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Sábado
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R$ �,��
ANO �� � N� �.���INFORMAÇÃO É TUDO

Mostrar uma arte caiçara e resgatar o clima de Natal aos moradores e turistas de 
Itanhaém. Esse é o objetivo do Presépio de areia, bastante tradicional e feito pelo 
artista plástico Ronaldo Lopes, de 68 anos, há 16 anos em Itanhaém. O Presépio, 
este ano, está montado na Praça Benedito Calixto, onde também está a feira de 
artesanato, na região central. A inauguração acontece neste sábado.      CIDADES/A3

Arte caiçara  Presépio 
de areia será inaugurado 

neste sábado em Itanhaém
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Canal TNT vai exibir 
na terça o show 
“I Am Pabllo’  CANAL 1/A7

5 ANOS DE CARREIRA

Quarentena 
é adiada após 
ataque hacker
Após o ataque hacker ao Minis-
tério da Saúde, o governo Bolso-
naro vai adiar em uma semana 
a aplicação das novas regras para 
o ingresso de viajantes no Brasil. 
As medidas entrariam em vigor 
neste sábado (11). Entre elas estão 
a exigência de quarentena de cin-
co dias para não imunizados que 
chegarem em voos internacionais 
e a apresentação de comprovante 
de vacinação ou teste negativo na 
fronteira terrestre. A decisão ocor-
reu na manhã desta sexta-feira 
(10) e se dá como consequência 
do ataque nos sistemas do minis-
tério. O anúncio foi feito pelo se-
cretário-executivo da Saúde, Ro-
drigo Cruz.  BRASIL/A4

Kiss: júri condena 
os � réus pelas ��� 
mortes em incêndio

 ASócios e músicos são condenados por mortes na boate 
de Santa Maria; tragédia deixou outras 636 pessoas feridas

O tribunal do júri condenou nes-
ta sexta-feira (10) os quatro réus 
julgados por homicídio e tenta-
tiva de homicídio simples por 
dolo eventual  A tragédia da ma-

drugada de 27 de janeiro de 2013 
deixou ainda mais de 600 feri-
dos. A maioria das vítimas mor-
reu por asfi xia devido a gases 
tóxicos liberados pela queima 

da espuma que havia no palco, 
segundo perícias. O julgamen-
to, que começou no último dia 
1º, é o mais longo da história do 
Judiciário gaúcho.  BRASIL/A4
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Operação Verão: 
Santos anuncia reforço 
na segurança e limpeza
A Prefeitura de Santos anunciou 
nesta sexta-feira novas medidas 
para a Operação Verão, que visa 
aumentar a segurança em diver-
sos âmbitos da Cidade durante a 
temporada, que vai de 22 de de-
zembro a 6 de março. Além do 
aumento no efetivo de policiais e 

guardas municipais, também ha-
verá reforço na limpeza das praias. 
A embarcação Governador Fleury 
também auxiliará na Operação 
Verão. O efetivo das polícias civil 
e militar terá aumento signifi cati-
vo, com 2 mil homens chegando à 
Região.  CIDADES/A3

Tartaruga de 
quase ��� kg é 
achada morta
Uma tartaruga de quase 100 qui-
los foi encontrada sem vida nes-
ta sexta-feira, na praia do Bair-
ro Maracanã, em Praia Grande. O 
animal é da espécie Cabeçuda e já 
estava em avançado estado de  de-
composição. Segundo o inspetor 
da Guarda Costeira, que integra 
a Guarda Civil Municipal (GCM) 
de Praia Grande, Delfo Monsalvo, 
uma equipe foi ao local após ser 
acionada por populares e cons-
tatou que o animal já estava sem 
vida. “Chamou bastante atenção 
o tamanho da tartaruga, de qua-
se um metro e pesando cerca de 
100 quilos”, disse Monsalvo. O ani-
mal foi encaminhado ao Instituto 
Biopesca.   CIDADES/A3

Mulher maravilha
faz �� anos e ganha 
evento em Santos

O Cine Roxy, perto de seus 88 
anos, celebrará amanhã o ani-
versário de outra estrela oc-
togenária. Em parceria com a 
Warner Bros. Pictures e diversos 
apoiadores, o local celebrará os 
80 anos da Mulher-Maravilha 
no primeiro Cine Geek HQ San-
tos: MM80. Gratuito, o even-
to reunirá, de maneira inédita 
no Brasil, os dois longas-me-
tragens estrelados por Gal Ga-
dot, Mulher-Maravilha (2017) e 
Mulher-Maravilha 1984 (2020) 
em sessão dupla.          CIDADES/A4
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Passou tão rápido 
que por alguns ins-
tantes pensei q fosse 
o “The �lash” 

Helia Silva Sobre: Caravana 
da Coca-Cola decepciona 
em Cubatão; veja vídeo

Passaram tão rápido 
que devem ter leva-
do várias multas de 
radares!!

Luizcp Rodriguez sobre: 
Caravana da Coca-Cola 
decepciona em Cubatão; 
veja vídeo

Aqui na Praia Grande, 
Parque das Américas, 
os caminhões passa-
ram na pista 

Cida Rocha sobre: Carava-
na da Coca-Cola decepcio-
na em Cubatão; veja vídeo

Pior Santos dos últi-
mos 20 anos

Alessandro Santos, sobre: 
Santos empata e �ica com 
vaga na Copa Sul-America-
na; Cuiabá evita rebaixa-
mento

... e em São Vicente 
passou correndo.

De quem e pq.Caravana da 
Coca-Cola decepciona em 
Cubatão; veja vídeo

Perguntar não ofen-
de: cadê as câmeras?? 

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

CHARGE

C
usta acreditar que há pseudo-cientistas que se 
recusam a levar a sério a advertência dos cientis-
tas, de que a humanidade nunca esteve tão perto 
de desaparecer como agora. 

Financiados por setores que extraem momen-
tâneo proveito de uma exploração insensata dos recursos 
naturais, desenvolvem teses, fazem lives e palestras bem 
pagas, para dizer que tudo não passa de “catastro�ismo”. 
Por enquanto, a Terra é o único lugar em que existe vida. A 
exploração do espaço rati�ica tal certeza a cada viagem. 

Só que a mesma espécie que consegue chegar ao Marte 
inerte e morto, colabora para tornar a Terra um planeta 
igualmente sem vida. 

É fenômeno aparentemente natural a extinção de algu-
mas espécies, o ciclo da evolução, em que os mais capazes 
sobrevivem e os menos desaparecem. Mas o ritmo da 
eliminação cresceu exponencialmente. Só se compara com 
as grandes extinções hoje comprovadas por ciências como 

a arqueologia e já é chamada 
por cientistas como a “Sexta e 
última extinção”.

Desapareceu, em um século, 
uma quantidade de espécies que 
deveria levar ao menos dez mil 
anos para desaparecer, se não 
houvesse a insana atividade dos 
“racionais”. Quer isso dizer que o 
ritmo de extinção multiplicou-
-se por mil!

Contribuem para esse nefas-
to cenário o adensamento popu-
lacional, o consumo exagerado 

de recursos naturais e o uso de combustíveis fósseis. Essa 
a explicação de Gerardo Ceballos, ecologista mexicano que 
sustenta estar em pleno curso a Sexta e Última Extinção.

Mas o desmatamento e a destruição de habitats vêm 
logo a seguir. Algo que entristece a lucidez tupiniquim. 
Um Brasil que foi promissora esperança no surgimento da 
preocupação ecológica, por seu verde, por sua água doce, 
por seu clima favorável e pela exuberância fantástica da 
biodiversidade, viu ruir, em poucos anos, a sua reputação de 
protagonista do ambientalismo.

Construir um conceito de respeitabilidade ecológica 
levou algumas décadas. Destruir essa condição para trans-
formar o Brasil em “Pária Ambiental” levou pouco mais de 
dois anos. 

Nada indica uma reversão de rumos com a intensidade 
e urgência que o perigo requer. Estaremos, de fato, conde-
nados ao �im de�initivo da esplendorosa aventura humana 
sobre a Terra?

* José Renato Nalini, presidente da Academia Paulista de Letras

ARTIGO

José Renato 
Nalini

Em defi nitivo,
é o fi m!

 D Mongaguá fez 62 anos na terça. Além dos 13 quilômetros de praias, o Município se destaca por belezas naturais e de pesca esportiva. 

