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

Quinta-feira
16 DE DEZEMBRO DE 2021

R$ 2,00
ANO 23 - Nº 8.020INFORMAÇÃO É TUDO

MPF pede que Governo pague 
R$ 62,5 bi às vítimas da Covid

 AA Procuradoria da República no Distrito 
Federal afi rma que o governo Bolsonaro 
minimizou a gravidade do novo coronavírus

Em ação civil pública enviada on-
tem à Justiça Federal, procuradores 
da República a� rmam que houve 
omissão e negligência da gestão 
do presidente Jair Bolsonaro (PL), 

que isso “custou caro à socieda-
de”, e que a União seja condenada 
a reparar as perdas de famílias dos 
mortos e de vítimas com sequelas 
graves.  BRASIL/A7

Fórum debate 
inovações em 
economia
O Santos Convention Center, na 
Nova Ponta da Praia, será palco 
da quarta edição do Fórum de Tu-
rismo e Eventos de Santos, hoje 
(16), entre 9h e 14h30, sob o tema 
‘Desa� os e oportunidades - O que 
2022 nos reserva’. Os participantes 
deverão apresentar a Carteira de 
Vacinação.  CIDADES/A3

Guarujá encerra hoje mais uma 
etapa de entrega de moradias

Ciro é alvo de 
operação da PF 
sobre Castelão
A Polícia Federal (PF) de� agrou 
ontem a Operação “Colosseum” 
para apurar supostas fraudes e 
pagamento de propinas a agentes 
políticos e servidores públicos en-
volvendo as obras no estádio Cas-
telão. Após receber os policiais, 
Ciro disse ter “absoluta certeza” 
de que a operação foi ordenada 
por Jair Bolsonaro.            BRASIL/A7

Entregador por app 
ganha em média 
R$ 1.170  BRASIL/A7

LEVANTAMENTO

Nesta etapa são 44 moradias que vêm sendo entregues desde o dia 8   CIDADES/A3

H YGOR ABREU/DIVULGAÇÃO

Ingressos já 
podem ser 
trocados
A troca de convites para os shows 
solidários do Estação Verão Show 
já está liberada. Desde ontem, mo-
radores e turistas já podem trocar 
alimentos não perecíveis por in-
gressos para os shows de Projota 
(Caiçara - 9/1), Titãs (Quietude - 
16/1), Dilsinho + Bruno e Marrone 
+ Matheus & Kauan (Kartódromo 
- 19/1) e Jorge Aragão (Samambaia 
- 23/1). O evento acontece a partir 
do dia 1º de janeiro no Kartódro-
mo Municipal e também em três 
bairros, seguindo até o dia 5 de 
fevereiro.  CIDADES/A3

ESTAÇÃO VERÃO SHOW

A estação mais quente do ano inicia na próxima semana e, para garantir mais 
segurança aos moradores e turistas, a Prefeitura de Bertioga receberá o reforço 
de 188 policiais militares. Os pro� ssionais vão atuar na cidade de 22 de dezem-
bro a 6 de março. Para garantir mais segurança aos banhistas, as praias de Ber-
tioga também contarão com 70 guarda-vidas.                                              CIDADES/A3

Alunos fazem 
protesto contra 
aumento
Cerca de 80 estudantes se reuni-
ram em frente à Universidade São 
Judas, campus Cubatão, na manhã 
da última terça-feira (14), para pro-
testar contra o reajuste de 11,5% da 
mensalidade do curso de gradua-
ção de medicina do Centro Acadê-
mico e participantes do movimen-
to estudantil da Baixada Santista. 
A pauta principal foi “educação 
não é mercadoria”. Organizados 
pela atlética de Medicina da Uni-
versidade, o Centro dos Estudan-
tes da Baixada Santista (CES) e a 
União Nacional dos Estudantes, 
os jovens reivindicaram a revisão 
do aumento da mensalidade para 
o ano de 2022.                   CIDADES/A4

Homem é preso 
com drogas em 
Praia Grande

CIDADES/A4

Operação Verão  Bertioga recebe 
reforço policial 

para a temporada
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Alckmin deixa PSDB e reforça rumores de ser vice de Lula. BRASIL/A7

NY terá policial negra 
como 1ª mulher líder 
de corporação     MUNDO/A7

Morre bell hooks, um 
dos maiores ícones do 
feminismo negro  MUNDO/A7

PROJETO NA ALESP

Pessoas com 
defi ciência poderão 
ter garantia de 
isenção do IPVA
CIDADES/A3
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Esperanças renovadas. Parece que com a chegada de 
um novo ano as esperanças se renovam. Esta coluna fez 
uma pesquisa e uma visita rápida no perfil de alguns 
vereadores de Santos para comprovar. Telma de Souza 
(PT-foto), por exemplo, tem esperança que postar falta 
de medicamentos básicos nas policlínicas e que filas 
para consultas com especialistas continuam vão mudar 
alguma coisa. “A gratificação para os servidores da Saú-
de, proposta pela Secretaria de Saúde para novembro, 
também não saiu”.

E o Furtado. Benedito Furtado (PSB) também está es-
perançoso que a Secretaria de Saúde atenda com decên-
cia os moradores da Área Continental de Santos, que 
necessitam de transporte para realizar exames e consul-
tas na rede pública de saúde. Há meses eles reclamam 
da quantidade insuficiente de veículos disponibilizados 
pela Prefeitura. “Por falta de vagas nos carros oficiais da 
Prefeitura, pacientes estão perdendo consultas e exames 
importantes”. 

Santana. Já o vereador Sérgio Santana (PL) acredita 
que Papai Noel irá sensibilizar o prefeito Rogério San-
tos (PSDB) a instalar banheiros públicos próximos ao 
terminal de embarque e desembarque, na praça do novo 
centro de convenções, na Ponta da Praia. E também que 
os vereadores de situação serão convencidos a derrubar 
o veto à gratuidade a partir de 60 anos no transporte 
público.    

Chico. Já o petista Francisco Nogueira, o Chico Noguei-
ra, tem esperança que a Cohab Santista irá analisar com 
rapidez uma minuta solicitando convênio junto à Caixa 
Econômica Federal para que haja a liberação da contra-
partida para a realização de um projeto de habitação 
para moradores da Vila Sapo, na Ponta da Praia, que vi-
vem ali há anos aguardando uma iniciativa.

Rezando. Fabrício Cardoso (Podemos) deve rezar para 
que a Prefeitura de Santos libere que ambulantes, bar-
racas de clubes e quiosques da orla trabalhem após às 
20 horas do dia 31, véspera de Ano Novo, como aconte-
ceu com uma festa que vai ocorrer na virada no mesmo 
centro de convenções cujo entorno não tem banheiros 
públicos.  

Roda. Mas esta coluna acredita que o sonho mais fá-
cil de ser realizado será do vereador Ademir Pestana 
(PSDB): uma roda-gigante panorâmica no Parque no 
José Menino. O pensamento positivo da bancada de si-
tuação e até de oposição, ele já tem. 

RODRIGO MONTALDI/DL

CONTRA
PONTO
Por Carlos Ratton e colaboradores

A que ponto chegou 
o ser Humano. Muito 
triste!!!
Rosi Sá sobre: Homem 
come peixe com formol 
comprado em Extra de 
Santos

Que coisa hein? Como 
confiar?
Celia Duarte sobre: Ho-
mem come peixe com 
formol comprado em Extra 
de Santos

E onde está a vigilân-
cia sanitária?
Paula Inácio sore: Homem 
come peixe com formol 
comprado em Extra de 
Santos

Entre um e outro 
eu fico com a outra, 
vamos lá sem opção 
“outra” neles!!!
Elaine Siqueira sobfre: Lula 
tem 48% das intenções de 
voto e Bolsonaro 21%, diz 
Ipec

Peixe nao se compra 
em mercado e sim na 
peixaria, fresquinho.
Rosimar Teixeira sobre: 
Homem come peixe com 
formol comprado em Extra 
de Santos

Só vai ter os dois?
 Finesso Juninho sobre: 
Lula tem 48% das inten-
ções de voto e Bolsonaro 
21%, diz Ipec
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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

Estamos vivendo as consequências econô-
micas do coronavírus, além do drama da 
perda de vidas. Pesquisas recentes mos-
tram que, de cada três desempregados no 
Estado de São Paulo, dois são mulheres.

Isso se agrava porque muitas mulheres são as 
que sustentam a casa com filhos homens e compa-
nheiros subempregados ou sem emprego. 

Como se não bastasse o desemprego das mulhe-
res, ainda temos os dados do Mapa da Desigualdade, 
na Cidade de  São Paulo, revelando que a diferença 
salarial entre homens e mulheres é, em média, de 
menos 13,8% em todos os setores da economia.

Sempre sustentei que estas desigualdades 
ocorrem, também, pela falta de maior participação 
das mulheres na política e também na direção dos 
partidos políticos. 

Claro, pois se mais mulheres chegassem ao po-
der e fossem eleitas para cargos no Legislativo, por 
exemplo, mais leis seriam propostas e aprovadas 
para combater estas desigualdades, tanto na Câmara 
Federal, como nas assembleias legislativas dos esta-
dos e também nas câmaras municipais.

Apresentei projeto, em conjunto com a deputa-
da Lídice da Mata (PSB-BA) e o deputado Vilson da 
Fetaemg (PSB-MG), determinando que os cargos 
das direções municipais, estaduais e nacionais de 
cada partido político sejam compostos por 30% de 
mulheres. 

Não basta apenas a regra vigente que reserva 

30% para mulheres na lista de candidaturas dos par-
tidos políticos. É preciso que as mulheres possam 
participar nos órgãos de direção partidária, como 
comissões executivas e diretórios nacionais, esta-
duais e municipais.

A proposta é tão justa que o próprio Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) já deu parecer favorável. 

As mulheres são maioria entre os brasileiros, 
mas não têm a força que merecem dentro dos par-
tidos. Sofremos restrições e, muitas vezes, perse-
guições discriminatórias, machistas. Isso tem que 
acabar.

As mulheres também sofreram, na pandemia, 
aumento de violência doméstica, em alguns esta-
dos, da ordem de 50%.

Propus na Câmara Federal a ampliação dos  ser-
viços de abrigamento às mulheres em situação de 
violência, estejam elas sós ou  acompanhadas dos 
filhos, para que tenham direito a abrigos sigilosos e 
seguros. 

Na falta de vagas nas casas de passagem ou abri-
gos, que o Poder Público arrume pousadas e hotéis, 
garantindo privacidade e condições de prevenção 
contra o coronavírus. E que os canais de comunica-
ção, utilizados para as denúncias, protejam o nome, 
endereço e telefone das vítimas.

Pedi que mulheres nestas condições tenham 
acesso a benefícios como aluguel social ou a renda 
básica emergencial, conforme a Lei nº 13.982, de 2 de 
abril de 2020.

* Rosana 
Valle, 
deputada 
federal

Artigo
Mulheres na política
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 A A Prefeitura de Guarujá 
encerra nesta quinta-feira (16) 
mais uma etapa de entrega 
de chaves às famílias que irão 
ocupar as unidades do Con-
junto Habitacional Parque da 
Montanha, maior empreendi-
mento habitacional em execu-
ção na Região Metropolitana 
da Baixada Santista, que con-
templa 1.962 unidades. Esta 
primeira fase totaliza 574 mo-
radias.

Nesta etapa são 44 mora-
dias que vêm sendo entregues 
desde o último dia 8. Com es-

Guarujá encerra 
etapa de entrega 
de moradias hoje

A Administração Municipal de Guarujá termina mais uma etapa de entrega de chaves a famílias

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ / DIVULGAÇÃO

sas unidades, terão sido entre-
gues, no total, 463 moradias, 
desde 30 de junho do ano pas-
sado. As mudanças se referem 
às casas localizadas na quadra 
340, no conjunto localizado na 
Vila Edna.

Para evitar aglomerações, 
em função da pandemia, a 
entrega das casas foi gradati-
va. Na atual etapa, a Prefeitu-
ra está priorizando, por ques-
tão de segurança, as famílias 
das comunidades Marezinha 
e Prainha, que moram em área 
invadida ao lado da linha fér-

Nesta etapa são 44 moradias que vêm 
sendo entregues desde o último dia 8

rea, expostas a perigo iminen-
te de acidentes e vulnerabilida-
de social há décadas.

O empreendimento é a ter-
ceira etapa do Projeto Favela 
Porto Cidade, no âmbito do 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC 1), confor-
me o contrato de repasse nº 
218.827-99, firmado em outu-
bro de 2007, com o Ministério 
das Cidades, atual Ministério 
do Desenvolvimento Regional, 
sob a gestão da Caixa Econô-
mica Federal.

GESTÃO.
Além dos trabalhos na habita-
ção, a Prefeitura também con-
cluiu os serviços de limpeza e 
desassoreamento de galerias 
e bocas de lobo em todas as 
vias do bairro Vila Maia, na re-
gião central da Cidade. A ação 
incluiu também os canais das 
avenidas Arthur Costa Filho e 
Leomil.

