral do preço do 
imóvel arrematado, à vista, na conta corrente indicada, no prazo de 24h do encerramento do leilão. A título de comissão, pagará em igual prazo, à 
vista, o valor de 5% sobre o lance ofertado, a ser depositada diretamente na conta corrente bancária indicada pelo Leiloeiro. Nos termos do disposto no 
parágrafo 2-B art. 27, da Lei 9.514/97, ao devedor(a)(s) fiduciante(s) é assegurado o direito de exercer o seu direito de preferência na aquisição do imóvel, até 
a data da realização do segundo Leilão. As vendas ficarão, portanto, condicionadas ao não exercício da preferência pelo(a) ao devedor(a)(s) fiduciante(s). Se 
exercido o direito de preferência pelo devedor(a)(s) fiduciante(s), este deverá efetuar o pagamento até a data da realização do segundo leilão, no valor 
equivalente ao da sua dívida, somados aos encargos, despesas e demais valores previstos em lei, incluindo também a responsabilidade de pagamento da 
comissão do leiloeiro, que será no montante de 5% (cinco por cento) sobre a totalidade do valor a ser pago pelo(a)(s) devedor(a)(s) fiduciante(s). Se o(a)(s) 
devedor(a)(s) fiduciante(s), não efetuar o pagamento da dívida e demais encargos, nas condições e prazos previstos no presente Edital, considerar-se-á 
automaticamente a sua desistência do exercício de preferência na compra do imóvel. Nesse caso, havendo licitantes, o imóvel será vendido para aquele que 
ofertou maior lance. No Primeiro Leilão, o valor o lance mínimo será nos termos do parágrafo 1º, do art. 27 da Lei 9.514/97. No segundo leilão, será aceito o 
maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro e dos encargos legais. Correrão por conta do 
arrematante todas as despesas e procedimentos relativos à arrematação do imóvel, tais como, impostos, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registros e etc, despesas com regularização e encargos da área construída a maior, junto aos órgãos competentes (se houver), bem 
como a desocupação caso seja necessário, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. O Vendedor não responde pelas condições físicas do imóvel e nem 
mesmo por eventuais divergências existentes entre o Imóvel e sua documentação, ficando por conta do Arrematante todas as providências e despesas 
necessárias aos reparos e às regularizações necessárias, ainda que originadas antes da data do Leilão. As fotos divulgadas no site do leiloeiro são 
meramente ilustrativas, devendo o arrematante constatar a localização e situação real do bem. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 
21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933 e Lei nº 13.138, de 26 de junho de 2015, 
que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. Outras informações no site do leiloeiro: www.brancalliao.com.br. Informações pelo tel. 11 4555-2117.
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Avenida mais 
famosa do Brasil 
celebra 130 anos

PAULISTA. Avenida símbolo de São Paulo, que já foi caminho 
de bois para o matadouro, faz aniversário nesta quarta-feira

RAFAEL NEDDERMEYER/FOTOS PÚBLICAS

Quem passa pelos cerca 
de 3 quilômetros da Aveni-
da Paulista, não imagina que 
pela avenida mais famosa do 
Brasil, em vez do trânsito fre-
nético de carros e pedestres, 
eram os bois, a caminho do 
matadouro, que costumavam 
frequentar a região, em mea-
dos do século 19. 

Tudo começou a mudar, 
quando, na última década 
dos anos de 1800, a sociedade 
paulistana passou a demons-
trar o desejo de habitar ou-
tros lugares, mais distantes 
do centro, o que levou o en-
genheiro uruguaio Joaquim 
Eugênio de Lima a associar-se 
com João Borges de Figueire-
do e João Augusto Garcia para 
comprar terrenos na região da 
Rua da Real Grandeza, atual 
Avenida Paulista, e fundar ali 
a primeira avenida totalmen-

te planejada do Estado. 
A Paulista foi inaugurada 

no dia 8 de dezembro de 1891. 
Seu nome deveria ser Avenida 
das Acácias ou Prado de São 
Paulo, mas Lima decidiu por 
Avenida Paulista, em home-
nagem aos nascidos no Es-
tado. 

Antes de se tornar centro 
financeiro da cidade, ou mes-
mo de assumir sua atual vo-
cação cultural, a Paulista foi 
uma via predominantemen-
te residencial. Seus primeiros 
moradores eram Barões do 
Café, fazendeiros e novos ri-
cos, o que, segundo a Asso-
ciação Paulista Viva, explica a 
mistura de estilo dos casarões, 
que iam do florentino ao art-
-nouveau, passando pelo neo-
clássico e o classicismo fran-
cês, entre outros. 

Hoje restam pouquíssi-

mos representantes dessa 
época na avenida, um deles 
é a Casa Horácio Sabino, que 
foi a primeira construção art-
-nouveau do país, e outro é a 
Casa das Rosas, projetada pelo 
escritório do arquiteto Fran-
cisco Ramos de Azevedo, no 
estilo clássico francês.