SANDRO PEREIRA/FOLHAPRESS

Mongaguá, 62 anos
IMAGEM DA SEMANA
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 A A Prefeitura de Santos 
anunciou, nesta sexta-feira 
(10), novas medidas para a 
Operação Verão, que visa au-
mentar a segurança em diver-
sos âmbitos da Cidade duran-
te a temporada, que vai de 22 
de dezembro a 6 de março. 
Além do aumento no efetivo 
de policiais e guardas muni-
cipais, também haverá refor-
ço na limpeza das praias, na 
Campanha Faixa Viva e na fis-
calização marítima na região 
da orla e do Porto.

O efetivo das polícias ci-
vil e militar terá aumento 
significativo, com 2 mil ho-
mens chegando à Região, as-
sim como a Guarda Civil Mu-
nicipal, que contará com o 
reforço de 71 profissionais, 
convocados no último mês 
de junho.

Os novos guardas serão 
integrados até março e, so-
mados ao efetivo já existen-
te, de 354 oficiais, formarão 
um grupo de 425 profissio-
nais nas ruas a partir de 2022.

A limpeza das praias tam-
bém será reforçada durante 
o verão. Entre dezembro e 
março, além da ação que já 
é realizada às 6h, também 
haverá uma segunda limpe-

O efetivo das polícias civil e militar terá aumento significativo, com 2 mil homens chegando à Região
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Santos terá reforço na segurança
REFORÇO. A embarcação Governador Fleury, que pertence ao Grupamento de Bombeiros Marítimo, também auxiliará na Operação Verão

za, às 15h30.
A embarcação Governador 
Fleury, que pertence ao Gru-
pamento de Bombeiros Ma-
rítimo (GBMar), também au-
xiliará na Operação Verão. 
Além de operar na conten-
ção de incêndios na região 
do Porto, também auxiliará 
em operações de mergulho e 
salvamento. Outra responsa-
bilidade do barco será a fisca-
lização de embarcações, que 
não podem navegar a menos 
de 200 metros da praia, con-
forme legislação.

A embarcação foi fabrica-
da em Nova Orleans, nos Es-
tados Unidos, em 1991 e en-
tregue ao GBMar em 1992. O 
barco conta com GPS, rádio 
digital, radar, câmera de vi-
são térmica e noturna, além 
de uma câmera hiperbári-
ca, para tratamento de bo-
lhas de ar causadas por afo-
gamento, que comporta até 
seis pessoas ao mesmo tem-
po.

No combate a incêndios, 
capta água do mar e dire-
ciona aos próprios canhões 
pressurizados ou aos cami-
nhões do Corpo dos Bom-
beiros. A embarcação atuou, 
inclusive, no incêndio que 

fluidez, auxílio à travessia de 
pedestres, entre outras ações 
que buscam facilitar a mobi-
lidade e ampliar a seguran-
ça viária da população, além 
dos milhares de turistas du-
rante toda a temporada.

A iniciativa começa com 
a Operação Natal, a partir do 
dia 20, nas áreas dos princi-
pais centros comerciais da 
Cidade. Até o dia 24, entre 
10h e 22h, o monitoramen-
to dos agentes será reforçado 
no Centro, Boqueirão, Apa-
recida e Gonzaga. Além de 
auxiliar a travessia de pe-
destres, eles solucionarão 
eventuais ocorrências que 
comprometam a fluidez do 
tráfego, como fila dupla e es-
tacionamento irregular.

Durante a temporada, 
também haverá o monito-
ramento, por viaturas e pelas 
câmeras do Centro de Con-
trole Operacional (CCO), dos 
principais acessos à Cidade 
- Av. Martins Fontes, divisa 
da praia Santos/São Vicen-
te e proximidades do bolsão 
de embarque à balsa Santos/
Guarujá. A CET implementa-
rá operações específicas de 
acordo com o fluxo de veícu-
los e pedestres na região. (DL)

ocorreu no terminal da Ul-
tracargo, em 2015, e nos con-
têineres da empresa Local-
frio, em 2016.

Do dia 20 de dezembro 
ao dia 6 de março, cerca de 
120 agentes da CET-Santos 
dão início à Operação Verão 

- Trânsito Seguro 2021/2022. 
Eles serão responsáveis pelo 
monitoramento e fiscaliza-
ção do trânsito, operações de 

 A O Cine Roxy, perto de seus 
88 anos, celebrará amanhã 
(12) a partir da 13h50, o aniver-
sário de outra estrela octoge-
nária. Em parceria com a War-
ner Bros. Pictures e diversos 
apoiadores, o local celebrará 
os 80 anos da Mulher-Mara-
vilha no primeiro Cine Geek 
HQ Santos: MM80.

Gratuito, o evento reunirá, 
de maneira inédita no Brasil, 
os dois longas-metragens es-
trelados por Gal Gadot, Mu-
lher-Maravilha (2017) e Mu-
lher-Maravilha 1984 (2020) 
em sessão dupla numa sala 
de cinema. Participarão cos-
players do Festa Encantada e 

Santos: Cine Roxy celebra 80 
anos da Mulher Maravilha

Cosplayers de Diana, a eterna Mulher Maravilha, marcarão 
presença durante o evento realizado neste domingo

DIVULGAÇÃO

do grupo Super Amigos Arte 
Cosplay Litoral. A sessão será 
na sala 5, com 400 lugares. As 
200 primeiras pessoas que 
chegarem receberão broches 
personalizados de Mulher-
-Maravilha 1984. Ainda have-
rá sorteio de brindes da loja 
Cult Comics, que cedeu itens 
da personagem), Chilli Beans, 
Restaurante Beduíno, Loja Pé-
gaso, Burgerama, Moove Ga-
mes, etc. O ingresso gratuito 
já pode ser retirado na bilhe-
teria do cinema. Mas quem 
quiser participar do sorteio 
deverá doar, no dia do even-
to, um brinquedo novo ou em 
bom estado, que será reverti-

Evento gratuito contará com sessão dupla dos longas estrelados 
pela Amazona, presenças de cosplayers e sorteio de brindes

do para entidades filantrópi-
cas do município.

Os cosplayers estarão no 
hall do cinema a partir de 
13h50 para quem quiser tirar 
fotos, fazer selfies. O público 
ainda poderá fazer registros 
em imagens junto a displays 
e cartazes do mais recente fil-
me da super-heroína, dispo-
nibilizados pela Warner.

O Cine Roxy 5 fica na Aveni-
da Ana Costa, 443, no bairro do 
Gonzaga. A ação repete uma 
parceria de longa data entre o 
Cine Roxy e a Warner, que já 
propiciou pré-estreias exclu-
sivas como de Jovens Titãs em 
Ação nos Cinemas. (DL)

 A Mostrar uma arte caiçara e 
resgatar o clima de Natal aos 
moradores e turistas de Ita-
nhaém. Esse é o objetivo do 
Presépio de Areia, bastante tra-
dicional e feito pelo artista plás-
tico Ronaldo Lopes, de 68 anos, 
há 16 anos na Cidade.

O Presépio, este ano, está 
montado na Praça Benedito Ca-
lixto, onde também está a feira 
de artesanato, na região central. 
A inauguração acontece neste 
sábado (11), a partir das 20 ho-
ras, realizada pela prefeitura do 
município. 

“A ideia surgiu após ver al-
gumas esculturas realizadas 
em Praia Grande. No início 
pensamos em fazer no túnel, 
embaixo do Convento Nossa 
Senhora da Conceição. Mas, de-
pois, passou a ser na praça Car-
los Botelho, onde está o monu-
mento de Martim Afonso de 
Souza. Também já foi montado 
na ladeira, no centro histórico”, 
explica. 

As esculturas das peças são 

Presépio de areia resgata o clima de Natal em Itanhaém

Presépio de areia apresenta os personagens São José, Maria,  
os três Reis Magos e o menino Jesus, além dos animais
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feitas ao ar livre, sob a proteção 
de uma tenda, para a popula-
ção poder acompanhar como 
é feito o trabalho. Para concluir 
todas as peças, o artista leva 
cerca de 20 dias. 

“O objetivo é mostrar o pas-
so a passo e como são feitas as 
esculturas ao público, a exem-
plo da estátua “Mulheres de 
Areia”, de autoria do artista e 
ator Serafim Gonzalez”, frisa.