As intervenções, executa-
das pela Secretaria de Opera-
ções Urbanas (Seurb), foram 

semelhantes às realizadas no 
sistema de drenagem do bair-
ro Barra Funda, em Pitanguei-
ras. Para retirar os sedimentos 
já compactados nas galerias 

e canais, a Prefeitura utilizou 
equipamento mecanizado do 
tipo combinado, com pressão 
e vazão adequadas para a de-
sobstrução dos vários tipos de 

rede e seus diâmetros.
Os serviços na Vila Maia 

integraram convênio firma-
do entre o Município e o 
Fehidro. (DL)

 A O Santos Convention 
Center, na Nova Ponta da 
Praia, será palco da quar-
ta edição do Fórum de Tu-
rismo e Eventos de San-
tos, hoje (16), entre 9h e 
14h30, sob o tema ‘Desa-
fios e oportunidades - O 
que 2022 nos reserva’.

O evento, realizado pelo 
Santos Convention & Visi-
tors Bureau – Visite San-
tos, contará com a parti-
cipação da secretária de 
Empreendedorismo, Eco-
nomia Criativa e Turismo, 
Selley Storino; a diretora 
do Departamento de Inte-
ligência Mercadológica e 
Competitiva do Turismo, 
Nicole Facuri, do Ministé-
rio do Turismo, entre ou-
tras autoridades do seg-
mento.

Em Santos, Fórum 
debate inovações 
em economia

OPORTUNIDADES. Evento reunirá especialistas para debater 
sobre diversos setores da economia com a aproximação de 2022

Evento será realizado durante a manhã e ao longo da tarde no Santos Convention Center

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

“Será um momento 
único no litoral de São 
Paulo onde reunimos em 
um só dia lideranças na-
cionais, empresários do 
trade local, comunicado-
res, influenciadores e fu-
turos profissionais tendo 

como centro das discus-
sões o turismo, gestão pú-
blica, economia criativa, 
hotelaria e viagens, novas 
tecnologias e sustentabi-
lidade”, destacou Vanessa 
Lombardi, presidente do 
Santos CVB.

O fórum terá a partici-
pação de profissionais li-
gados às áreas de marke-
ting, hotelaria, turismo de 
lazer e corporativo, econo-
mia criativa, RH e políti-
cas públicas, que buscam 
alternativas inovadoras 
através da troca de infor-
mações com o público 
qualificado. Serão respei-
tadas todas as orientações 
da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) para pre-
venção ao novo corona-
vírus.

O Santos Convention 
Center fica localizado na 
Praça Almirante Gago Cou-
tinho, 29, Ponta da Praia. 
Outros detalhes sobre ins-
crições e a programação 
completa podem ser con-
feridos no link: http://
www.visitesantos.com.br/
forumdeturismo2021. In-
teressados também po-
dem entrar em contato 
com a organização a partir 
do telefone (13) 3232-5080.

Realizado pelo Santos 
Convention & Visitors Bu-
reau, o Fórum de Turismo 
e Eventos de Santos tem 
Patrocínio Master da GL 
Events, Patrocínio Gold de 
Cellula Mater Laboratório 
de Análises Clínicas e Cape 
Eventos e apoio da Prefei-
tura de Santos, FullTime 
Eventos, Park Education, 
Atrium Eventos e também 
de Caminhos do Mar - Par-
quetur.

PANDEMIA.
Os participantes do Fórum 
de Turismo e Eventos de 
Santos, deverão apresen-
tar no momento do cre-
denciamento, a Carteira 
de Vacinação com as duas 
doses anotadas, ou a dose 
única. Caso não possuam, 
deverão apresentar o exa-
me RT-PCR/Antígeno de-
vendo ser realizado em, no 
máximo, 48 horas antes 
do credenciamento. (DL)

De tarde, a 
especialista em 
turismo e doutora 
pela Universidade 
de São Paulo, 
Mariana Aldrigui, 
apresentará 
desafios do setor 
de turismo

 A A troca de convites para os 
shows solidários do Estação 
Verão Show já está liberada. 
Desde ontem (15), moradores 
e turistas já podem trocar ali-
mentos não perecíveis por in-
gressos para os shows do can-
tor Projota (Caiçara - 09/01), 
Titãs (Quietude - 16/01), Dil-
sinho + Bruno e Marrone + 
Matheus & Kauan (Kartódro-
mo - 19/01) e Jorge Aragão (Sa-
mambaia - 23/01).

Os interessados devem es-
colher um entre os quatro itens: 
1 kg de arroz ou 1 kg de feijão, ou 
1 litro de óleo, ou 1 pacote de lei-
te em pó de 500 gramas, e tro-
car por um ingresso. Será per-
mitido trocar até dois convites 
por pessoa. Todos os alimentos 
arrecadados serão doados para 
o Fundo Social de Solidariedade 
de Praia Grande.

Os pontos de troca liberados 
ficam na bilheteria do Palácio 

Em PG, ingressos solidários da Estação 
Verão Show já podem ser trocados

Realizado desde 2017, o Estação Verão Show é considerado o 
maior festival desse gênero na região e traz artistas renomados

JAIRO MARQUES / PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE

das Artes (Av. Pres. Costa e Silva, 
1.600), com atendimento de se-
gunda a sábado, das 12h às 19h, e 
no Paço Municipal, de segunda 
a sexta, das 9h às 16h.

O evento acontece a partir 
do dia 1º de janeiro no Kartódro-
mo Municipal e também em 
três bairros: Quietude, Caiçara 
e Samambaia, seguindo até o 
dia 5 de fevereiro. Nos bairros e 
no dia 19 de janeiro, aniversário 
de Praia Grande, os shows pos-
suem entrada solidária (com 
doação dos alimentos citados).

Os shows no Kartódromo 
contam com estrutura cober-
ta de 15 mil metros quadrados, 
com pista, pista premium, ca-
marote e área VIP, além de praça 
de alimentação e equipamen-
tos de esportes radicais, como 
bungee jump e tirolesa.

A programação pode ser 
conferida no www.estacaove-
rao2022.com.br. (DL)

Guarujá tem 
várias vagas 
no seu PAT

 A O Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) de Guaru-
já tem oito vagas disponíveis 
para esta quinta-feira (16).

De acordo com a Admi-
nistração Municipal, há opor-
tunidades para lavador de 
carros, copeiro, ajudante de 
cozinha, ajudante de estrutu-
ras metálicas, mecânico de ar 
condicionado, biólogo e duas 
vagas, ao todo, para o cargo 
de armador de ferragens na 
construção civil.

Os interessados devem 
comparecer ao local, das 9h 
às 16h30, munidos de cartei-
ra de trabalho física ou digi-
tal, documento oficial com 
foto (RG ou CNH) e PIS. O 
endereço é Avenida Castelo 
Branco, 357, Jardim Cunham-
bebe – Vicente de Carvalho.

Todos os detalhes po-
dem ser conferidos no site 
da Prefeitura. (DL)

Bertioga já 
tem reforço 
para o verão

 A A estação mais quente do 
ano inicia na próxima se-
mana e, para garantir mais 
segurança aos moradores e 
turistas, a Prefeitura de Ber-
tioga receberá o reforço de 
188 policiais militares. Os 
profissionais vão atuar na 
cidade durante a Operação 
Verão, que vai de 22 de de-
zembro a 6 de março.

O Município também 
contará com 15 policiais ro-
doviários, 12 homens do 
corpo de bombeiros para 
atuar em incêndios e mais 
oito para o Grupamento de 
Bombeiros Marítimos, to-
dos encaminhados pelo go-
verno estadual como parte 
da operação. O policiamento 
ocorrerá em diversos pontos 
da cidade, com o foco nas or-
las das praias. As rondas se-
rão realizadas com viaturas, 
motos, bicicletas e a pé. (DL)



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

A2diariodolitoral.com.br
QUINTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2021 

(13) 3301-9777
editor@diariodolitoral.com.br

publicidade@diariodolitoral.com.br

twitter.com/diariodolitoral

facebook.com/diariodolitoral

instagram.com/diariodolitoral

youtube.com/diariodolitoral

13. 99149-7354

JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA . Fundado em 12/11/1998 .  
Jornalista Responsável:  Alexandre Bueno (MTB 46737/SP) . Agências de Notícias: 
Agência Brasil (AB), Agência Estado (EC), Folhapress (FP), Associated Press (AP), 
GB Edições (GB), Agência Senado (AS), Agência Câmara (AC) . Comercial, Parque 
Grá� co e Redação: Rua General Câmara, 254 - Centro - Santos  CEP: 11.010-122  - 
Fone: 13. 3307-2601 . São Paulo: Rua Tuim, 101-A - Moema, São Paulo - SP - CEP 04514-
100 - Fone: 11. 3729-6600 . Matérias assinadas e opiniões emitidas em artigos são de 
responsabilidade de seus autores. 

Fundador - Sergio Souza
sergio@diariodolitoral.com.br 
Diretor Presidente - Alexandre Bueno
alexandre@diariodolitoral.com.br 
Diretora Administrativa - Dayane Freire
administracao@diariodolitoral.com.br 
Editor Responsável - Arnaud Pierre 
editor@diariodolitoral.com.br 
Site e redes sociais
site@diariodolitoral.com.br 

Fotogra� a  
fotogra� a@diariodolitoral.com.br 
Publicidade 
publicidade@diariodolitoral.com.br - 
marketing@diariodolitoral.com.br 
Financeiro 
� nanceiro@diariodolitoral.com.br 
Grá� ca
gra� ca@diariodolitoral.com.br 

Telefone Redação - 13. 3301-9777
Telefone Grá� ca - 13. 3307-2601
Site - www.diariodolitoral.com.br

FALE COM DIÁRIO

Informação é Tudo
Somos Impresso.

Somos Digital.
Somos Conteúdo. 

Diário do Litoral - 23 anos

Jornal Associado:Edição digital 
certifi cada:

GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

ARNAUD PIERRE COURTADON
Editor Responsável

DAYANE FREIRE
Diretora Administrativa

SERGIO SOUZA
Fundador

ALEXANDRE BUENO
Diretor Presidente

Esperanças renovadas. Parece que com a chegada de 
um novo ano as esperanças se renovam. Esta coluna fez 
uma pesquisa e uma visita rápida no perfil de alguns 
vereadores de Santos para comprovar. Telma de Souza 
(PT-foto), por exemplo, tem esperança que postar falta 
de medicamentos básicos nas policlínicas e que filas 
para consultas com especialistas continuam vão mudar 
alguma coisa. “A gratificação para os servidores da Saú-
de, proposta pela Secretaria de Saúde para novembro, 
também não saiu”.

E o Furtado. Benedito Furtado (PSB) também está es-
perançoso que a Secretaria de Saúde atenda com decên-
cia os moradores da Área Continental de Santos, que 
necessitam de transporte para realizar exames e consul-
tas na rede pública de saúde. Há meses eles reclamam 
da quantidade insuficiente de veículos disponibilizados 
pela Prefeitura. “Por falta de vagas nos carros oficiais da 
Prefeitura, pacientes estão perdendo consultas e exames 
importantes”. 

Santana. Já o vereador Sérgio Santana (PL) acredita 
que Papai Noel irá sensibilizar o prefeito Rogério San-
tos (PSDB) a instalar banheiros públicos próximos ao 
terminal de embarque e desembarque, na praça do novo 
centro de convenções, na Ponta da Praia. E também que 
os vereadores de situação serão convencidos a derrubar 
o veto à gratuidade a partir de 60 anos no transporte 
público.    

Chico. Já o petista Francisco Nogueira, o Chico Noguei-
ra, tem esperança que a Cohab Santista irá analisar com 
rapidez uma minuta solicitando convênio junto à Caixa 
Econômica Federal para que haja a liberação da contra-
partida para a realização de um projeto de habitação 
para moradores da Vila Sapo, na Ponta da Praia, que vi-
vem ali há anos aguardando uma iniciativa.

Rezando. Fabrício Cardoso (Podemos) deve rezar para 
que a Prefeitura de Santos libere que ambulantes, bar-
racas de clubes e quiosques da orla trabalhem após às 
20 horas do dia 31, véspera de Ano Novo, como aconte-
ceu com uma festa que vai ocorrer na virada no mesmo 
centro de convenções cujo entorno não tem banheiros 
públicos.  

Roda. Mas esta coluna acredita que o sonho mais fá-
cil de ser realizado será do vereador Ademir Pestana 
(PSDB): uma roda-gigante panorâmica no Parque no 
José Menino. O pensamento positivo da bancada de si-
tuação e até de oposição, ele já tem. 