A Casa das Rosas teve sua 
construção concluída em 
1935. Com cerca de 30 cômo-
dos, o imóvel foi o lar dos her-
deiros de Ramos de Azevedo 
até a década de 1980, quando 
o governo do Estado decidiu 
desapropriar o local para pre-
servá-lo. 

A década de 1950 foi um 
marco para a Paulista. Isso 
porque, no período, a aveni-
da passou por uma grande 
transformação em sua paisa-
gem, com a derrubada dos ca-
sarões para dar lugar aos “es-

A partir da década de 1950, 
a avenida passou por uma 
grande transformação 
em sua paisagem, com a 
derrubada dos casarões para 
dar lugar aos “espigões”

pigões”, que nada mais eram 
do que edifícios comerciais 
com cerca e 30 andares. 

Foi nesta época que a Pau-
lista teve suas calçadas alarga-
das e o desenho do mapa do 
Estado passou a fazer parte de 
sua paisagem, porém, forma-
do por mosaico português. 

Cultura
Ainda que o MASP tenhas 

sido inaugurado em 1968, 
pela rainha do Reino Unido, 
Elisabeth II, ocupando o es-
paço onde antes funcionava 
o Belvedere Trianon, um es-
paço com salões de festas e 
confeitarias, que era ponto de 
encontro da elite paulistana, a 
vocação cultural da Paulista se 
solidificou nos anos de 1990, 
quando muitas empresas dei-
xaram a Avenida, passando a 
habitar da região da Berrini. 

A partir de então, centros 
comerciais e culturais passa-
ram a fazer parte da Avenida, 
que hoje conta, entre outros 
lugares, com o Itaú Cultural, 
o Sesc Avenida Paulista, a Ja-
pan House, o Instituto Morei-
ra Salles, entre outros. 

Além disso, a via, que cos-
tumava abrigar os desfiles de 
Carnaval das décadas de 1920 e 
1930, também passou a ser pal-
co de manifestações políticas, 
esportivas e culturais, como a 
Corrida Internacional de São 
Silvestre, a Parada do Orgu-
lho LGBT, que é a maior do 
mundo, e o Réveillon de São 
Paulo, atualmente, suspensos 
por conta da pandemia de Co-
vid-19. (Gladys Magalhães) Masp e Casa das Rosas são algumas das atrações da Paulista

ALF RIBEIRO/FOLHAPRESS

Pela segunda vez, o Centro 
de Inteligência da Economia 
do Turismo (CIET), da Secre-
taria de Turismo e Viagens 
– Setur-SP, fará uma pesqui-
sa para saber como os mora-
dores avaliam o turismo em 
suas cidades e no Estado. Se-
rão envolvidos 395 municí-
pios, sendo 70 estâncias tu-
rísticas, 140 municípios de 
interesse turísticos – MITs e 
185 cidades das 49 Regiões 
Turísticas.  

A “Pesquisa de Percepção 
do Turismo” fornecerá infor-
mações para que as Secreta-
rias, estadual e municipais, 
possam elaborar as políticas 
públicas para o setor. A in-

Pesquisa será feita em 395 cidades de SP

Santos é uma das estâncias turísticas do Estado
DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE SANTOS

tenção é realizar frequente 
para que o crescimento sus-
tentável do turismo esteja ali-
nhado com os valores da po-
pulação. A primeira pesquisa 
– 2020/2021 – envolveu 183 
municípios entre estâncias e 
MITs, com 11.252 respostas. 

As perguntas, de múltipla 
escolha, têm os seguintes fo-
cos: o turismo é bom para a 
cidade, para a região, para a 
população, beneficia a eco-
nomia, gera empregos, ajuda 
a preservar e celebrar a cul-
tura local? A pesquisa poderá 
ser respondida até 28 de ja-
neiro de 2022, neste link ht-
tps://forms.gle/9XcPbZWBF-
Do97T6j8.e. (FP)

 A São Vicente está entre as 59 
cidades que compõem o Mapa 
da Diversidade no Estado de 
São Paulo. A ação, da Secretaria 
de Turismo e Viagens do Esta-
do, tem objetivo de divulgar e 
fortalecer os destinos paulis-
tas que possuem produtos tu-
rísticos de nichos ou segmen-
tos que atendam à diversidade.

O mapa identifica os des-
tinos que oferecem produtos 
turísticos pensados para aces-
sibilidade, população acima de 
60 anos, afroturismo, LGBTI+ e 
turismo de Base Comunitária. 
O município ficou classifica-
do em quatro categorias: 60+, 

São Vicente está no 
Mapa da Diversidade

acessibilidade; afroturismo e 
LGBTI+.

Para a secretária de Turis-
mo de São Vicente, Juliana 
Arnaut de Santana, “estar no 
mapa da diversidade é impor-
tante para trazer visibilidade, 
especialmente ao consumidor 
que busca um destino acolhe-
dor e com bom atendimento. 
De acordo com pesquisa, 6 a 
cada 10 viajantes desistem de 
sua primeira escolha por não 
se sentirem bem vindos. Se 
colocar como uma cidade plu-
ral, diversa e que recebe bem, 
promoverá aumento do fluxo 
econômico em turismo”. (DL)