O presépio é feito com areia 
da praia e 10% de cimento para 
que as peças possam resistir à 
ação do vento e da chuva. Após 
a impermeabilização, elas po-
dem durar mais de três meses.

“Apesar de o tema ser o Na-
tal, a obra poderia ficar até o 
final da temporada de verão, 
já que também é uma atração 
turística”, observa.

Os personagens que com-
põem o Presépio são os três 
Reis Magos, a Maria, São José, 
todos na altura de 2,30 me-
tros, e ainda, o Menino Jesus 
na manjedoura, a vaca, o burro 

e duas ovelhas. No total são dez 
peças esculpidas e modeladas, 
conforme as características de 
cada um, que fazem parte do 
Presépio de areia.

Uma das novidades, este 
ano, segundo o artista, é que 
serão pintados alguns detalhes 
nas peças em dourado. Em de-
zembro de 2020, a arte do Pre-
sépio também foi montada na 
Praça Benedito Calixto.

“Esperamos que a obra pos-
sa transmitir uma boa mensa-
gem com o nascimento de Je-
sus às pessoas que trabalham 
e visitam a praça Benedito Ca-
lixto. E que, neste momento, no 
final da pandemia, possa trazer 
luz e proteção divina”, destaca.

Lopes afirma ainda “muitos 
turistas e veranistas de outras 
cidades, ao visitarem o local, 
admiram e fazem elogios ao 
presépio”. 

As pessoas que já conhe-
cem de anos anteriores sempre 
perguntam se vai ter a atração, 
pois se tornou uma tradição na 

Tartaruga é 
encontrada 
morta em PG

Cidade, segundo o artista.
Lopes é autor de várias 

obras em Itanhaém, entre elas, 
as estátuas do pescador “Pau-
lo Pica Pau”, com o remo e seu 
barco de pesca e a do também 
pescador “Zeca Poitena”, com 
a sua rede de pesca, no calça-
dão da orla na Boca da Barra, 
no centro.

Outra obra restaurada por 
Lopes, em fevereiro de 2019, é 
a da Mulheres de Areia, na praia 
dos Pescadores, um dos pon-
tos mais visitados. A estátua 
foi esculpida pelo artista e ator 
Serafim Gonzalez, em homena-
gem à primeira versão da nove-
la “Mulheres de Areia”, gravada 
na década de 70, pela extinta 
TV Tupi. Também é o autor das 
estátuas do maestro Totó Men-
des, de Itanhaém, na galeria de 
mesmo nome, no centro, e a de 
Harry Forssell, pai do ex-prefei-
to João Carlos Forsselll, na en-
trada da piscina municipal, na 
Secretaria da Educação do mu-
nicípio. (Nayara Martins)

 A Uma tartaruga de quase 100 
quilos foi encontrada sem vida  
ontem, na praia do Bairro Ma-
racanã, em Praia Grande. O ani-
mal é da espécie Cabeçuda e já 
estava em avançado estado de  
decomposição. Segundo o ins-
petor da Guarda Costeira, que 
integra a Guarda  Civil Munici-
pal (GCM) de Praia Grande, Delfo 
Monsalvo, uma equipe foi  ao lo-
cal após ser acionada por popu-
lares e constatou que o animal 
já  estava sem vida. “Chamou 
bastante atenção o tamanho da 
tartaruga , de quase um metro 
e pesando cerca de 100 quilos”, 
disse. O animal foi encaminha-
do ao Instituto Biopesca para re-
gistro de foto biométrica, coleta 
de material biológico e  proce-
dimentos técnicos de necropsia 
para identificação.. (DL)
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 A Após o ataque hacker ao 
Ministério da Saúde, o gover-
no Bolsonaro vai adiar em 
uma semana a aplicação das 
novas regras para o ingres-
so de viajantes no Brasil. As 
medidas entrariam em vigor 
neste sábado (11).

Entre elas estão a exigên-
cia de quarentena de cinco 
dias para não imunizados 
que chegarem em voos in-
ternacionais e a apresenta-
ção de comprovante de va-
cinação ou teste negativo na 
fronteira terrestre.

A decisão ocorreu na ma-
nhã desta sexta-feira (10) e se 
dá como consequência do 
ataque nos sistemas do mi-
nistério. O anúncio foi feito 
pelo secretário-executivo da 
Saúde, Rodrigo Cruz.

“Por precaução, a gen-
te vai publicar uma porta-
ria hoje postergando por 
sete dias o início da vigência 
das regras que estão postas 
e iniciariam amanhã”, dis-
se a jornalistas. Segundo o 
secretário, o objetivo é não 
prejudicar brasileiros que es-
tão fora do país e pretendem 
retornar. 

A medida tomada para 
evitar o avanço do ômicron, 
nova variante de preocupa-
ção, segundo a OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde), 
foi anunciada pelo governo 
nesta semana.

Membros do Ministério da Saúde disseram que o ataque não tem atrapalhado o trabalho operacional

Geraldo Magela/Agência Senado

Governo adia início de 
quarentena a viajantes

APÓS ATAQUE HACKER. Ministério da Saúde sofreu um ataque hacker nesta sexta; 

medidas para quarentena de não vacinados foram adiadas para dia 18 de dezembro

Agora, passará a valer em 
18 de dezembro. A portaria 
com o adiamento deveria ser 
publicada, em edição extra 
do Diário O�icial da União, 
nesta sexta.

Segundo o secretário, os 
técnicos da pasta estão tra-
balhando para restabelecer 
os dados e alguns sistemas 
já voltaram ao normal.

Segundo a reportagem 
apurou, ainda que o Minis-
tério da Saúde tenha backup 
dos dados, é possível que 
nem todos os dados estives-
sem atualizados no backup. 
Assim, neste momento, o go-
verno está fazendo uma es-
pécie de “varredura” para ver 
se algum dado foi perdido.

Membros do Ministério 
da Saúde disseram que o ata-
que não tem atrapalhado o 
trabalho operacional da pas-
ta, tendo em vista que não 
dependem dos sistemas afe-
tados para realizar o trabalho 
do dia a dia.

O ataque comprometeu 
temporariamente alguns 
sistemas da pasta, como o 
e-SUS Noti�ica, Sistema de 
Informação do Programa 
Nacional de Imunização (SI-
-PNI), ConecteSUS e funcio-
nalidades como a emissão 
do Certi�icado Nacional de 
Vacinação Covid-19 e da Car-
teira Nacional de Vacinação 
Digital, que estão indisponí-
veis no momento.

O site do Ministério da 
Saúde saiu do ar na madru-
gada desta sexta. Ao tentar 
acessar o portal, usuários en-
contraram um recado a�ir-
mando que os dados do sis-
tema haviam sido copiados 
e excluídos e estavam nas 
mãos do grupo invasor.

“Nos contate caso quei-
ram o retorno dos dados”, diz 
a mensagem.

Minutos depois, o recado 
desapareceu, mas o site con-
tinuou fora do ar. A platafor-
ma Conecte SUS, que fornece 
o certi�icado nacional de va-
cinação, também saiu do ar.

Acesse o site da Gazeta 
para ler a matéria comple-
ta. (FP)

A
semana foi de muita correria na Comissão Mista 
de Orçamento para receber dos parlamentares os 
relatórios setoriais da lei orçamentária para 2022. 

Ou seja, a previsão de despesas da União e as emendas 
apresentadas pelos parlamentares em 16 áreas temáticas. 
A votação está marcada para a próxima segunda (13), e vo-
tação no Plenário do Congresso no dia 17. O texto deve ser 
enviado ao Planalto até o dia 22. O setor que mais chamou 
atenção neste ano foi a área da Saúde, nesse momento em 
que o país enfrente a pandemia. O relator do setor,  depu-
tado Sanderson (PSL-RS), assegurou no orçamento verba 
para ampliar a vacinação de todos brasileiros em 2022.

���� 
Orçamento

Realização do Carnaval em 2022 
pode agravar a pandemia

Representantes dos setores de Saúde e do Turismo  em 
audiência pública da Comissão de Turismo da Câmara 
dos Deputados. Entidades defenderam passaporte da 
vacina para turistas estrangeiros entrarem no Brasil.