RODRIGO MONTALDI/DL

CONTRA
PONTO
Por Carlos Ratton e colaboradores

A que ponto chegou 
o ser Humano. Muito 
triste!!!
Rosi Sá sobre: Homem 
come peixe com formol 
comprado em Extra de 
Santos

Que coisa hein? Como 
confiar?
Celia Duarte sobre: Ho-
mem come peixe com 
formol comprado em Extra 
de Santos

E onde está a vigilân-
cia sanitária?
Paula Inácio sore: Homem 
come peixe com formol 
comprado em Extra de 
Santos

Entre um e outro 
eu fico com a outra, 
vamos lá sem opção 
“outra” neles!!!
Elaine Siqueira sobfre: Lula 
tem 48% das intenções de 
voto e Bolsonaro 21%, diz 
Ipec

Peixe nao se compra 
em mercado e sim na 
peixaria, fresquinho.
Rosimar Teixeira sobre: 
Homem come peixe com 
formol comprado em Extra 
de Santos

Só vai ter os dois?
 Finesso Juninho sobre: 
Lula tem 48% das inten-
ções de voto e Bolsonaro 
21%, diz Ipec
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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

Estamos vivendo as consequências econô-
micas do coronavírus, além do drama da 
perda de vidas. Pesquisas recentes mos-
tram que, de cada três desempregados no 
Estado de São Paulo, dois são mulheres.

Isso se agrava porque muitas mulheres são as 
que sustentam a casa com filhos homens e compa-
nheiros subempregados ou sem emprego. 

Como se não bastasse o desemprego das mulhe-
res, ainda temos os dados do Mapa da Desigualdade, 
na Cidade de  São Paulo, revelando que a diferença 
salarial entre homens e mulheres é, em média, de 
menos 13,8% em todos os setores da economia.

Sempre sustentei que estas desigualdades 
ocorrem, também, pela falta de maior participação 
das mulheres na política e também na direção dos 
partidos políticos. 

Claro, pois se mais mulheres chegassem ao po-
der e fossem eleitas para cargos no Legislativo, por 
exemplo, mais leis seriam propostas e aprovadas 
para combater estas desigualdades, tanto na Câmara 
Federal, como nas assembleias legislativas dos esta-
dos e também nas câmaras municipais.

Apresentei projeto, em conjunto com a deputa-
da Lídice da Mata (PSB-BA) e o deputado Vilson da 
Fetaemg (PSB-MG), determinando que os cargos 
das direções municipais, estaduais e nacionais de 
cada partido político sejam compostos por 30% de 
mulheres. 

Não basta apenas a regra vigente que reserva 

30% para mulheres na lista de candidaturas dos par-
tidos políticos. É preciso que as mulheres possam 
participar nos órgãos de direção partidária, como 
comissões executivas e diretórios nacionais, esta-
duais e municipais.

A proposta é tão justa que o próprio Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) já deu parecer favorável. 

As mulheres são maioria entre os brasileiros, 
mas não têm a força que merecem dentro dos par-
tidos. Sofremos restrições e, muitas vezes, perse-
guições discriminatórias, machistas. Isso tem que 
acabar.

As mulheres também sofreram, na pandemia, 
aumento de violência doméstica, em alguns esta-
dos, da ordem de 50%.

Propus na Câmara Federal a ampliação dos  ser-
viços de abrigamento às mulheres em situação de 
violência, estejam elas sós ou  acompanhadas dos 
filhos, para que tenham direito a abrigos sigilosos e 
seguros. 

Na falta de vagas nas casas de passagem ou abri-
gos, que o Poder Público arrume pousadas e hotéis, 
garantindo privacidade e condições de prevenção 
contra o coronavírus. E que os canais de comunica-
ção, utilizados para as denúncias, protejam o nome, 
endereço e telefone das vítimas.

Pedi que mulheres nestas condições tenham 
acesso a benefícios como aluguel social ou a renda 
básica emergencial, conforme a Lei nº 13.982, de 2 de 
abril de 2020.

* Rosana 
Valle, 
deputada 
federal

Artigo
Mulheres na política
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 A A Prefeitura de Guarujá 
encerra nesta quinta-feira (16) 
mais uma etapa de entrega 
de chaves às famílias que irão 
ocupar as unidades do Con-
junto Habitacional Parque da 
Montanha, maior empreendi-
mento habitacional em execu-
ção na Região Metropolitana 
da Baixada Santista, que con-
templa 1.962 unidades. Esta 
primeira fase totaliza 574 mo-
radias.

Nesta etapa são 44 mora-
dias que vêm sendo entregues 
desde o último dia 8. Com es-

Guarujá encerra 
etapa de entrega 
de moradias hoje

A Administração Municipal de Guarujá termina mais uma etapa de entrega de chaves a famílias

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ / DIVULGAÇÃO

sas unidades, terão sido entre-
gues, no total, 463 moradias, 
desde 30 de junho do ano pas-
sado. As mudanças se referem 
às casas localizadas na quadra 
340, no conjunto localizado na 
Vila Edna.

Para evitar aglomerações, 
em função da pandemia, a 
entrega das casas foi gradati-
va. Na atual etapa, a Prefeitu-
ra está priorizando, por ques-
tão de segurança, as famílias 
das comunidades Marezinha 
e Prainha, que moram em área 
invadida ao lado da linha fér-

Nesta etapa são 44 moradias que vêm 
sendo entregues desde o último dia 8

rea, expostas a perigo iminen-
te de acidentes e vulnerabilida-
de social há décadas.

O empreendimento é a ter-
ceira etapa do Projeto Favela 
Porto Cidade, no âmbito do 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC 1), confor-
me o contrato de repasse nº 
218.827-99, firmado em outu-
bro de 2007, com o Ministério 
das Cidades, atual Ministério 
do Desenvolvimento Regional, 
sob a gestão da Caixa Econô-
mica Federal.

GESTÃO.
Além dos trabalhos na habita-
ção, a Prefeitura também con-
cluiu os serviços de limpeza e 
desassoreamento de galerias 
e bocas de lobo em todas as 
vias do bairro Vila Maia, na re-
gião central da Cidade. A ação 
incluiu também os canais das 
avenidas Arthur Costa Filho e 
Leomil.

As intervenções, executa-
das pela Secretaria de Opera-
ções Urbanas (Seurb), foram 

semelhantes às realizadas no 
sistema de drenagem do bair-
ro Barra Funda, em Pitanguei-
ras. Para retirar os sedimentos 
já compactados nas galerias 

e canais, a Prefeitura utilizou 
equipamento mecanizado do 
tipo combinado, com pressão 
e vazão adequadas para a de-
sobstrução dos vários tipos de 

rede e seus diâmetros.
Os serviços na Vila Maia 

integraram convênio firma-
do entre o Município e o 
Fehidro. (DL)

 A O Santos Convention 
Center, na Nova Ponta da 
Praia, será palco da quar-
ta edição do Fórum de Tu-
rismo e Eventos de San-
tos, hoje (16), entre 9h e 
14h30, sob o tema ‘Desa-
fios e oportunidades - O 
que 2022 nos reserva’.

O evento, realizado pelo 
Santos Convention & Visi-
tors Bureau – Visite San-
tos, contará com a parti-
cipação da secretária de 
Empreendedorismo, Eco-
nomia Criativa e Turismo, 
Selley Storino; a diretora 
do Departamento de Inte-
ligência Mercadológica e 
Competitiva do Turismo, 
Nicole Facuri, do Ministé-
rio do Turismo, entre ou-
tras autoridades do seg-
mento.

Em Santos, Fórum 
debate inovações 
em economia

OPORTUNIDADES. Evento reunirá especialistas para debater 
sobre diversos setores da economia com a aproximação de 2022

Evento será realizado durante a manhã e ao longo da tarde no Santos Convention Center

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

“Será um momento 
único no litoral de São 
Paulo onde reunimos em 
um só dia lideranças na-
cionais, empresários do 
trade local, comunicado-
res, influenciadores e fu-
turos profissionais tendo 

como centro das discus-
sões o turismo, gestão pú-
blica, economia criativa, 
hotelaria e viagens, novas 
tecnologias e sustentabi-
lidade”, destacou Vanessa 
Lombardi, presidente do 
Santos CVB.

O fórum terá a partici-
pação de profissionais li-
gados às áreas de marke-
ting, hotelaria, turismo de 
lazer e corporativo, econo-
mia criativa, RH e políti-
cas públicas, que buscam 
alternativas inovadoras 
através da troca de infor-
mações com o público 
qualificado. Serão respei-
tadas todas as orientações 
da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) para pre-
venção ao novo corona-
vírus.

O Santos Convention 
Center fica localizado na 
Praça Almirante Gago Cou-
tinho, 29, Ponta da Praia. 
Outros detalhes sobre ins-
crições e a programação 
completa podem ser con-
feridos no link: http://
www.visitesantos.com.br/
forumdeturismo2021. In-
teressados também po-
dem entrar em contato 
com a organização a partir 
do telefone (13) 3232-5080.

Realizado pelo Santos 
Convention & Visitors Bu-
reau, o Fórum de Turismo 
e Eventos de Santos tem 
Patrocínio Master da GL 
Events, Patrocínio Gold de 
Cellula Mater Laboratório 
de Análises Clínicas e Cape 
Eventos e apoio da Prefei-
tura de Santos, FullTime 
Eventos, Park Education, 
Atrium Eventos e também 
de Caminhos do Mar - Par-
quetur.

PANDEMIA.
Os participantes do Fórum 
de Turismo e Eventos de 
Santos, deverão apresen-
tar no momento do cre-
denciamento, a Carteira 
de Vacinação com as duas 
doses anotadas, ou a dose 
única. Caso não possuam, 
deverão apresentar o exa-
me RT-PCR/Antígeno de-
vendo ser realizado em, no 
máximo, 48 horas antes 
do credenciamento. (DL)

De tarde, a 
especialista em 
turismo e doutora 
pela Universidade 
de São Paulo, 
Mariana Aldrigui, 
apresentará 
desafios do setor 
de turismo

 A A troca de convites para os 
shows solidários do Estação 
Verão Show já está liberada. 
Desde ontem (15), moradores 
e turistas já podem trocar ali-
mentos não perecíveis por in-
gressos para os shows do can-
tor Projota (Caiçara - 09/01), 
Titãs (Quietude - 16/01), Dil-
sinho + Bruno e Marrone + 
Matheus & Kauan (Kartódro-
mo - 19/01) e Jorge Aragão (Sa-
mambaia - 23/01).

Os interessados devem es-
colher um entre os quatro itens: 
1 kg de arroz ou 1 kg de feijão, ou 
1 litro de óleo, ou 1 pacote de lei-
te em pó de 500 gramas, e tro-
car por um ingresso. Será per-
mitido trocar até dois convites 
por pessoa. Todos os alimentos 
arrecadados serão doados para 
o Fundo Social de Solidariedade 
de Praia Grande.

Os pontos de troca liberados 
ficam na bilheteria do Palácio 

Em PG, ingressos solidários da Estação 
Verão Show já podem ser trocados

Realizado desde 2017, o Estação Verão Show é considerado o 
maior festival desse gênero na região e traz artistas renomados

JAIRO MARQUES / PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE

das Artes (Av. Pres. Costa e Silva, 
1.600), com atendimento de se-
gunda a sábado, das 12h às 19h, e 
no Paço Municipal, de segunda 
a sexta, das 9h às 16h.

O evento acontece a partir 
do dia 1º de janeiro no Kartódro-
mo Municipal e também em 
três bairros: Quietude, Caiçara 
e Samambaia, seguindo até o 
dia 5 de fevereiro. Nos bairros e 
no dia 19 de janeiro, aniversário 
de Praia Grande, os shows pos-
suem entrada solidária (com 
doação dos alimentos citados).

Os shows no Kartódromo 
contam com estrutura cober-
ta de 15 mil metros quadrados, 
com pista, pista premium, ca-
marote e área VIP, além de praça 
de alimentação e equipamen-
tos de esportes radicais, como 
bungee jump e tirolesa.

A programação pode ser 
conferida no www.estacaove-
rao2022.com.br. (DL)

Guarujá tem 
várias vagas 
no seu PAT

 A O Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) de Guaru-
já tem oito vagas disponíveis 
para esta quinta-feira (16).

De acordo com a Admi-
nistração Municipal, há opor-
tunidades para lavador de 
carros, copeiro, ajudante de 
cozinha, ajudante de estrutu-
ras metálicas, mecânico de ar 
condicionado, biólogo e duas 
vagas, ao todo, para o cargo 
de armador de ferragens na 
construção civil.

Os interessados devem 
comparecer ao local, das 9h 
às 16h30, munidos de cartei-
ra de trabalho física ou digi-
tal, documento oficial com 
foto (RG ou CNH) e PIS. O 
endereço é Avenida Castelo 
Branco, 357, Jardim Cunham-
bebe – Vicente de Carvalho.

Todos os detalhes po-
dem ser conferidos no site 
da Prefeitura. (DL)

Bertioga já 
tem reforço 
para o verão

 A A estação mais quente do 
ano inicia na próxima se-
mana e, para garantir mais 
segurança aos moradores e 
turistas, a Prefeitura de Ber-
tioga receberá o reforço de 
188 policiais militares. Os 
profissionais vão atuar na 
cidade durante a Operação 
Verão, que vai de 22 de de-
zembro a 6 de março.