De olho na saúde
A Comissão Seguridade Social e Família aprovou afas-
tamento de servidor por até três dias no ano para exa-
me preventivo de câncer. O mesmo direito já é previs-
to na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para os 
trabalhadores em geral. O Projeto de Lei 654/11 é do 
deputado Ricardo Izar.

Paz no trânsito
Comissão aprovou cassação da habilitação de mo-
torista que agredir mulheres no trânsito. Segundo o 
Projeto de Lei, o agressor terá de passar por programa 
recuperação e reeducação para reaver ou renovar a 
carteira. A proposta será analisada agora pela Comis-
são de Viação e Transportes.

Conexão aos usuários
Foi aprovada na Comissão de Ciência e Tecnologia, 
o Projeto de Lei 4229/20, que torna obrigatória, nas 
repartições públicas, a oferta de internet gratuita aos 
cidadãos em atendimento.

Só ano que vem
Depois de muito bate boca entre os deputados a 
votação da PEC da prisão em Segunda Instância �icou 
para fevereiro de 2022. Bolsonaristas chiaram exigin-
do logo a votação, mas o Centrão em manobra adiou 
mais uma vez.

Última semana
O Congresso Nacional se encaminha para a última 
semana legislativa. E assim, iniciam o recesso parla-
mentar regimentalmente, dia 17. Em questionamento 
à bancada paulista na Câmara dos Deputados, eles 
em sua maioria, irão aproveitar o mês de janeiro para 
rodar o Estado, já em ritmo de campanha.

Direto 
de Brasília

Por Guri do Planalto

editor@gazetasp.com.br 

DIVULGAÇÃO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Brasil + Mundo

 A O tribunal do júri conde-
nou nesta sexta (10) os quatro 
réus julgados por homicídio 
e tentativa de homicídio sim-
ples por dolo eventual pelas 
242 mortes ocorridas no in-
cêndio na boate Kiss, em San-
ta Maria (RS).

A tragédia da madrugada 
de 27 de janeiro de 2013 dei-
xou ainda mais de 600 feridos. 
A maioria das vítimas morreu 
por as�ixia devido a gases tóxi-
cos liberados pela queima da 
espuma que havia no palco, 
segundo perícias.

O julgamento, que come-
çou no último dia 1º, é o mais 
longo da história do Judiciá-
rio gaúcho. O caso foi desafo-
rado de Santa Maria para Por-
to Alegre, depois que defesas 
questionaram formação de 
júri imparcial na cidade onde 
boa parte da população foi afe-
tada pelo fato.

Os quatro réus são os en-
tão sócios da boate Elissandro 
Spohr (condenados a 22 anos 
de prisão) e Mauro Hoffmann 
(19 anos) e os integrantes da 
banda Gurizada Fandangueira 
-que tocava no local na noite 
do incêndio- Marcelo de Jesus 
dos Santos (vocalista) e Lucia-
no Bonilha Leão (assistente de 
palco), ambos a 18 anos.

Ao anunciar a sentença, 
o juiz Orlando Faccini Neto 
destacou que muitas vítimas 
morreram por terem voltado 
ao local para tentar ajudar no 
salvamento.

“No caso de perdas de en-
tes, como no presente, a pena 
criminal há de comunicar aos 
familiares, pais e mães enlu-
tados, o grau de respeito que 
lhes devota o Estado. De ma-
neira que arriscar o esqueci-
mento desses dramas pessoais 
gerados pela prática de um 
crime, implicaria justamente 
no oposto, numa demonstra-

Kiss: Júri condena os quatro réus
ção de que a ordem jurídica 
não compreende a vítima, o 
sujeito violado, seus familia-
res, com o devido respeito e 
consideração”, a�irmou o ma-
gistrado. “Foram mais de 240 
mortes e a expressividade do 
número de vítimas não divide 
ou arrefece as dores ou tragé-
dias pessoais, multiplica-as”.

Faccini Neto chegou a 
anunciar a prisão imediata 
dos quatro condenados, mas 
depois suspendeu a ordem 
porque os réus conseguiram 
um habeas corpus preventi-
vo no Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul que suspen-
deu provisoriamente o cum-
primento da pena. No �im do 
dia, durante a coletiva de im-
prensa, ele a�irmou que juiz 
tem que aprender a respeitar 
a decisão dos tribunais.

“O dolo eventual foi a�ir-
mado pelos jurados. Eu sim-
plesmente �iz algumas re-
�lexões na sentença sobre a 
consideração de que não é 
algo de pouca gravidade. Mui-
tas vezes as pessoas imaginam 
que o querer é mais intenso 
que a assunção do risco, mas, 
quando se envolve muitas 
pessoas, a mera assunção do 
risco já é o estado subjetivo 
mais grave que se possa apre-
sentar.”

Após o �im do julgamen-
to, Faccini Neto a�irmou que o 
júri da boate Kiss foi o mais di-
�ícil de sua carreira, por envol-
ver muitos interesses e emo-
ção. “Eu espero que seja o �im 
do caso, que ele não se pror-
rogue, no sentido que se faça 
necessário um novo júri, uma 
outra mobilização dessa or-
dem, que é um desgaste enor-
me para todos.”

 Spohr, apontado como 
responsável pelas decisões 
na boate e que era conhecido 
como “Kiko da Kiss” na cidade, 

disse durante interrogatório 
no júri que foi dele a decisão 
de colocar a espuma.

Spohr alegou estar seguin-
do a indicação de um enge-
nheiro, apesar de que o proje-
to encaminhado ao Ministério 
Público, no TAC (Termo de 
Ajustamento de Conduta) que 
tratava dos problemas de va-
zamento de som da boate, não 
citar o material. O engenheiro 
autor do projeto, Miguel Ân-
gelo Pedroso, disse ao júri que 
não indicou a espuma porque 
ela não serve para isolamento 
acústico, apenas conforto.

Hoffmann entrou na so-
ciedade quando o TAC ain-
da estava em discussão e diz 
ter suspendido o negócio por 
uns meses até ver o problema 
solucionado. Era o único dos 
réus que não estava na boate 
no momento do incêndio.

A defesa de Hoffmann 
questionou as pessoas que fa-
laram ao júri sobre a presen-
ça dele na boate ou se sabiam 
que ele era um dos donos, an-
tes da tragédia. A maioria disse 
nunca tê-lo visto no local, en-
quanto outros relataram sua 
presença nas obras da refor-
ma para o TAC e na tarde que 
antecedeu a tragédia.

Hoffmann disse durante o 
interrogatório que não sabia 
que havia espuma no local e 
não sabia que a banda Guri-
zada Fandangueira se apresen-
taria na Kiss, já que agenda era 
com Spohr.

Marcelo de Jesus dos San-
tos, vocalista da banda, era 
quem tinha o artefato piro-
técnico nas mãos e que pode 
tê-lo aproximado da espuma 
começando o incêndio. Ele 
negou no interrogatório que 
estivesse pulando com o ar-
tefato, mas testemunhas re-
lataram que ele levantava os 
braços quando cantava “alto, 

em cima”, trecho de uma mú-
sica do cantor Naldo.

Luciano Bonilha Leão, as-
sistente de palco da banda, 
que con�irmou ter sido o res-
ponsável por comprar o arte-
fato pirotécnico, por colocá-
-lo na luva/munhequeira que 
Marcelo usava e por acioná-lo 
durante a apresentação.

Durante a fase de debates 
do julgamento, nesta quinta 
(9), a advogada de Marcelo de 
Jesus dos Santos, vocalista da 
banda, chegou a exibir um ví-
deo com a narração de uma 
carta psicografada por uma 
das vítimas do incêndio.

Em outro momento, a de-
fesa de Luciano Leão, assisten-
te de palco da banda, colocou 
duas cadeiras com cartazes 
escritos “MP”, “Bombeiros” e 
“Prefeitura” para dizer que os 
entes públicos deveriam estar 
no banco dos réus.

Nesta sexta, durante a ré-
plica da acusação, o promotor 
David Medina da Silva abor-
dou a apresentação da carta 
psicografada que ocorreu na 
quinta, defendendo que aque-
le não seria o momento ou o 
local adequado para tratar de 
questão religiosa, mesmo que 
muitos presentes tenham fé.

“Vamos fazer o contrapon-
to da carta psicografada. Nós 
ouvimos ontem a voz de um 
narrador se intitulando por-
ta-voz de uma pessoa morta, 
mas vamos ouvir a voz de uma 
pessoa viva?”, disse ele, repro-
duzindo um trecho do depoi-
mento de Delvani Rosso, 29.

Durante as oitivas, o coro-
nel Gerson da Rosa Pereira, ex-
-chefe do Comando Regional 
dos Bombeiros de Santa Ma-
ria (RS) e o primeiro condena-
do no processo, em 2015, por 
fraude processual, disse que 
as pessoas morreram vítimas 
do gás tóxico. (FP)
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Publicidade Legal

 A Radialistas, jornalistas e tra-
balhadores da Igreja Mundial 
do Poder de Deus, do milio-
nário e pastor evangélico Val-
domiro Santiago, voltaram na 
quinta-feira (9), a entrar em 
greve pelo descumprimento 
do acordo feito no Tribunal Re-
gional do Trabalho 2ª Região, 
em que a empresa se compro-
meteu a colocar em dia os pa-
gamentos dos trabalhadores.

O pastor não pagou a pri-
meira parcela do 13º salário, 
no dia 30/11 (data limite), nem 
o salário do mês de novembro, 
que deveria ter sido pago no 
quinto dia útil de dezembro.

Esta é a segunda vez em 
que há paralisação da Igreja 
Mundial. O último movimen-
to durou mais de duas sema-
nas e foi encerrado no dia 19 
de novembro, depois do acor-

do no TRT2. Na ocasião, a Igre-
ja Mundial se comprometeu a 
pagar o salário de outubro, não 
descontar os dias parados e os 
trabalhadores teriam 90 dias 
de estabilidade.  A Igreja ainda 
deve depósitos do Fundo de 
Garantia por Tempo de Servi-
ço (FGTS) que não vêm sendo 
feitos há dois anos.

Estão parados cerca de 100 
radialistas, 5 jornalistas e ou-
tros 300 trabalhadores em 
Igrejas, �iliados ao Sindicato 
dos Trabalhadores em Igrejas.

Na manhã desta sexta (10), 
um representante do Sindi-
cato dos Radialistas disse ao 
PortalCUT que iria ter início 
uma nova rodada de negocia-
ção com a direção da Mundial. 
A matéria será atualizada as-
sim que sair o resultado de um 
possível acordo, ou não. (CUT)

Trabalhadores da 
Mundial fazem greve

SINDICAL

 A O Índice Nacional da 
Construção Civil (Sinapi) 
teve in�lação de 1,07% em 
novembro deste ano, taxa 
maior que do que aque-
la registrada em outu-
bro, quando o valor foi de 
1,01%. Ao se comparar o 
dado com o mês de no-
vembro de 2020, no entan-
to, houve constatação de 
um recuo, já que, naquele 
mês, a in�lação havia sido 
de 1,82% no total.

O dado foi divulgado no 
começo desta sexta-feira 
(10), no Rio de Janeiro, pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
gra�ia e Estatística (IBGE). 

Com o resultado de no-
vembro, o Sinapi aponta 
acúmulo da in�lação de 
18,04% no ano e de 20,33% 
em 12 meses. Devido a es-
sas estatísticas, o custo da 
construção por metro qua-
drado passou a ser de R$ 
1.506,76 ao todo.

Em conclusão, os ma-
teriais de construção su-
biram 1,66% e passaram a 
custar R$ 903,22 por metro 
quadrado. Enquanto isso, o 
metro quadrado da mão de 
obra também subiu, �ican-
do 0,18% mais caro e pas-
sou a ter um custo de R$ 
603,54. (AB)

Custo da construção 
no país sobe �,��%

 D Os materiais de construção subiram 1,66% e passaram a 
custar R$ 903,22 por metro quadrado

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE SÃO VICENTE

 D De acordo com a 
Neotrust, que capta 

transações de grandes 
redes e cobre mais de 

80% do mercado digital, o 
faturamento da data neste 

ano foi de R$ 5,4 bilhões, 
alta nominal de 5,8% na 

comparação com 2020. Já 
a NielsenIQ|Ebit calculou 

R$ 4,2 bilhões em vendas, 
alta de 5%.

DIVULGAÇÃO/AGÊNCIA BRASIL

M
esmo diante do crescimento tí-
mido do varejo à medida que a 
vacinação avança e as lojas �ísicas 
retomam as atividades, o comér-
cio eletrônico de São Paulo deve 

encerrar 2021 com alta de 39% nas vendas, segundo 
projeção da FecomercioSP e da NielsenIQ|Ebit.

O faturamento real, com o desconto da in�lação, 
é estimado em R$ 43,3 bilhões, R$ 12 bilhões a mais 
que 2020.

O valor é puxado pela venda de bens duráveis, 
como eletroeletrônicos e eletrodomésticos, que re-
gistrou crescimento de 46% no faturamento real 
em relação a 2020, alcançando R$ 31,3 bilhões.

Bens duráveis, como alimentos, também 
tiveram alta de 29% (R$ 5 bi-
lhões), e semiduráveis, como 
vestuário e calçados, aumento 
de 19% (R$ 7 bilhões).

“O consumidor comprou 
mais e com preço maior. Ha-
via uma demanda residual de 

bens duráveis, ainda do primeiro ano da pandemia, 
e as pessoas compraram na internet mesmo com 
queda de renda e endividamento das famílias”, a�ir-
ma Kelly Carvalho, assessora econômica da Feco-
mercioSP.

A venda de computadores e eletrodomésticos 
atingiu ápice em 2020, quando iniciaram as restri-
ções sociais impostas pela Covid-19 e muitos bra-
sileiros �icaram em casa. No entanto, uma parcela 
considerável dos consumidores deixou para repor 
esses itens em 2021, movimento que não deve se re-
petir em 2022.

A expectativa é de desaceleração desse setor no 
próximo ano, ao passo que bens não duráveis de-
vem ganhar mais participação no comércio onli-
ne. Esse movimento já foi percebido na Black Fri-
day deste ano, marcada pela venda de itens básicos, 
como alimentos, bebidas e produtos de higiene.

A Fecomercio estima que o comércio eletrôni-
co mantenha crescimento em 2022, mesmo com 
o retorno das atividades presenciais, se for possível 
diante da variante ômicron. (FP)

Venda pela web cresce
��% em SP, mas só
representa �% do varejo

De acordo com 
dados do IBGE, 
no acumulado 
deste ano, até 
outubro, o varejo 
total brasileiro 
registrou 
avanço, 
estimado em 
2,6%

Fique 
ligado  

 D O mercado fi nanceiro projeta IPCA de 10,18% no acumulado de 
12 meses até dezembro de 2021, de acordo com o boletim Focus

MARCOS SANTOS / USP IMAGENS

Infl ação é a 
maior para 
novembro 
desde ����
RUIM. Em uma tentativa de frear a 
infl ação, o Comitê de Política Monetária 
do BC vem subindo a taxa básica de juros

A 
in�lação o�icial, medida 
pelo IPCA (Índice Nacio-
nal de Preços ao Con-
sumidor Amplo), teve 
variação de 0,95% em 

novembro. É a maior taxa para o mês 
desde 2015 (1,01%), apontou nesta 
sexta-feira (10) o IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geogra�ia e Estatística).

Mesmo assim, o resultado veio 
abaixo das previsões do mercado �i-
nanceiro. Analistas consultados pela 
agência Bloomberg projetavam varia-
ção de 1,10% no mês passado. O resul-
tado representa uma desaceleração 
frente a outubro, quando a alta do 
IPCA havia sido ainda maior, de 1,25%.

A in�lação acumulada em 12 me-
ses se aproxima de 11%. Com a marca 
de novembro, chegou a 10,74% -estava 
em 10,67% antes. É o maior acumula-
do desde novembro de 2003 (11,02%).

O IPCA está distante do teto da 
meta de in�lação perseguida pelo BC 
(Banco Central) em 12 meses. O teto é 
de 5,25% em 2021. O centro é de 3,75%.

Sete dos nove grupos de produtos 
e serviços pesquisados tiveram alta 
de preços em novembro. A maior va-

riação (3,35%) e o maior impacto (0,72 
ponto percentual) vieram dos trans-
portes.

O grupo foi in�luenciado pelos 
preços dos combustíveis, especial-
mente da gasolina (7,38%). O item 
teve, mais uma vez, o maior impac-
to individual no índice do mês (0,46 
ponto percentual). Também houve 
altas nos preços do etanol (10,53%), 
do óleo diesel (7,48%) e do gás veicu-
lar (4,30%).