O Município também 
contará com 15 policiais ro-
doviários, 12 homens do 
corpo de bombeiros para 
atuar em incêndios e mais 
oito para o Grupamento de 
Bombeiros Marítimos, to-
dos encaminhados pelo go-
verno estadual como parte 
da operação. O policiamento 
ocorrerá em diversos pontos 
da cidade, com o foco nas or-
las das praias. As rondas se-
rão realizadas com viaturas, 
motos, bicicletas e a pé. (DL)
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 A Com cartazes dizendo 
“Mais qualidade e menos 
mensalidade” e “Aluno não 
é mercadoria”, cerca de 80 
estudantes se reuniram em 
frente à Universidade São Ju-
das, campus Cubatão, na ma-
nhã da última terça-feira (14). 
O grupo era formado por alu-
nos do curso de graduação de 
medicina do Centro Acadê-
mico e participantes do mo-
vimento estudantil da Baixa-
da Santista. Eles protestaram 
contra o reajuste de 11,5% da 
mensalidade do curso.

A pauta principal foi 
“educação não é mercado-
ria”. Organizado pela atlética 

Aumento na 
mensalidade
gera protesto
de alunos

CUBATÃO. Instituição afirma que aumento 
ocorre devido à inflação e já era planejado

Alunos protestaram contra o aumento de mensalidade

ANA LUIZA BERNARDES / ARQUIVO PESSOALde Medicina da Universida-
de, o Centro dos Estudantes 
da Baixada Santista (CES) e a 
União Nacional dos Estudan-
tes, os jovens reivindicaram a 
revisão do aumento da men-
salidade para o ano de 2022. 

A presidente do Centro 
Acadêmico estudantil, Ana 
Luiza Bernardes, de 33 anos, 
afirma que o aumento de 
11,5% é injustificável e argu-
menta que nenhuma uni-
versidade da Região teve um 
reajuste no valor aproxima-
do. 

“Tivemos redução de pro-
fessores. Laboratórios pouco 
explorados. Pouca oportuni-

dade de estágio na institui-
ção. A universidade quer que 
a gente pague os custos dos 
outros campus. Não temos 
acesso o suficiente da pla-
nilha de gastos do nosso 
campus, mas sim de todas 
as universidade da São Ju-
das. Sabemos que o aumen-
to é necessário, mas somos 
contra o reajuste abusivo 
de 11,5% e do investimento 
que não será revertido para 
o nosso campus. Vamos pa-
gar por algo que não vamos 
receber”, afirma Ana Luiza.

Segundo a estudante do 
terceiro ano de Medicina, um 
documento solicitando um 
posicionamento da diretoria 
acadêmica sobre o caso foi 
enviado na última sexta-feira 
(10). Conforme o documento, 
os estudantes pedem a revi-
são da porcentagem do rea-
juste e sua negociação, além 
disso, também solicitam a 
planilha de custos e gastos 
básicos que a unidade uni-
versitária possui, para assim 
justificar o aumento acima 
do usual.

Após isso, os representan-
tes da Atlética de Medicina 
foram convocados para uma 
reunião com a Administra-
ção da unidade acadêmica 
Dr. Evaldo Stanislau Affonso 
de Araújo. Segundo Ana Lui-
za, a universidade afirmou 
que o aumento da mensa-
lidade não seria negociável 
devido à inflação, mas que 
haveria melhorias a serem 
empregadas, fruto desse au-

mento da mensalidade. “Ao 
longo dos 3 anos em que esse 
campus existe, o centro aca-
dêmico solicitou melhorias 
que nunca foram realizadas. 
Nossa infraestrutura é pre-
cária, não tem como rece-
ber 250 alunos nessa unida-
de. Não temos áreas comuns 
nem espaço o suficiente para 
esquentar comida”, afirma a 
presidente da Atlética.

Em virtude de uma falta 
de acordo entre universida-
de e centro acadêmico, os es-

tudantes foram às ruas para 
protestar. No início, a con-
centração foi em frente ao 
Campus de Cubatão, na rua 
São Paulo, o grupo percorreu 
a Avenida 9 de Abril e finali-
zou retornando ao campus e 
colando cartazes na frente da 
Universidade.

Segundo Aline Cabral, de 
24 anos, presidente do CES, é 
importante pressionar a uni-
versidade. “Eles precisam sa-
ber que não concordamos 
com o aumento abusivo, e 

 A Reunião conjunta de 
comissões da Assembleia 
Legislativa do Estado de 
São Paulo deu aval nesta 
quarta-feira (15) ao Pro-
jeto de Lei 868/2021, que 
amplia o parcelamento do 
IPVA (Imposto Sobre Pro-
priedade de Veículo Au-
tomotor) de três para até 
cinco vezes. Com isso, a 
medida pode ser levada 
a discussão e votação em 
Plenário durante as próxi-
mas semanas em sessões 
ordinárias ou extraordi-
nárias.

A redação final do 
Projeto de Lei 786/2021, 
que autoriza o Executi-

Alesp: comissões dão aval a PL que permite parcelar IPVA
ciência ou autismo seve-
ro ou profundo.

De acordo com o pro-
jeto, os portadores de au-
tismo deverão comprovar 
a existência do transtorno 
por meio de uma avaliação 
biopsicossocial, realizada 
por equipe multiprofissio-
nal e interdisciplinar. Em 
caso de fraude na obten-
ção da isenção, será co-
brado o valor do imposto 
com juros da pessoa que 
tenha falsificado a decla-
ração ou documento usa-
do no processo de conces-
são da isenção.

Para proprietário de 
veículo adquirido com a 
isenção do IPVA antes da 
publicação da lei, a pessoa 
será notificada a apresen-
tar novo pedido de isen-
ção para manutenção do 
benefício. (DL)Parcelamento do IPVA em até cinco vezes foi confirmado pelas comissões da Alesp e pode progredir

THIAGO NEME/GAZETA DE S. PAULO

vo a captar empréstimos 
para melhorias no metrô 
de São Paulo, e os proje-
tos 735/2021, 807/2021 e 
864/2021, também tive-
ram aval para serem ana-
lisados em Plenário.

De autoria do Exe-
cutivo, o Projeto de Lei 
868/2021, além de tra-
tar da questão do parce-
lamento do IPVA, prevê 
isenção do imposto para 
pessoas com deficiências 
e TEA (Transtorno do Es-
pectro Autista) de grau 
moderado, grave ou gra-
víssimo. Até agora, o bene-
fício é concedido apenas 
para pessoas com defi-

De autoria do Executivo, o PL 868/2021 
trata da questão do parcelamento do IPVA 
e prevê isenção para determinadas pessoas

 A Policiais do 3º Distrito 
Policial de Praia Grande, 
ao longo de uma ação rea-
lizada durante a manhã de 
ontem (15), prenderam em 
flagrante um homem de 
30 anos, por suspeita de 
realizar tráfico de drogas 
no bairro Trevo, localiza-
do em Praia Grande.

De acordo com infor-
mações da própria Polícia 
Civil, a prisão foi fruto de 
investigações que já esta-
vam em curso e que cul-
minaram na identificação 
de um homem que comer-
cializava drogas na cidade. 
Com base nas informações 
levantadas pelos agentes, 
a equipe policial obteve, 
junto ao Poder Judiciário, 
um mandado de busca e 
apreensão para ser execu-
tado na casa do suspeito.

De posse do documen-

Homem é preso com drogas e 
anotações do tráfico em PG

Entorpecentes e outros materiais foram apreendidos por 
agentes da Polícia Civil durante a manhã desta quarta-feira

DIVULGAÇÃO / POLÍCIA CIVIL

dentro de uma caixa aco-
plada no vaso sanitário, 
uma sacola contendo 95 
porções de maconha (128 
g), embaladas para venda.

TRÁFICO.
Também foram localiza-
das na residência anota-
ções de contabilidade do 
tráfico de drogas, embala-
gens plásticas para acon-
dicionamento das subs-
tâncias e um aparelho 
celular utilizado para a 
prática do crime. No quin-
tal, os investigadores ain-
da localizaram um total de 
11 baldes lacrados de im-
permeabilizante.

Todo o material acha-
do durante as buscas foi 
apreendido e encaminha-
do para perícia. Após isso, 
os agentes deram voz de 
prisão em flagrante deli-
to, que foi ratificada pela 
Autoridade Policial.

Em seguida, o homem 
foi recolhido ao sistema 
carcerário da Região, onde 
encontra-se à disposição 
da Justiça. (DL)

to, os policiais civis diri-
giram-se até o endereço 
identificado como sendo 
do suspeito e, após cienti-
ficar o indivíduo e seu pai 
a respeito do teor do docu-

mento, iniciaram imedia-
tamente as buscas.

ENTORPECENTE.
Durante o trabalho, os 
profissionais localizaram, 

 A Um acidente envolven-
do um ônibus municipal 
de Santos e um caminhão 
bloqueou um cruzamento 
de vias no bairro Paquetá, 
em Santos, durante a ma-
nhã desta quarta-feira (15). 
Segundo informações pre-
liminares, tanto os moto-
ristas quanto os passagei-
ros do transporte público 
sofreram apenas ferimen-
tos leves.

Segundo apurado pela 
Reportagem, o incidente 
ocorreu por volta das 7h10. 
Um caminhão colidiu con-
tra um ônibus municipal 
no cruzamento das ruas 
Doutor Cochrane e Gene-
ral Câmara, no Paquetá, a 
pouco mais de duas qua-
dras da Avenida Perime-
tral. No momento da co-
lisão, o ônibus efetuava o 
transporte de aproximada-
mente 35 passageiros, que 

Em Santos, batida deixa
passageiros feridos

tiveram ferimentos leves 
e, a princípio, passam bem. 

PREJUÍZO.
Devido à força do impac-
to no momento da coli-
são, a lateral direita do ôni-
bus, assim como a porta de 
saída reservada aos pas-
sageiros, ficou amassada. 
Já o caminhão registrou 
mais danos, uma vez que 
teve grande parte da frente 
do veículo destruída pelo 
impacto. As vias perma-
necem bloqueadas para o 
acesso durante parte do 
dia, mas foram liberadas 
para o tráfego horas após 
o acidente.

O Diário do Litoral ten-
tou entrar em contato com 
a Viação Piracicabana para 
saber mais detalhes do 
acidente, mas até o fecha-
mento desse texto não ob-
teve resposta. (DL)

também incentivar outros 
cursos e universidades que 
tiveram o mesmo aumento 
a se mobilizar”, afirma. Ago-
ra, os estudantes aguardam 
uma nova oportunidade de 
discutir o reajuste com a Di-
retoria Acadêmica.

Em nota, a instituição ale-
gou que “o reajuste de men-
salidade acontece anualmen-
te, de acordo com a Lei nº. 
9.870/99 e conforme previs-
to em contrato firmado com 
seus estudantes. A variação 
de custos da instituição, bem 
como os investimentos reali-
zados constantemente para 
garantir qualidade acadêmi-
ca e aprimoramento do cur-
so como um todo, compõem 
o percentual”.

“Importante destacar que 
para a instituição a transpa-
rência é fundamental. Por 
isso, tão logo a decisão foi 
tomada, toda a comunidade 
acadêmica foi comunicada, 
assim como foram realizadas 
reuniões com as lideranças 
estudantis. Também estão 
disponíveis, em todas as uni-
dades, as planilhas que au-
torizam a recomposição, em 
atendimento à Lei 9.870/99 
e ao Decreto nº 3.274/1999 
que a regulamenta. Por fim, a 
Universidade reforça o canal 
aberto com seus estudantes 
e o compromisso da insti-
tuição no seu aprimoramen-
to constante para oferecer a 
melhor formação e as melho-
res vivências aos alunos(as)”, 
conclui. (Caroline Melo)
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 A Com cartazes dizendo 
“Mais qualidade e menos 
mensalidade” e “Aluno não 
é mercadoria”, cerca de 80 
estudantes se reuniram em 
frente à Universidade São Ju-
das, campus Cubatão, na ma-
nhã da última terça-feira (14). 
O grupo era formado por alu-
nos do curso de graduação de 
medicina do Centro Acadê-
mico e participantes do mo-
vimento estudantil da Baixa-
da Santista. Eles protestaram 
contra o reajuste de 11,5% da 
mensalidade do curso.

A pauta principal foi 
“educação não é mercado-
ria”. Organizado pela atlética 

Aumento na 
mensalidade
gera protesto
de alunos

CUBATÃO. Instituição afirma que aumento 
ocorre devido à inflação e já era planejado

Alunos protestaram contra o aumento de mensalidade

ANA LUIZA BERNARDES / ARQUIVO PESSOALde Medicina da Universida-
de, o Centro dos Estudantes 
da Baixada Santista (CES) e a 
União Nacional dos Estudan-
tes, os jovens reivindicaram a 
revisão do aumento da men-
salidade para o ano de 2022. 