Com o resultado de novembro, a 
gasolina acumula, em 12 meses, avan-
ço de 50,78%. O etanol registra alta de 
69,40%. O diesel subiu 49,56%.

Em habitação (1,03%), segundo 
maior impacto (0,17 ponto percen-
tual) entre os grupos no índice geral, 
o resultado de novembro �icou pró-
ximo ao do mês anterior (1,04%). Foi 
pressionado, novamente, pela ener-
gia elétrica (1,24%).

Os grupos que registraram que-
da de preços em novembro foram 
saúde e cuidados pessoais (-0,57%) e 
alimentação e bebidas (-0,04%). No 
segundo caso, o IBGE associou o re-
sultado à alimentação fora do domi-

cílio (-0,25%), in�luenciada pelo lan-
che (-3,37%).

“A Black Friday ajuda a explicar a 
queda tanto no lanche quanto nos 
itens de higiene pessoal. Observamos 
várias promoções de lanches, princi-
palmente nas redes de fast-food no 
período. E, no caso dos itens de higie-
ne pessoal, várias marcas nacionais 
deram descontos nos preços dos pro-
dutos em novembro”, explicou o ana-
lista do IBGE Pedro Kislanov, gerente 
do IPCA.

“No Brasil, diferente de outros paí-
ses, os descontos não são centrados 
em um único dia. Os descontos aca-
bam sendo dados ao longo do mês”, 
completou.

Segundo analistas, os preços em 
nível elevado também representam 
uma preocupação para 2022.

A pressão in�lacionária, aliada a 
juros maiores, vem reduzindo pro-
jeções de crescimento econômico 
no próximo ano. Os dois fatores, em 
conjunto, di�icultam o consumo das 
famílias, motor do PIB (Produto Inter-
no Bruto), que dá sinais de estagna-
ção no Brasil. (FP)

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO 30 (TRINTA) DIAS. PROCESSO N.º 1001041-89.2016.8.26.0562. A Dra. Lívia Maria De Oliveira 
Costa, Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Santos/SP, na forma da lei, FAZ SABER a todos quantos esse edital 
virem e a KEILON WAGNER CAETANO SALES, pessoa física, inscrita no CPF nº 012.295.006-26, que A. P. MOLLER – 
MAERSK A/S, neste ato representada por MAERSK BRASIL (BRASMAR) LTDA, empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
30.259.220/0002-86, AJUIZOU AÇÃO DE COBRANÇA. Fica o ex-sócio da empresa, que se encontra em lugar incerto e não 
sabido,CITADO,para,no prazo de 15 (quinze) dias a fluir após os 30 (trinta) dias legais, apresentar defesa, sob pena de revelia e 
nomeação de curador especial.Para que não se alegue ignorância o Edital será publicado e afixado na forma da Lei.Nada mais. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0011550-23.2021.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª 
Vara Cível, do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). SIMONE CURADO FERREIRA OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) C. P. DO AMARAL ME, CNPJ 09.413.498/0001-99, com endereço à Avenida Paulista, 2001, 9 andar, Bela 
Vista, CEP 01311-300, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por 
CHINA SHIPPING CONTAINER LINES CO. LTD.. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$9.403,13, devidamente atualizada, sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica 
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 24 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. 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) HENHAU 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ. 12.875.116/0001-53, que lhe foi proposta uma ação de 
Cumprimento de Sentença que lhes move COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A. Encontrando-se a 
executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA realizada sobre a 
quantia bloqueada pelo Sistema BACENJUD, no valor de R$ 2.312,37 advertindo-o de que poderá se manifestar no 
prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 854 § 3º do CPC, a fluir após o decurso do prazo deste edital. Será afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 11 de fevereiro de 2020. 

INFORMAÇÃO 
É TUDO

www.diariodolitoral.com.br
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SÁBADO, 11 DE DEZEMBRO DE 2021 Classificados

EXTRAVIO DE DOCUMENTO

MARCO ANTONIO OLIVEIRA LUCAS
REFERENTE (ANÚNCIO) PERDA DO CARTÃO VALE 

CARD (ALIMENTAÇÃO)

JABAQUARA ATLÉTICO CLUBE
CONSELHO DELIBERATIVO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores conselheiros para se 
reunirem, ordinariamente, no próximo dia 20 de dezembro, 
segunda-feira, na sede social, às 19,30 horas em 1ª e às 
20,00 horas em 2ª convocação, na forma dos artigos 42 e 
43 do Estatuto Social, para deliberarem sobre a seguinte 

ORDEM DO DIA
 
a) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
b) Expediente;
c) Conhecimento de decisão judicial;
d) Apreciação de proposta orçamentária para 2022 
(art.49c);
e) Proposta da Mesa do Conselho para reforma do 
Estatuto;
f) Assuntos gerais.

Santos, 12 de dezembro de 2021.

MAURO SÉRGIO DOS SANTOS SILVEIRA
Presidente do Conselho Deliberativo 

JOSÉ ANTONIO VARELA GONZALEZ 
1º Secretário

O Dr. LUIZ FELIPE DA SILVA 
LOBATO, Secretário dos Negócios 
Jurídicos de São Vicente, Estado 
de São Paulo, FAZ SABER a todos 
quantos virem o presente edital, 
expedido nos autos do Proc. Adm. 
disciplinar nº 49374/19 instaurado 
por determinação do Sr. Secretário da 
Administração em face do servidor 
Wilian Elídio Silva, brasileiro, 
Auxiliar De Serviços Básicos, 
registro nº 62.753, atualmente em 
lugar ignorado, que este fica citado da 
existência do mencionado processo e 
notificado para comparecer na sede 
da Secretaria dos Negócios Jurídicos 
de São Vicente, situada à Praça da 
Bandeira, n. 15, 5º andar, Centro, 
São Vicente, no dia 10 de fevereiro 
de 2021, às 14h, para prestar suas 
declarações a respeito do que consta 
dos citados autos. Será tida como 
perfeita a citação no caso de não 
comparecimento no prazo fixado, 
e importará em revelia. E para que 
chegue ao conhecimento de todos e que 
não se alegue ignorância, é expedido 
o presente edital, publicando-se na 
forma da lei. Dado e passado nesta 
Cidade e Comarca de São Vicente, aos 
10 de Dezembro 2021. 

EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 179/21 - PROC. 
ADM Nº 44725/21 - Objeto: 
Contratação de Plataforma de 
Assinatura Eletrônica com Certificado 
Digital. O Departamento de Compras 
e Licitações torna público que o 
credenciamento, recebimento das 
propostas e sessão de disputa serão 
realizados no dia 28/12/21 às 10h. O 
Edital estará disponível a partir do 
dia 13/12/21 no endereço eletrônico: 
h t tp : / /www.saovicen te . sp .gov.
br - Licitações/Pregões – Maiores 
informações pelo telefone: (13) 3579-
1389 com Henry ou pelo e-mail: 
henry_compras@saovicente.sp.gov.
br – Just: Lei Federal nº 10.520/02 – 
São Vicente, 11 de dezembro de 2021 
– MARTA APARECIDA DE SOUZA 
FLORINDO – Chefe do Departamento 
de Compras e Licitações.

EXTRATO DE CONTRATO 
DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 
92/2021 – TOMADA DE PREÇOS 
Nº 07/21 - PROC. ADM. N° 
61.513/21 - Contratante: Prefeitura 
de São Vicente – Contratada: ADR5 
CONSTRUÇÕES EIRELI - Objeto: 
Execução de obra de pavimentação 
e drenagem das vias da Av. Wilson 
Thomaz e Rua Vereador Marcos 
Machado, no Bairro Jóquei Clube no 
Município de São Vicente/SP, no valor 
total de R$ 428.873,65 (Quatrocentos 
e vinte e oito mil, oitocentos e 
setenta e três reais e sessenta e cinco 
centavos) - Vigência: 06 (seis) meses. 
Data da assinatura: 10/12/21 – Just: 
Lei Federal n° 8.666/93 - São Vicente, 
11 de dezembro de 2021 – WANESSA 
ALMEIDA VALENTE DE MATOS – 
Secretária de Obras.