A presidente do Centro 
Acadêmico estudantil, Ana 
Luiza Bernardes, de 33 anos, 
afirma que o aumento de 
11,5% é injustificável e argu-
menta que nenhuma uni-
versidade da Região teve um 
reajuste no valor aproxima-
do. 

“Tivemos redução de pro-
fessores. Laboratórios pouco 
explorados. Pouca oportuni-

dade de estágio na institui-
ção. A universidade quer que 
a gente pague os custos dos 
outros campus. Não temos 
acesso o suficiente da pla-
nilha de gastos do nosso 
campus, mas sim de todas 
as universidade da São Ju-
das. Sabemos que o aumen-
to é necessário, mas somos 
contra o reajuste abusivo 
de 11,5% e do investimento 
que não será revertido para 
o nosso campus. Vamos pa-
gar por algo que não vamos 
receber”, afirma Ana Luiza.

Segundo a estudante do 
terceiro ano de Medicina, um 
documento solicitando um 
posicionamento da diretoria 
acadêmica sobre o caso foi 
enviado na última sexta-feira 
(10). Conforme o documento, 
os estudantes pedem a revi-
são da porcentagem do rea-
juste e sua negociação, além 
disso, também solicitam a 
planilha de custos e gastos 
básicos que a unidade uni-
versitária possui, para assim 
justificar o aumento acima 
do usual.

Após isso, os representan-
tes da Atlética de Medicina 
foram convocados para uma 
reunião com a Administra-
ção da unidade acadêmica 
Dr. Evaldo Stanislau Affonso 
de Araújo. Segundo Ana Lui-
za, a universidade afirmou 
que o aumento da mensa-
lidade não seria negociável 
devido à inflação, mas que 
haveria melhorias a serem 
empregadas, fruto desse au-

mento da mensalidade. “Ao 
longo dos 3 anos em que esse 
campus existe, o centro aca-
dêmico solicitou melhorias 
que nunca foram realizadas. 
Nossa infraestrutura é pre-
cária, não tem como rece-
ber 250 alunos nessa unida-
de. Não temos áreas comuns 
nem espaço o suficiente para 
esquentar comida”, afirma a 
presidente da Atlética.

Em virtude de uma falta 
de acordo entre universida-
de e centro acadêmico, os es-

tudantes foram às ruas para 
protestar. No início, a con-
centração foi em frente ao 
Campus de Cubatão, na rua 
São Paulo, o grupo percorreu 
a Avenida 9 de Abril e finali-
zou retornando ao campus e 
colando cartazes na frente da 
Universidade.

Segundo Aline Cabral, de 
24 anos, presidente do CES, é 
importante pressionar a uni-
versidade. “Eles precisam sa-
ber que não concordamos 
com o aumento abusivo, e 

 A Reunião conjunta de 
comissões da Assembleia 
Legislativa do Estado de 
São Paulo deu aval nesta 
quarta-feira (15) ao Pro-
jeto de Lei 868/2021, que 
amplia o parcelamento do 
IPVA (Imposto Sobre Pro-
priedade de Veículo Au-
tomotor) de três para até 
cinco vezes. Com isso, a 
medida pode ser levada 
a discussão e votação em 
Plenário durante as próxi-
mas semanas em sessões 
ordinárias ou extraordi-
nárias.

A redação final do 
Projeto de Lei 786/2021, 
que autoriza o Executi-

Alesp: comissões dão aval a PL que permite parcelar IPVA
ciência ou autismo seve-
ro ou profundo.

De acordo com o pro-
jeto, os portadores de au-
tismo deverão comprovar 
a existência do transtorno 
por meio de uma avaliação 
biopsicossocial, realizada 
por equipe multiprofissio-
nal e interdisciplinar. Em 
caso de fraude na obten-
ção da isenção, será co-
brado o valor do imposto 
com juros da pessoa que 
tenha falsificado a decla-
ração ou documento usa-
do no processo de conces-
são da isenção.

Para proprietário de 
veículo adquirido com a 
isenção do IPVA antes da 
publicação da lei, a pessoa 
será notificada a apresen-
tar novo pedido de isen-
ção para manutenção do 
benefício. (DL)Parcelamento do IPVA em até cinco vezes foi confirmado pelas comissões da Alesp e pode progredir

THIAGO NEME/GAZETA DE S. PAULO

vo a captar empréstimos 
para melhorias no metrô 
de São Paulo, e os proje-
tos 735/2021, 807/2021 e 
864/2021, também tive-
ram aval para serem ana-
lisados em Plenário.

De autoria do Exe-
cutivo, o Projeto de Lei 
868/2021, além de tra-
tar da questão do parce-
lamento do IPVA, prevê 
isenção do imposto para 
pessoas com deficiências 
e TEA (Transtorno do Es-
pectro Autista) de grau 
moderado, grave ou gra-
víssimo. Até agora, o bene-
fício é concedido apenas 
para pessoas com defi-

De autoria do Executivo, o PL 868/2021 
trata da questão do parcelamento do IPVA 
e prevê isenção para determinadas pessoas

 A Policiais do 3º Distrito 
Policial de Praia Grande, 
ao longo de uma ação rea-
lizada durante a manhã de 
ontem (15), prenderam em 
flagrante um homem de 
30 anos, por suspeita de 
realizar tráfico de drogas 
no bairro Trevo, localiza-
do em Praia Grande.

De acordo com infor-
mações da própria Polícia 
Civil, a prisão foi fruto de 
investigações que já esta-
vam em curso e que cul-
minaram na identificação 
de um homem que comer-
cializava drogas na cidade. 
Com base nas informações 
levantadas pelos agentes, 
a equipe policial obteve, 
junto ao Poder Judiciário, 
um mandado de busca e 
apreensão para ser execu-
tado na casa do suspeito.

De posse do documen-

Homem é preso com drogas e 
anotações do tráfico em PG

Entorpecentes e outros materiais foram apreendidos por 
agentes da Polícia Civil durante a manhã desta quarta-feira
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dentro de uma caixa aco-
plada no vaso sanitário, 
uma sacola contendo 95 
porções de maconha (128 
g), embaladas para venda.

TRÁFICO.
Também foram localiza-
das na residência anota-
ções de contabilidade do 
tráfico de drogas, embala-
gens plásticas para acon-
dicionamento das subs-
tâncias e um aparelho 
celular utilizado para a 
prática do crime. No quin-
tal, os investigadores ain-
da localizaram um total de 
11 baldes lacrados de im-
permeabilizante.

Todo o material acha-
do durante as buscas foi 
apreendido e encaminha-
do para perícia. Após isso, 
os agentes deram voz de 
prisão em flagrante deli-
to, que foi ratificada pela 
Autoridade Policial.

Em seguida, o homem 
foi recolhido ao sistema 
carcerário da Região, onde 
encontra-se à disposição 
da Justiça. (DL)

to, os policiais civis diri-
giram-se até o endereço 
identificado como sendo 
do suspeito e, após cienti-
ficar o indivíduo e seu pai 
a respeito do teor do docu-

mento, iniciaram imedia-
tamente as buscas.

ENTORPECENTE.
Durante o trabalho, os 
profissionais localizaram, 

 A Um acidente envolven-
do um ônibus municipal 
de Santos e um caminhão 
bloqueou um cruzamento 
de vias no bairro Paquetá, 
em Santos, durante a ma-
nhã desta quarta-feira (15). 
Segundo informações pre-
liminares, tanto os moto-
ristas quanto os passagei-
ros do transporte público 
sofreram apenas ferimen-
tos leves.

Segundo apurado pela 
Reportagem, o incidente 
ocorreu por volta das 7h10. 
Um caminhão colidiu con-
tra um ônibus municipal 
no cruzamento das ruas 
Doutor Cochrane e Gene-
ral Câmara, no Paquetá, a 
pouco mais de duas qua-
dras da Avenida Perime-
tral. No momento da co-
lisão, o ônibus efetuava o 
transporte de aproximada-
mente 35 passageiros, que 

Em Santos, batida deixa
passageiros feridos

tiveram ferimentos leves 
e, a princípio, passam bem. 

PREJUÍZO.
Devido à força do impac-
to no momento da coli-
são, a lateral direita do ôni-
bus, assim como a porta de 
saída reservada aos pas-
sageiros, ficou amassada. 
Já o caminhão registrou 
mais danos, uma vez que 
teve grande parte da frente 
do veículo destruída pelo 
impacto. As vias perma-
necem bloqueadas para o 
acesso durante parte do 
dia, mas foram liberadas 
para o tráfego horas após 
o acidente.

O Diário do Litoral ten-
tou entrar em contato com 
a Viação Piracicabana para 
saber mais detalhes do 
acidente, mas até o fecha-
mento desse texto não ob-
teve resposta. (DL)

também incentivar outros 
cursos e universidades que 
tiveram o mesmo aumento 
a se mobilizar”, afirma. Ago-
ra, os estudantes aguardam 
uma nova oportunidade de 
discutir o reajuste com a Di-
retoria Acadêmica.

Em nota, a instituição ale-
gou que “o reajuste de men-
salidade acontece anualmen-
te, de acordo com a Lei nº. 
9.870/99 e conforme previs-
to em contrato firmado com 
seus estudantes. A variação 
de custos da instituição, bem 
como os investimentos reali-
zados constantemente para 
garantir qualidade acadêmi-
ca e aprimoramento do cur-
so como um todo, compõem 
o percentual”.

“Importante destacar que 
para a instituição a transpa-
rência é fundamental. Por 
isso, tão logo a decisão foi 
tomada, toda a comunidade 
acadêmica foi comunicada, 
assim como foram realizadas 
reuniões com as lideranças 
estudantis. Também estão 
disponíveis, em todas as uni-
dades, as planilhas que au-
torizam a recomposição, em 
atendimento à Lei 9.870/99 
e ao Decreto nº 3.274/1999 
que a regulamenta. Por fim, a 
Universidade reforça o canal 
aberto com seus estudantes 
e o compromisso da insti-
tuição no seu aprimoramen-
to constante para oferecer a 
melhor formação e as melho-
res vivências aos alunos(as)”, 
conclui. (Caroline Melo)
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 A Os atrasados do INSS (Ins-
tituto Nacional do Seguro So-
cial) pagos na Justiça terão 
correção pela taxa básica de 
juros da economia, a Selic, 
conforme determinado pela 
emenda constitucional 113, 
que passou a valer no dia 9 
de dezembro.

Embora a Selic esteja su-
bindo, a nova regra deve di-
minuir o valor pago a apo-
sentados e pensionistas que 
vão ao Judiciário para ter a 
concessão ou revisão do be-
nefício do INSS. Para especia-
listas em Previdência, o índice 
é inconstitucional.

A atualização monetária 
consta na parte da PEC dos 
Precatórios que foi consenso 
no Congresso e se tornou vá-
lida após a promulgação e pu-
blicação da emenda. Ela será 

aplicada nos precatórios, que 
são as dívidas judiciais do go-
verno acima de 60 salários mí-
nimos, e também vale para as 
RPVs (Requisições de Pequeno 
Valor), de até 60 salários.

Segundo a norma, todas 
as dívidas da Fazenda públi-
ca devem ser atualizadas pela 
Selic. “Nas discussões e nas 
condenações que envolvam 
a Fazenda pública, indepen-
dentemente de sua nature-
za e para fins de atualização 
monetária, de remuneração 
do capital e de compensação 
da mora, inclusive do precató-
rio, haverá a incidência, uma 
única vez, até o efetivo paga-
mento, do índice da taxa refe-
rencial do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia (Se-
lic), acumulado mensalmen-
te”, diz o artigo 3º da lei. (FP)

INSS: atrasados terão 
correção pela Selic

SINDICAL

 A Em mais um revés para go-
verno de Jair Bolsonaro (PL), a 
privatização da Eletrobras po-
derá ser postergada se o Tribu-
nal de Contas da União (TCU) 
aprovar o parecer do minis-
tro Aroldo Cedraz, que apon-
ta uma série irregularidades 
no processo de desestatização, 
como a falta informações so-
bre a precificação da Eletro-
bras, as bases de cálculo do 
valor de contratos e a falta de 
estudos sobre garantias físicas 
das hidrelétricas da estatal.

Cedraz deve apresentar 
uma proposta de ajustes ao 
Tribunal ainda nesta quarta 
(15), última sessão do ano do 

TCU, e sugerir que o processo 
fique parado até que o governo 
esclareça as divergências.

O governo pretende publi-
car o edital de privatização no 
primeiro semestre de 2022 e 
vem pressionando o TCU para 
aprovar o projeto ainda este 
ano de forma que o processo 
de entrega das outorgas não 
se inicie no período eleitoral 
de 2022 e a privatização seja 
inviabilizada.

De acordo com o CNU, a do-
cumentação das outorgas traz 
irregularidades e inconsistên-
cias nos números apresenta-
dos pelo MME, pela ANEEL e 
pelo CNPE. (CUT)

Eletrobras: privatização
pode sofrer atraso

 D Relatório aponta que plano escolhido pelo governo vai impactar 
nas tarifas de consumidores residenciais e não sobre indústrias

AGÊNCIA BRASIL

 D Em março do ano 
passado, quando o vírus 

chegou ao país, houve 
redução de 5,90% 

no setor produtivo, 
segundo informado na 
época, já sob efeito do 
distanciamento social. 

Após a última revisão, a 
variação foi para queda 

de 4,95%.
VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

A economia encolheu 0,40% em outubro 
em relação ao mês anterior, de acordo 
com o indicador IBC-Br (indicador de 
atividade econômica) do Banco Central, 
divulgado nesta quarta-feira (15).

O recuo foi mais forte do que o de 0,20% previs-
to por analistas em pesquisa da Reuters.

Esta é a quarta queda seguida, de acordo com os 
últimos dados revisados. O indicador sinaliza recuo 
na retomada do setor produtivo neste ano e reforça 
a tese de atividade mais fraca para 2022.

Em setembro, a atividade caiu 0,46% e em agos-
to, 0,44%. Os dados podem ser diferentes dos infor-
mados anteriormente porque a série passa por revi-

sões frequentes.
No mês passado, a autori-

dade monetária divulgou que-
da de 0,27% em setembro e de 
0,29% em agosto.

Os ajustes normalmente 
são residuais, mas, de acordo 
com o BC, nos últimos meses 

a diferença tem sido maior em razão dos choques 
causados pela pandemia de Covid-19.

Nas últimas mudanças, os dados passados pio-
raram, com quedas maiores que as divulgadas ante-
riormente e crescimentos menores.

Em julho, por exemplo, houve queda de 0,11% 
após o ajuste desse mês. O indicador do perío-
do passou de alta de 0,60% (antes do ajuste) para 
0,23% na primeira revisão (em outubro) e depois 
para 0,18% (em novembro).

No acumulado de 12 meses, o setor produtivo 
cresceu 4,19%. No ano, a alta é de 4,99%.

Em março deste ano, mês marcado por novas 
rodadas de lockdowns em razão do agravamento da 
pandemia de Covid-19, a economia encolheu 1,88%.

De acordo com a revisão deste mês, o dado só 
ficou positivo em quatro meses deste ano, janei-
ro (0,45%), fevereiro (1,63%), abril (0,45%) e junho 
(0,07%).

O número é calculado com ajuste sazonal, que 
remove especificidades de um mês, como número 
de dias úteis, para facilitar a comparação. (FP)

Atividade econômica 
cai 0,40% em outubro, 
o dobro do esperado

Após o início 
da pandemia, o 
fechamento dos 
comércios e o 
distanciamento 
social afetaram 
a economia

Fique 
ligado  

 D O censo do IBGE deveria ter ocorrido em 2020, mas, por 
causa da pandemia de coronavírus, não foi possível

Licia Rubinstein / Agência IBGE 

IBGE: 200 
mil vagas 
já estão 
abertas
SELEÇÃO. Na terça (14), o IBGE já 
havia aberto inscrições para contratar 
mais temporários para o Censo 2022

O IBGE (Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatís-
tica) vai contratar mais 
206.891 profissionais 
para trabalhar de for-

ma temporária no Censo Demográ-
fico 2022. Ao todo, são 183.021 vagas 
para recenseador, 18.420 para a função 
de ACS (agente censitário supervisor) 
e 5.450 para ACM (agente censitário 
municipal).

A organizadora do concurso é a 
FGV (Fundação Getulio Vargas) e as 
inscrições podem ser feitas no site co-
nhecimento.fgv.br/concursos desde 
16h desta quarta (15) até o dia 29 de de-
zembro deste ano. A taxa de inscrição 
é de R$ 57,50 para recenseador e R$ 
60,50 para agentes.

Ainda não há uma previsão de 
data para o início dos trabalhos, mas 
a intenção é que, a partir de junho, os 
procedimentos devam começar. Com 
isso, a realização do censo ficará para o 
segundo semestre deste ano.

No caso dos recenseadores, há 
chances em 5.297 municípios do país. 
Na hora de fazer a inscrição, o traba-
lhador já deve informar o município 

no qual quer trabalhar e a cidade onde 
realizará a prova. A função exige ní-
vel fundamental. As demais vagas são 
para profissionais com ensino médio 
completo e os postos estão disponí-
veis em 4.409 cidades.

Os salários oferecidos variam. Para 
recenseador, o pagamento será con-
forme a produção. A remuneração po-
derá ser simulada no site https://cen-
so2022.ibge.gov.br/trabalhe-no-censo/
estimativa-de-remuneracao.html. A 
carga horária semanal é indicada em 
25 horas de trabalho. É preciso infor-
mar o município e quantas horas pre-
tende trabalhar. No caso de ACM, a re-
muneração é de R$ 1.700. Para ACS, o 
salário chega a R$ 2.100. Nas duas fun-
ções, a jornada de trabalho é de 40 ho-
ras semanais.

As provas deverão ser aplicadas no 
dia 27 de março de 2022, em dois tur-
nos: de manhã e de tarde. Quem qui-
ser concorrer para dois postos dife-
rentes, por exemplo, poderá fazer as 
provas em horário distinto. A previsão 
é que os aprovados trabalhem por até 
três meses na coleta domiciliar.

Segundo o diretor adjunto de Pes-

quisas do IBGE, Cimar Azeredo, além 
dos procedimentos de segurança con-
tra a Covid-19, como uso de máscara, 
álcool e distanciamento mínimo, ha-
verá a opção de resposta ao questioná-
rio do censo de forma presencial, por 
telefone ou ainda preencher o ques-
tionário pela internet.

“Essas três formas de coleta serão 
utilizadas durante a operação do Cen-
so 2022. De qualquer forma, o recen-
seador terá que ir ao domicílio, seja 
para realizar a entrevista no local, ob-
ter o telefone do morador ou forne-
cer o link e a chave de acesso ao ques-
tionário para que o próprio morador 
preencha o questionário pela internet. 
O IBGE vai visitar mais de 70 milhões 
de domicílios. Estamos trabalhando 
para que a pesquisa que retrata o país 
seja realizada com segurança para to-
dos”, diz Azeredo.

O IBGE manteve o treinamento 
presencial para quem vai trabalhar 
no Censo 2022. Haverá uma primei-
ra fase, que é a leitura do material de 
treinamento, que poderá ser feita a 
distância. Na segunda fase, ocorrerá o 
treinamento presencial. (FP)

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 1015230-38.2017.8.26.0562. A Doutora Lívia Maria de 
Oliveira Costa, Juíza de Direito da 9ª Vara Cível de Santos/SP. Faz saber que nos autos da ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, promovida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA EMÍLIA, 
foi deferida a intimação por edital do executado EDSON LARA NÓVOA, CPF. 075.404.198-06, que se 
encontra em lugar ignorado, da penhora que recaiu sobre o apartamento nº 31 do Bloco A do Conjunto, 
situado na Rua Oswaldo Cruz, nº 425, Santos-SP. Registrado sob matrícula nº 12.164 no 2º CRI – 
Santos/SP, bem como da avaliação de R$ 480.000,00 (Julho/2021), passando a fluir dos 20 dias supra, 
o prazo de 15 dias para impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

EDITAL de CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 1028651-
27.2019.8.26.0562. O Dr. PAULO SERGIO MANGERONA,
MM Juiz de Direito da 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA
DE SANTOS, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ
SABER  a  MARGARETE PAULA CORREA  (RG
29.392.372-3; CPF 388.262.058-76), que a COMPANHIA
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAU-
LO - SABESP lhe move ação de EXECUÇÃO para cobran-
ça do débito de R$3.775,75 (dez/2019) mais atualização
e acréscimos legais e contratuais, dívida esta repre-
sentada pelos acordos não cumpridos. Estando a execu-
tada em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por
EDITAL para que, após o prazo deste, em 03 dias, PA-
GUE o DÉBITO ou em 15 dias, OFEREÇA EMBARGOS
ou ainda, RECONHEÇA o crédito da exequente e DEPOSI-
TANDO 30% do valor da execução, inclusive custas e hono-
rários, PAGUE o RESTANTE em 6 PARCELAS MEN-
SAIS, atualizadas,  SOB PENA de PENHORA de tantos
de seus bens quantos bastem para solução da dívida,
sendo que no silêncio será nomeado Curador Especial.

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. 1005420-34.2020.8.26.0562. O MM. Juiz de 
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Santos/SP, Dr. PAULO SERGIO MANGERONA, na forma da 
Lei, FAZ SABER a(o) ESPÓLIO DE PAULO GOLDEMBERG, representado por sua inventariante 
LUCIA VASCONCELOS GOLDENBERG, CPF 731.068.798-15, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por Condomínio Edifício José Bonifácio, alegando em síntese: ser 
credor do valor de R$ 28.436,60, referente as despesas condominiais da UNIDADE 15 do 
Condomínio exequente. Encontrando-se a representante do executado em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 3 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, realize o 
pagamento do valor supra atualizado até a data do pagamento e acrescido de honorários de 
advogado fixados em 10%, sob pena de penhora. Prazo para apresentação de embargos: 15 dias, 
após o decurso do prazo deste edital, mesmo prazo no qual o executado pode reconhecer o 
crédito supra e comprovar o depósito de 30% do valor exequendo, requerendo o pagamento do 
débito restante em 06 parcelas mensais corrigidas e acrescidas de juros de 1% ao mês. Será o 
presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008983-25.2015.8.26.0590. O(A) 
MM Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de São Vicente, Estado de São Paulo, Dr(a). Mario 
Roberto Negreiros Velloso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FERNANDO MARTINS TIAGO 
e RENAN BONARRIGO TIAGO, que lhes foi proposta uma Ação de Procedimento Comum por 
parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAGDALENA, para cobrança de R$ 12.029,96 (30/09/2015), 
referente aos condomínios de 10/03/2013, 10/07/2013, 10/08/2013, e 10/10/2013 à 10/09/215, do 
apartamento 74 do condomínio autor, à R. Amador Bueno da Ribeira, 38, São Vicente/SP. 
Encontrando-se os réus em lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO por EDITAL, para que no 
prazo de 15 dias, contados após o decurso de 20 dias supra, apresentem resposta, sob pena de 
serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, e condenados os réus ao 
pagamento do débito atualizado e acrescido das parcelas vincendas no curso da lide, mais custas 
e honorários advocatícios. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Vicente, aos 02 de dezembro de 2021. 
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS
PROCESSO Nº 000938802.2014.8.26.0562

A Excelentíssima Sra. Dra. Ariana Consani Brejão 
Degregório Gerônimo, Juíza de Direito em exercício 
da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos, 
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc…
 
FAZ SABER a DISTACK MOTOS LTDA, inscrita no CNPJ 
sob no 65059958/0001-01, que, nos autos em epígrafe, foi 
determinada a CITAÇÃO da ré para que esta apresente 
sua contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, que 
começarão a correr após o prazo de dilação de 20 dias 
que contará da primeira publicação, sob pena de revelia, 
para quitação da importância referente à cobrança de 
21 (vinte e uma) multas de trânsito aplicadas ao veículo 
placa DJS7563 no valor de R$ 3.686,86, atualizado até 
abril de 2014 conforme tabela do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, que deverá ser acrescido das 
verbas sucumbenciais, valores estes que deverão ser 
atualizados até a data do efetivo pagamento. E para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será 
publicado e afixado no lugar de costume, na forma e para 
todos os efeitos da lei.

Santos, 29 de novembro de 2019.
Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo  

Juíza de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS
PROCESSO Nº 1034114-18.2017.8.26.0562

A Excelentíssima Sra. Dra. Ariana Consani Brejão 
Degregório Gerônimo, Juíza de Direito em exercício 
da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos, 
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc…
 
FAZ SABER a S J LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA 
ME, inscrito no CNPJ sob o nº 05.869.985/0001-00, que 
nos autos em epígrafe, foi determinada a CITAÇÃO do réu 
para que este apresente sua contestação, no prazo legal 
de 15 (quinze) dias, que começarão a correr após o prazo 
de dilação de 20 dias que contará da primeira publicação, 
sob pena de revelia, para quitação da importância 
referente à cobrança de 22 (vinte e duas) multas de trânsito 
aplicadas ao veículo de placa EKY-4857 no valor de R$ 
3.274,40 (três mil, duzentos e setenta e quatro reais e 
quarenta centavos), atualizado até nov/2017 conforme 
tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que 
deverá ser acrescido das verbas sucumbenciais, valores 
estes que deverão ser atualizados até a data do efetivo 
pagamento. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o 
presente edital que será publicado e afixado no lugar de 
costume, na forma e para todos os efeitos da lei.

Santos, 01 de outubro de 2021.

 Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo
Juíza de Direito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO–CONVITE N.º 
40/21–PROC. ADM. N.º 64.204/21–
Objeto: Reforma estrutural na EMEF 
Renan Alves Leite. Adjudicado em 
15/12/21 a favor da empresa M. M. 
Fioratti Empreiteira e Revestimentos, 
no valor total de R$ 321.904,40 
(trezentos e vinte e um mil, novecentos 
e quatro reais e quarenta centavos). 
Data da Homologação: 15/12/21. 
Just.: Lei Federal n.º 8.666/93. São 
Vicente, 16 de dezembro de 2021. 
NIVEA DE CASSIA DUTRA 
COSTA MARSILI–Secretária da 
Educação.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO–PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 199/21–PROC. 
ADM. N.º 50.448/21–Objeto: 
Registro de Preços para aquisição de 
óleo de soja pelo período de 12 meses, 
para uso da Diretoria de Alimentação 
Escolar–DAE. Arrematante: Lotes 1 
e 2 a empresa Superfood Alimentos 
Ltda.–EPP, valor R$ 138.000,00 
(cento e trinta e oito mil reais). 
Adjudicado: 10/12/21 e Homologado: 
13/12/21. Maiores informações 
pelo telefone: (13)3579-1396, 
com Thiago Rodrigues ou e-mail: 
thiago_compras@saovicente.sp.gov.
br. São Vicente 16 de dezembro 
de 2021. MARTA FLORINDO–
Departamento de Compras e 
Licitações.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 251/21-EDITAL 
N.º 251/21 (FUMDES)-PROC. N.º 
48.194/21. Objeto: Contratação de 
empresa especializada na realização 
de exames de imagem tipo 
tomografia computadorizada (com 
ou sem contraste), para atendimento 
aos usuários do SUS, no Município 
de São Vicente/SP, a fim de auxiliar 
no diagnóstico de pacientes da Rede 
Hospitalar, Urgência e Emergência, 
Atenção Primária e Atenção 
Especializada que necessitem desses 
exames, de acordo com a demanda 
que venha a se apresentar, em razão 
da demanda de qualquer natureza 
e demais demandas da Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme 
especificações contidas no Termo 
de Referência. Credenciamento e 
Abertura do Pregão: 30/12/21 às 
10 horas. Local da Sessão Pública: 
Auditório da Secretaria da Saúde 
de São Vicente, situado na Rua 
Padre Anchieta n.º 462, 5.º andar, 
Centro, São Vicente. Retirada do 
Edital: www.saovicente.sp.gov.br 
“LICITAÇÕES”. Informações do 
pregão através do telefone (13)3569-
5710 e pelo e-mail sesasvcompras@
yahoo.com.br. São Vicente, 16 de 
dezembro de 2021. MICHELLE 
LUIS SANTOS–Secretária da 
Saúde. 

Edital de Convocação
Conselho Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente-Processo n.º 

16.532/84
O Conselho Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente - COMDEMA 
comunica que no dia 05 de janeiro de 
2022, às 10h00 em 1º chamada e às 
10h30min em 2ª chamada, realizará na 
Associação Comercial de São Vicente 
situada na Rua Jacob Emmerich, 1238 
- Parque Bitaru, neste município, 
Assembléia Geral de Eleição dos 
conselheiros representantes de 
organizações da sociedade civil 
do Conselho Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente. A eleição será 
realizada com observância na Lei nº 
1997, de 04 de dezembro de 1984, 
alterada pelas leis nº 541-A, de 28 
de outubro de 1997, 1820-A, de 22 
de dezembro de 2006 e 2177-A de 
08 de julho de 2009, 2474-A, de 24 
de setembro de 2010, 3307-A, de 25 
de março de 2015 e 3585-A, de 18 de 
maio de 2017, observando-se critérios 
específicos a cada segmento, para se 
obter a seguinte composição:
I – 02 (dois) representantes de Clubes 
de Servir;
II – 02 (dois) representantes de 
Organizações Não-Governamentais 
ligadas ao meio ambiente;
III – 02 (dois) representantes 
de Sociedades e Entidades de 
Melhoramentos de Bairros;
IV – 02 (dois) representantes de 
entidade de Classe;
V – 01 (um) representante de 
Instituições de Ensinos Superior;
VI – 01(um) representante de 
instituições de Ensino Técnico.
A Assembléia Geral de Eleição do 
COMDEMA será instalada no dia, 
horário e local acima designados.
O processo eleitoral cumprirá o 
seguinte calendário:
I – De 15 a 30 de dezembro de 2021: 
fase das inscrições dos representantes 
de organizações da sociedade civil que 
desejarem participar da Assembléia 
Geral de Eleição das organizações 
que comporão o COMDEMA, com 
direito a voto, as quais deverão 
credenciar-se junto a SEMAM, 
neste período, das 9 às 17h, na 
Rua José Bonifácio, 404 – 4ºandar, 
Centro – São Vicente ou pelo e-mail 
c o m d e m a . s v @ g m a i l . c o m p a r a 
credenciamento, apresentando as 
seguintes documentações:
1 – Ficha de inscrição preenchida;
2 – Cópia da ata de eleição e posse 
da atual diretoria, devidamente 
registrada;
3 – Estatuto ou contrato social;
4 – Carta de apresentação da entidade, 
apresentando seus objetivos, áreas de 
atuação e público alvo; 
5 - Cópia dos documentos pessoais 
(RG, CPF) do representante legal da 
entidade;
6 – Cópia do Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ);
7 – Indicação do representante e 
contatos (telefone, endereço e e-mail).
Cada entidade deverá se credenciar 
junto ao segmento específico do qual 
concorrerá á vaga.
II – Dia 05 de janeiro de 2022: 
Assembleia Geral de Eleição dos 
representantes de organizações da 
sociedade civil.
Para efeito de credenciamento, no 
ato da Assembléia Geral de Eleição, 
as entidades inscritas para concorrer 
às vagas do COMDEMA, deverão 
apresentar apenas o protocolo de 
inscrição e documentos pessoais. Na 
ausência do representante legal da 
instituição, o mesmo deverá indicar 
um membro, que deverá portar o 
protocolo de inscrição, para representá-
lo na Assembléia Geral de Eleição 
e apresentá-la juntamente com seus 
documentos pessoais, sendo que cada 
participante poderá ser representante 
de apenas uma instituição. As 
organizações representativas da 
sociedade civil serão eleitas pelo voto 
conjunto das entidades participantes 
com direito a voto. O voto será direto, 
sendo que cada entidade credenciada 
para a Assembléia Geral de Eleição 
deverá votar apenas uma vez através 
de seu representante legal. Em caso 
de empate a Comissão Eleitoral 
terá direito a voto único. Maiores 
informações poderão ser obtidas 
junto a SEMAM pelo telefone (13) 
3569-2282 ou (13) 3569-2276. São 
Vicente, 6 de dezembro de 2021. 
FLAVIA RAMACCIOTTI CESAR 
DE OLIVEIRA-Secretária de Meio 
Ambiente e Bem-Estar Animal

EXTRATO DE CONTRATO DE 
EXECUÇÃO DE OBRAS N.º 
91/21–TOMADA DE PREÇOS 
N.º 8/21–PROC. ADM. N.º 
61.514/21–Contratante: Prefeitura de 
São Vicente–Contratada: Macterra 
Engenharia Eireli-EPP. Objeto: 
Execução de obra de pavimentação de 
via em quatro quadras da Rua Sinhá 
Junqueira, no Bairro Vila São Jorge, 
no Município de São Vicente, no valor 
total de R$ 482.080,70 (quatrocentos 
e oitenta e dois mil, oitenta reais e 
setenta centavos). Vigência: 6 (seis) 
meses. Data da assinatura: 14/12/21.  
Just.: Lei Federal n.º 8.666/93. São 
Vicente, 16 de dezembro de 2021. 
WANESSA ALMEIDA VALENTE 
DE MATOS–Secretária de Obras.

AVISO DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 1/21–SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL–PROC. ADM. N.º 
23.773/21–Objeto: Execução de 
atividade para o atendimento do 
serviço de acolhimento institucional 
para crianças e adolescentes e 
casa de passagem para criança e 
adolescente. Abertura: 14/1/22, ás 
14 horas, na Rua José Bonifácio n.º 
404–1.º andar, Centro-São Vicente/
SP. O Edital completo contendo as 
normas e demais elementos referentes 
ao Chamamento Público poderá 
ser retirado gratuitamente, pelos 
interessados no site da Prefeitura, 
através da página https://www.
saovicente.sp.gov.br/publico/noticia_
assunto_lista.php?cod_menu=135. 
São Vicente, 16 de dezembro de 2021. 
LEANDRO VALENÇA DA SILVA–
Secretário de Desenvolvimento 
Social.

LEI Nº 4210
Autoriza o Poder Executivo a 
conceder subvenção ao Hospital São 
José – Santa Casa de São Vicente. 
Proc. nº 60910/21
KAYO AMADO, Prefeito do 
Município de São Vicente, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, faz saber que a Câmara Municipal 
decreta e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo 
autorizado a conceder subvenção ao 
Hospital São José – Santa Casa de São 
Vicente, no valor de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais).
Art. 2º As despesas decorrentes desta 
Lei onerarão as verbas orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
São Vicente, Cidade Monumento 
da História Pátria, Cellula Mater da 
Nacionalidade, em 14 de dezembro de 
2021.

KAYO AMADO
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO DE 
EXECUÇÃO DE OBRAS N.º 70/21 
–CONVITE N.º 27/21–PROC. 
ADM. N.º 59.415/21–Objeto: Obra de 
construção de vestiário e lavanderia 
na EMEF Antônio Fernando dos Reis. 
Contratada: Macterra Engenharia 
Eireli. Vigência: 6 (seis) meses. Data 
da Assinatura: 1/12/21. Just.: Lei 
Federal n.º 8.666/93. São Vicente, 
16 de dezembro de 2021. NIVEA 
DE CASSIA DUTRA COSTA 
MARSILI–Secretária da Educação.

EXTRATO DO CONTRATO 
DE EXECUÇÃO DE OBRAS 
N.º 82/21 –CONVITE N.º 31/21–
PROC. ADM. N.º 62.197/21–
Objeto: Reforma estrutural na 
EMEF Laura Filgueiras. Contratada: 
Consitec Engenharia e Tecnologia 
Ltda. Vigência: 6 (seis) meses. Data 
da Assinatura: 7/12/21. Just.: Lei 
Federal n.º 8.666/93. São Vicente, 
16 de dezembro de 2021. NIVEA 
DE CASSIA DUTRA COSTA 
MARSILI–Secretária da Educação

EXTRATO DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N.º 84/21–CONVITE N.º 19/21–
PROC. ADM. N.º 50.792/21–
Objeto: Prestação de serviço de 
consultoria, assessoria técnica junto 
ao Ministério da Educação e FNDE–
PAR/SIMEC. Contratada: Amazônia 
Assessoria E Consultoria Ltda.–ME. 
Vigência: 12 (doze) meses. Data 
da Assinatura: 7/12/21.  Just.: Lei 
Federal n.º 8.666/93. São Vicente, 
16 de dezembro de 2021. NIVEA 
DE CASSIA DUTRA COSTA 
MARSILI–Secretária da Educação

EXTRATO DE CONTRATO–
PREGÃO PRESENCIAL Nº 
188/21–PROC. ADM. N.º 48.147/21 
–Objeto: Objeto: Prestação de 
serviços para preparo e fornecimento 
de refeições para Policiais Militares 
que atuarão no Município de São 
Vicente durante a Operação Verão 
2021/2022, no período de 22/12/21 
a 6/3/2022. Contratante: Prefeitura 
de São Vicente. Contratada: K.G.B. 
Refeições Eireli–Contrato n.º 83/21. 
Valor R$ 539.400,00 (quinhentos e 
trinta e nove mil e quatrocentos reais). 
Data da Assinatura: 13/12/21. Just.: 
Lei Federal n.º 8.666/93. São Vicente, 
16 de dezembro de 2021. MÁRIO 
SANTANA NETO–Secretário 
Executivo–SEP.

EXTRATO DE ATA N.º 
175/21-PREGÃO ELETRÔNICO 
N.º 192/21. Órgão: Fundo Municipal 
de Saúde de São Vicente, através da 
Secretaria da Saúde de São Vicente/
Prefeitura de São Vicente. Fornecedor: 
Onco Prod Distribuidora de Produtos 
Hospitalares e Oncológicos Ltda. 
Objeto: Registro de Preços de para 
aquisição de medicamento, pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme 
especificações e quantidades 
constantes no Anexo I do Edital 
do Pregão Eletrônico n.º 192/21. 
Assinatura: 3/12/21. Vigência: 3/12/21 
a 3/12/22. Valor total: R$ 15.136,80. 
São Vicente, 16 de dezembro de 
2021. MICHELLE LUIS SANTOS-
Secretária da Saúde/Fundo Municipal 
de Saúde de São Vicente.