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n. º 130/2021
Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA 
MONITORES MULTIPARAMETROS DA 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
QUIETUDE”
Processo: 16.471/2021
Data do Pregão: 29/12/2021 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: 
855800801002021OC00182
Número das Ofertas de Compra: 
A Prefeitura da Estância Balneária de 
Praia Grande, através da Secretaria de 
Saúde Pública, 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$ 
108,48 (cento e oito reais e quarenta 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, 09 de dezembro 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 131/2021
Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE LUVAS E LENÇÓIS 
DESCARTÁVEIS PARA MACA”
Processo: 15.517/2021
Data do Pregão: 29/12/2021 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: 
855800801002021OC00181
Número das Ofertas de Compra: 
A Prefeitura da Estância Balneária de 
Praia Grande, através da Secretaria 
de Saúde Pública, Secretaria de 
Administração, Secretaria de Assistência 
Social, Secretaria de Educação e 
Secretaria de Esporte e Lazer, 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$ 
94,92 (noventa e quatro reais e noventa 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 do site www.praiagrande.
sp.gov.br e www.bec.sp.gov.br.
Praia Grande, 10 de dezembro 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 132/2021
Objeto: “AQUISIÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM FUNÇÃO 
QUENTE-FRIO COM INSTALAÇÃO”
Processo: 15.685/2021
Data do Pregão: 30/12/2021 às 09h30min 
(Horário Oficial de Brasília - DF)
Sessão Pública: www.bec.sp.gov.br
Tipo de Licitação: EXCLUSIVA PARA ME 
E EPP
Oferta de Compra: 
855800801002021OC00183
Número das Ofertas de Compra: 
A Prefeitura da Estância Balneária de 
Praia Grande, através da Secretaria de 
Saúde Pública, torna público que, na data, 
horário e local acima assinalados, fará 
realizar licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, com critério de julgamento de 
MENOR VALOR GLOBAL.
Valor total para retirada do edital: R$ 
76,84 (setenta e seis reais e oitenta e 
quatro reais). 
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, 10 de dezembro de 
2021. CLÉBER SUCKOW NOGUEIRA - 
Secretário Municipal de Saúde Pública

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

AVISO DE EDITAL
   PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2021 

Processo n° 852/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de apoio operacional, 
cessão de uso de sistema de controle e emissão 
de registro de ponto eletrônico com locação 
de relógio ponto, conforme solicitação da 
Secretaria de Saúde.
Data da entrega dos envelopes: dia 23 de 
dezembro de 2021, até às 09:30h.
Data de abertura: dia 23 de dezembro de 
2021, às 10:00h
Local: Prefeitura do Município de Bertioga 
– Diretoria de Licitação e Compras no Paço 
Municipal, sito à Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 – Centro – Bertioga.
A Prefeitura do Município de Bertioga 
torna público que, na data, horário e local 
acima assinalados, fará realizar licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, com critério de 
julgamento de menor preço global.
Valor para a retirada do Edital: 16,53 Ufibs.
Local e horário para pagamento da taxa 
consulta e retirada do edital: Rua Luiz Pereira 
de Campos, 901 Centro Bertioga, junto 
à Diretoria de Licitação e Compras – das 
09h00m às 11h30m e das 13h30m às 16h00m. 
O Edital estará disponível no endereço acima e 
através do site www.bertioga.sp.gov.br.

Bertioga,10 de dezembro de 2021.
Cristina Raffa Volpi

Diretoria de Licitação e Compras

     AVISO DE EDITAL
   PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2021 

Processo n° 7411/2021
Objeto: Aquisição de academias de inox para 
instalação em diversas áreas do município, 
conforme solicitado pela Secretaria de Obras 
e Habitação.
Data da entrega dos envelopes: dia 28 de 
dezembro de 2021, até às 13:30h.
Data de abertura: dia 28 de dezembro de 
2021, às 14:00h
Local: Prefeitura do Município de Bertioga 
– Diretoria de Licitação e Compras no Paço 
Municipal, sito à Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 – Centro – Bertioga.
A Prefeitura do Município de Bertioga 
torna público que, na data, horário e local 
acima assinalados, fará realizar licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, com critério de 
julgamento de menor preço por ítem.
Valor para a retirada do Edital: 16,53 Ufibs.
Local e horário para pagamento da taxa 
consulta e retirada do edital: Rua Luiz Pereira 
de Campos, 901 Centro Bertioga, junto 
à Diretoria de Licitação e Compras – das 
09h00m às 11h30m e das 13h30m às 16h00m. 
O Edital estará disponível no endereço acima e 
através do site www.bertioga.sp.gov.br.

Bertioga, 10 de dezembro de 2021.
Cristina Raffa Volpi

Diretoria de Licitação e Compras

     AVISO DE EDITAL
   PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2021 

Processo n° 5144/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços corporativos 
de impressão departamental por meio de 
multifuncionais, suporte técnico, treinamento 
de pessoal, incluindo a prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva, 
fornecimento de peças e suprimentos 
necessários, e equipe técnica especializada, 
conforme solicitação da Secretaria de 
Administração e Finanças.
Data da entrega dos envelopes: dia 29 de 
dezembro de 2021, até às 09:30h.
Data de abertura: dia 29 de dezembro de 
2021, às 10:00h
Local: Prefeitura do Município de Bertioga 
– Diretoria de Licitação e Compras no Paço 
Municipal, sito à Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 – Centro – Bertioga.
A Prefeitura do Município de Bertioga 
torna público que, na data, horário e local 
acima assinalados, fará realizar licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, com critério de 
julgamento de menor preço global.
Valor para a retirada do Edital: 16,53 Ufibs.
Local e horário para pagamento da taxa 
consulta e retirada do edital: Rua Luiz Pereira 
de Campos, 901 Centro Bertioga, junto 
à Diretoria de Licitação e Compras – das 
09h00m às 11h30m e das 13h30m às 16h00m. 
O Edital estará disponível no endereço acima e 
através do site www.bertioga.sp.gov.br.

Bertioga, 10 de dezembro de 2021.
Cristina Raffa Volpi

Diretoria de Licitação e Compras

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2021

Processo n° 2018/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de locação de transporte para 
pacientes especiais (adultos e crianças); 
veículo tipo van com capacidade de 15 lugares,  
conforme solicitação da Secretaria de Saúde.
Data da entrega dos envelopes: dia 27 de 
dezembro de 2021, até às 09:30h.
Data de abertura: dia 27 de dezembro de 
2021, às 10:00h
Local: Prefeitura do Município de Bertioga 
– Diretoria de Licitação e Compras no Paço 
Municipal, sito à Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 – Centro – Bertioga.
A Prefeitura do Município de Bertioga 
torna público que, na data, horário e local 
acima assinalados, fará realizar licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, com critério de 
julgamento de menor preço global.
Valor para a retirada do Edital: 16,53 Ufibs.
Local e horário para pagamento da taxa 
consulta e retirada do edital: Rua Luiz Pereira 
de Campos, 901 Centro Bertioga, junto 
à Diretoria de Licitação e Compras – das 
09h00m às 11h30m e das 13h30m às 16h00m. 
O Edital estará disponível no endereço acima e 
através do site www.bertioga.sp.gov.br.

Bertioga, 10 de dezembro de 2021.
Cristina Raffa Volpi

Diretoria de Licitação e Compras
     AVISO DE EDITAL

   PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2021 
Processo n° 7409/2021
Objeto: Aquisição de playgrounds para 
instalação em diversas áreas do município, 
conforme solicitado pela Secretaria de Obras 
e Habitação.
Data da entrega dos envelopes: dia 28 de 
dezembro de 2021, até às 09:30h.
Data de abertura: dia 28 de dezembro de 
2021, às 10:00h
Local: Prefeitura do Município de Bertioga 
– Diretoria de Licitação e Compras no Paço 
Municipal, sito à Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 – Centro – Bertioga.
A Prefeitura do Município de Bertioga 
torna público que, na data, horário e local 
acima assinalados, fará realizar licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, com critério de 
julgamento de menor preço por ítem.
Valor para a retirada do Edital: 16,53 Ufibs.
Local e horário para pagamento da taxa 
consulta e retirada do edital: Rua Luiz Pereira 
de Campos, 901 Centro Bertioga, junto 
à Diretoria de Licitação e Compras – das 
09h00m às 11h30m e das 13h30m às 16h00m. 
O Edital estará disponível no endereço acima e 
através do site www.bertioga.sp.gov.br.

Bertioga, 10 de dezembro de 2021.
Cristina Raffa Volpi

Diretoria de Licitação e Compras

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE REGIME 
DE BENS COM O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS Nº DO 
PROCESSO: Alteração do Regime de Bens. 1010483-
53.2021.8.26.0223 Requerentes: LYVIA MARIA OLIVEIRA 
NASSUATO e LEONARDO NASSUATO DA SILVA O Dr. 
RENATO ZANELA PANDIN E CRUZ GANDINI, MM. Juíz de 
Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões do Guarujá - SP - 
Centro, no uso de suas atribuições legais etc. FAZ SABER, 
nos termos do Art. 734 §1do NCPC, dar publicidade a todos 
que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que perante este Juízo foi pedido a ALTERAÇÃO DE 
REGIME DE BENS, autos nº 1010483-53.2021.8.26.0223, 
dos cônjuges : LYVIA MARIA OLIVEIRA NASSUATO, 
brasileira, pedagoga, nascido(a) em 10/05/1976, portador(a) 
do RG nº 27.034.345-3, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 
245.423.538-26 e LEONARDO NASSUATO DA SILVA , 
brasileiro, agente de viagem, nascido(a) em 25/05/1992, 
portador(a) do RG nº 48.186.339-4, inscrito(a) no CPF/
MF sob o nº 410.464.258-46 de REGIME DE COMUNHÃO 
PARCIAL DE BENS para o COMUNHÃO UNIVERSAL DE 
BENS Mov.24.1:”Acolho o parecer Ministerial retro, para 
que seja publicado edital, com prazo de 30 dias, nos termos 
do art. 734, §1°, do CPC/2015.” E, para que chegue ao 
conhecimento de todos, o presente edital vai afixado no 
lugar de costume deste Fórum e, publicado na forma da 
lei. Guarujá, 08 de outubro de 2021. RENATO ZANELA 
PANDIN E CRUZ GANDINI - Juíz de Direito

Anuncie:  

(13) 3301-9777  
publ icidade@diariodolitoral.com.br

A leitura  
na medida 

certa.

Anuncie:  

(13) 3301-9777  
publ icidade@diariodolitoral.com.br
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Q
uando se obser-
va que os produ-
tos mais vistos 
no streaming 
são aqueles des-

tinados às crianças e ado-
lescentes, um importan-
te aviso de alerta deve ser 
observado. Há um traba-
lho em curso, portanto 
uma grande ferramenta, 
trabalhando na direção da 
fidelização deste públi-
co. Enquanto a televisão 
foi praticamente proibida 
de desenvolver programa-
ção infantil, tomou cartão 
vermelho por conta das 
restrições impostas à pu-
blicidade, as demais pla-
taformas só têm a agrade-
cer. Nadam de braçada. No 
caso em questão, é tudo 
por elas e para elas. Nin-
guém pode ignorar que as 
crianças, hoje, têm aces-
so à internet, TV paga e 
companhia bela, com pu-
blicidade correndo solta 
em todos esses meios; por 
que, então, as restrições 
só valem para os canais da 
TV aberta? Alguma coisa 
não está batendo. Há uma 
desigualdade escancarada 
em tudo isso. Alguém ex-
plica? Ou como se justifi-
ca?

TV Tudo
Tamanho da aberração. 
Faça você mesmo o tes-
te: ligue em qualquer um 
dos tantos canais infantis 
da TV paga e verifique se 
lá os comerciais não cor-
rem soltos. Tem de tudo: 
bonecas, jogos eletrôni-
cos, brinquedos em geral. 
De duas, uma: ou lá tudo 
pode ou as crianças da TV 

A desigualdade de cenários na produção infantil
paga são diferentes das 
crianças que assistem TV 
aberta.

Será...? Nada oficial é fala-
do por enquanto, mas mo-
vimentos internos indicam 
que a Globo está propensa a 
fazer alguma coisa no cam-
po do humor para o ano que 
vem. Pessoal da área já foi 
acionado. Alguma coisa, di-
zem, que pode passar pelas 
mãos de Marcelo Adnet e 
Paulo Vieira.

Sem filtro. Muita gente vi-
nha reclamando nas redes 
sociais que a novela “Um 
Lugar ao Sol” era “carrega-
da” na fotografia azulada, 
lembrando “filtros de Ins-
tagram”. Passado exata-
mente um mês da estreia, 
esse tom tem se ameniza-
do e vem destacando co-
res mais vivas nas cenas. 
Parece que as reclamações 
foram ouvidas.

Em terras lusitanas. Mar-
cando presença na Co-
mic Con em Portugal pela 
primeira vez, a Globoplay 
levou vários talentos da 
plataforma para seu pai-
nel no evento deste fim de 
semana. Entre eles: Ana 
Clara Lima, Cláudia Abreu, 
Débora Falabella e Romulo 
Estrela.

Musical. O canal TNT vai 
exibir na terça-feira, às 
21h30, o show “I Am Pabl-
lo”, que marca o primeiro 
registro, ao vivo, de Pabllo 
Vittar. O conteúdo e o ál-
bum também terão desdo-
bramento, no mesmo dia e 
horário, em outras plata-

formas digitais.

Melhores. Na próxima 
quarta-feira, no Rio de Ja-
neiro, o “Domingão do 
Huck” grava os “Melho-
res do Ano”, para exibição 
no primeiro programa de 
2022, 2 de janeiro. Será a 
primeira vez do apresenta-
dor Luciano Huck coman-
dando a premiação dos ta-
lentos da TV Globo.

Infantil. Em comemora-
ção ao aniversário de 17 
anos da TV Rá Tim Bum, 
estreia no dia 12, o inter-
programa “Brincadeiras de 
Rua – Caça ao Tesouro”. Os 
personagens Raissa, a Rá, 
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Tim, Bum e João É Hora 
vão seguir pistas e decifrar 
enigmas para descobrir 
quantos anos a TV com-
pleta. A animação tem a 
direção de Gert Seewald.

Turma reunida. Agora 
sim, com Paolla Olivei-
ra, Marcelo Serrado, An-
dré Luiz Frambach, Vitória 
Bohn e Paulinho Lessa, en-
tre outros, o elenco com-
pleto de “Cara e Coragem” 
já está reunido para dar 
andamento aos trabalhos. 
É a próxima da Globo na 
faixa das 19h.

Olha só. Todos, no futebol, 
com certeza conhecem Ra-

fael Moura, o He-Man de 
tantas camisas importan-
tes, que hoje joga no Bota-
fogo. Numa conversa com 
Maurício Noriega e Narck 
Rodrigues no spotify Mat-
ch Point Beach Tennis, ele 
conta como o beach tênis 
o ajudou a enfrentar a de-
pressão e fala em ser joga-
dor profissional.

Posto de observação. Da-
niel Dantas, ator de grandes 
trabalhos, está falando de 
um jeito bem diferente em 
“Um Lugar ao Sol”, da Globo. 
Ele é o Tulio na novela das 
21h. E em algumas ocasiões, 
de propósito ou não, até de-
safina um pouco.

·       Aguinaldo Silva é 
sempre alguém muito 
procurado para apresen-
tar trabalhos no strea-
ming...
·       ... Pelo menos, por 
enquanto, não tem nada 
anunciado.
·       O jornalismo da Band 
pretende dar o start do 
“Band Repórter” ainda 
no primeiro semestre do 
ano que vem...
·       ... No papel, já está 
tudo desenhado. Como 
possibilidades, mas ain-
da distantes, os nomes 
de Renato Machado e 
Francisco José...
·       ... Por enquanto, essa 
faixa das 22h45 da Band, 
a partir de 17 de janeiro, 
permanece indefinida...
·       ... Haverá o “Mas-
terChef” diário, durante 
determinado período, e 
o programa de pergun-
tas e respostas do Zeca 
Camargo...
·       ... É por aí que se pre-
tende abrir dia e horário 
para o “Band Repórter”.
·       Sempre valorizando 
a nossa música, todo 
sábado, às  10h, na Rádio 
Bandeirantes, Danilo 
Gobatto tem levado 
grandes entrevistados 
para o “Do Bom e do 
Melhor”...
·       ...Hoje, presença do 
cantor e compositor 
Claudio Fontana, e no 
outro, dia 18, Silvio Brito.

bate  
rebate
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