AVISO DE LICITAÇÃO Nº.104/2021 
ID:913690

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal 
da Estância Balneária de Itanhaém 
o Pregão Eletrônico nº. 104/2021 
Processo n º 15.366/2021.
Interessado: Secretaria DE Saúde Tipo 
de Licitação: MENOR PREÇO POR 
ITEM
Objeto:Registro de Preço para possível 
aquisição de Medicamentos Diversos, 
com item reservados para participação 
exclusiva de ME’s e EPP’s, a fim de 
Atender a UPA, SAMU, Redes de 
Atenção Básica e Especializada e 
Programa DST/AIDS Plano de Ações 
e Metas da Secretaria de Saúde da 
Prefeitura Municipal de Itanhaém, pelo 
período de 12(doze) meses
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
Início – ÁS 10:00 Horas dia 16/12/2021 
e Final – às 08:30 Horas do dia 
06/01/2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: A partir 
das 08:30Horas do dia 06/01/2022
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 
A partir das 10:00 Horas do dia 
06/01/2022.
Recebimento da documentação do 
Item 01 AOS 15 : até o 3º (terceiro) dia 
útil subseqüente ao da realização da 
sessão.
Todas as fases referentes a este 
procedimento licitatório serão realizadas 
pela Internet no endereço eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br.
INFORMAÇÕES: Telefone (0xx13) 
3421.1600, ramal 1236 e/ ou pregao@
itanhaem.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 
ITANHAÉM, EM 15 DE Dezembro DE 
2021.
GILBERTO ANDRIGUETTO JÚNIOR 
- Secretário Municipal da Secretaria de 
Administração.

ANGULUS RIDET

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n. º 133/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA 
ENDODONTIA I”
Processo: 17.336/2021
Data do Pregão: 06/01/2022 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: 
855800801002021OC00184
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$ 106,22 
(cento e seis reais e vinte e dois centavos). 
Local e horário para pagamento da taxa: 
Banco Santander - das 10h00 às 16h00 e 
Banco Bradesco - das 10h00 às 16h00.
Local e horário para retirada do edital: 
Avenida Presidente Kennedy, nº 9.000, 1º 
Andar, Vila Mirim - Praia Grande/SP, junto 
ao Departamento de Licitações, das 09h00 
às 16h00, ou, gratuitamente na íntegra 
através do site www.praiagrande.sp.gov.br e 
www.bec.sp.gov.br.

Praia Grande, 14 de dezembro de 
2021. JOSÉ ISAIAS COSTA LIMA 
- Responsável pela Secretaria de Saúde 
Pública

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

7ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTOS - SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada JOSINETE COSTA DA SILVA, inscrita no CPF/MF sob o nº 254.356.608-23. A Dra. Simone
Curado Ferreira Oliveira, MM. Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital

de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título
Extrajudicial ajuizada por SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO em face de JOSINETE COSTA DA SILVA - Processo nº 0018317-97.2009.8.26.0562 – Controle nº
874/2009, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se
encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO
DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do
CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail
visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será
possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será
realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 31/01/2022 às 10:30h e se encerrará dia 03/02/2022 às 10:30h,
onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º
Leilão, que terá início no dia 03/02/2022 às 10:31h e se encerrará no dia 24/02/2022 às 10:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor
da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do
Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação judicial. Na hipótese de incapaz não serão admitidos lances inferiores a 80% do valor da avaliação, nos termos do art. 701 do CPC. DOS
LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do
arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do
CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão
através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de
pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o
leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida
com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido,
devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar
ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no
valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do
arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro
horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. DA REMIÇÃO - Se o executado pagar a dívida ou firmar acordo após a
publicação deste edital, o mesmo deverá pagar ao leiloeiro o custo relativo à publicação. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal
www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos,
será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: um veículo marca RENAULT, modelo SANDERO EXP 16, ano
2011/2012, placa GYS5123, cor cinza, chassi 93YBSR7UHCJ899522, renavam 00339003170, álcool/gasolina. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 459,86 (16/11/2021). O bem encontra-se na Praça José Domingues Martins, 24, Aparecida, Santos/SP, sendo nomeada
depositária a executada. Valor da Avaliação do bem: R$ 22.300,00 (vinte e dois mil e trezentos reais) para novembro de 2019. Débito desta ação as fls.460 no valor de R$
55.882,86 (novembro/2021). Santos, 29 de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.

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

9ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTOS - SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado FELIPE GONÇALVES DE DEUS, inscrito no CPF/MF sob o nº 318.370.128-65; bem como sua
cônjuge, se casado for. A Dra. Lívia Maria de Oliveira Costa, MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santos/SP, na forma da lei,

FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REIS EMPRESARIAL CENTER em face de FELIPE GONÇALVES DE DEUS - Processo nº
1015987-61.2019.8.26.0562 – Controle nº 676/2019, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel
será vendido em caráter "AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas
designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º e § 3º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado e, será afixado
em local de costume e publicado em jornal de grande circulação. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail
visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será
possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será
realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 28/01/2022 às 11:30h e se encerrará dia 02/02/2022 às 11:30h,
onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º
Leilão, que terá início no dia 02/02/2022 às 11:31h e se encerrará no dia 21/02/2022 às 11:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor
da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do
Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que
serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço
do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se
desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail:
proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre
prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o
exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da
execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a
5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em
nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO
PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de
guia de depósito nos autos, que ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal
www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos,
será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 35.059 DO 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS DA COMARCA DE SANTOS/SP - IMÓVEL: A sala nº 34, localizada no 3º pavimento, do "Condomínio Edifício Reis Empresarial Center", que recebeu o nºs 93 е 95,
da Rua Carvalho de Mendonça, confrontando: pela frente com o hall de circulação, de um lado com o poço de iluminação e ventilação e com a sala de final "3", de outro lado
com a sala de final "5", e pelos fundos com parede cega, contendo uma área útil de 45,725 metros quadrados, área comum de 15,982 metros quadrados, no total de 61,707
metros quadrados; pertencendo-lhe tanto no terreno como nas demais partes comuns, uma fração ideal equivalente a 13,134 metros quadrados ou 2,319% do todo. Consta na
Av.08 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 46.048.008.016. Consta no site da
Prefeitura de Santos/SP débitos inscritos na Dívida Ativa e débitos de IPTU para o exercício atual no valor total de R$ 3.707,26 (12/11/2021). Valor da Avaliação do Imóvel: R$
194.500,00 (cento e noventa e quatro mil e quinhentos reais) para junho de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização
monetária do TJ/SP. Débito desta ação as fls.156 no valor de R$ 9.912,78 (janeiro/2021). Santos, 23 de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dra. Lívia Maria de
Oliveira Costa-Juíza de Direito

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

Edital De Intimação Cumprimento De Sentença Processo Físico nº: 
0007296-21.2001.8.26.0590 Classe: Assunto: Procedimento Sumário - 
Estabelecimentos de Ensino Requerente: Fortec Assessoria e 
Treinamento Sc Ltda Requerido: Jose Elucivaldo da Silva Prazo 20 dias. O 
Dr. Artur Martinho de Oliveira Junior, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da 
Comarca de São Vicente/SP, na forma da Lei, etc. Faz Saber a José 
Elucivaldo da Silva CPF 934.958.468-91 que nos autos da Ação de 
Procedimento Sumário, em fase de Cumprimento de Sentença requerida 
por Fortec Assessoria e Treinamento Sc Ltda procedeu-se ao bloqueio de 
R$538,92 (02.06.21 - fls. 622/623) de sua conta para pagamento do débito 
de R$9.108,38 (09.03.21 - fls. 616). Estando o executado em lugar 
ignorado, expede-se o edital para que fique intimado do bloqueio, podendo 
no prazo de 05 dias, a fluir os 20 supra, apresentar manifestação (art. 854, § 
3º do CPC), sob pena de levantamento. K-15e16/12

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1008554-
53.2018.8.26.0590 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
São Vicente, Estado de São Paulo, Dr(a). Mário Roberto Negreiros 
Velloso, na forma da Lei, etc. Faz saber a todos os que o presente edital, 
virem ou dele tiverem conhecimento, que nos autos do processo nº 
1008554- 53.2018.8.26.0590, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de 
São Vicente/SP, a ação monitória em que é réu Deusídio Mendes 
Fernandes, RG 5481920 SSP/GO, CPF 398.821.348-90, e autor, Auto 
Posto Itararé de São Vicente Ltda., CNPJ nº 04.550.260/0001-91, que 
requer a quitação dos valores inadimplidos pelo Réu que perfazem 
atualmente o montante de R$ 4.405,94 (quatro mil quatrocentos e cinco 
reais e noventa e quatro centavos), acrescidos de custas processuais, 
salvo se pagos no prazo legal, e honorários de advogado no montante de 
5% do valor do débito, nos termos do art. 701 do Código de Processo Civil, 
no prazo de 15 dias. Foram realizadas diversas tentativas para localizar o 
réu e como se constatou que está em lugar incerto e não sabido, não sendo 
possível citá-lo pessoalmente, nestas condições foi deferida a citação pelo 
presente edital, para comparecer em juízo, no intuito de promover sua 
defesa e ser notificado dos ulteriores termos do processo. O não 
comparecimento no prazo do edital importa em revelia. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada 
no local de costume. Caso seja decretada a revelia, será nomeado curador 
especial ao Réu. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Vicente, aos 
01 de outubro de 2021. K-16e17/12
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 A A Polícia Federal defla-
grou na manhã desta quar-
ta-feira uma operação contra 
desvios de recursos públicos 
nas obras do estádio Caste-
lão, na cidade de Fortaleza, 
no Ceará.

A PF cumpriu 14 manda-
dos de busca e apreensão de-
terminados pela Justiça, ten-
do entre os alvos os irmãos 
Ciro Gomes, pré-candidato 
a presidente, e o senador Cid 
Gomes, ambos do PDT.

Segundo nota da polícia, 
as suspeitas são de “fraudes, 
exigências e pagamentos de 
propinas a agentes políticos 
e servidores públicos decor-
rentes de procedimento de 
licitação para obras” no es-
tádio, entre os anos de 2010 
e 2013.

Lúcio Gomes, outro irmão 
da família, também sofreu 
busca e apreensão.

Pelas redes sociais, Ciro 
sugeriu que a ação da PF foi 
política. “Não tenho mais dú-
vida de que Bolsonaro trans-
formou o Brasil num Esta- Ciro Gomes afirmou não ter mais dúvidas de que ‘Bolsonaro transformou o Brasil num Estado Policial’

Pedro Ladeira/Folhapress

Ciro e Cid são alvos de operação 
da PF sobre obras do Castelão

SUPOSTOS DESVIOS. Os irmãos Cid, Lúcio e Ciro Gomes foram alvos de uma operação da Polícia Federal

do Policial que se oculta sob 
falsa capa de legalidade”,  
escreveu.

O juiz Danilo Dias Vas-
concelos de Almeida, da 32 
Vara Federal do Ceará, deter-
minou ainda o afastamento 
do sigilo telefônico, bancá-
rio, fiscal e telemático dos ir-
mãos e de outros alvos.

LULA.
O ex-presidente Lula (PT) ma-
nifestou sua “solidariedade” 
a Ciro Gomes (PDT-CE) após 
o presidenciável e seus ir-
mãos Cid e Lúcio Gomes te-
rem sido alvo da operação 
da PF.

“Quero prestar minha so-
lidariedade ao senador Cid 
Gomes e ao pré-candidato a 
presidente Ciro Gomes, que 
tiveram suas casas invadidas 
sem necessidade, sem serem 
intimados para depor e sem 
levar em conta a trajetória 
de vida idônea dos dois. Eles 
merecem ser respeitados”, 
postou Lula em sua conta 
no Twitter. (FP)

MPF quer que 
União pague 
R$ 62,5 bilhões 
às vítimas

 A A Procuradoria da Repú-
blica no Distrito Federal afir-
ma que o governo federal 
minimizou a gravidade da Co-
vid-19 e pede que a União seja 
condenada a reparar as perdas 
de famílias dos mortos e de ví-
timas com sequelas graves. O 
valor da causa é estimado em 
R$ 62,5 bilhões.

Em ação civil pública en-
viada à Justiça Federal nes-
ta quarta-feira (15), procura-
dores da República afirmam 
que houve omissão e negli-
gência da gestão do presiden-
te Jair Bolsonaro (PL) nas ne-
gociações para a compra de 
vacinas e que isso “custou 
caro à sociedade”.

Em vários trechos do do-
cumento, os representantes 
do MPF (Ministério Público 
Federal) atribuem irregula-
ridades a Bolsonaro e a seus 
comandados que contribuí-
ram para que o número de ví-
timas fatais da pandemia su-
perasse a marca dos 600 mil.

“O presidente Jair Bolso-
naro, líder máximo da nação, 
em diversas ocasiões, zom-
bou e duvidou do número de 
óbitos, chamou de ‘maricas’ e 
cheios de ‘mimimi’ aqueles 
que se preocupavam com o 
vírus e com as suas nefastas 
consequências para a popu-
lação”, afirmaram.

Os signatários da ação, 
que tramita na 20ª vara Cí-
vel de Justiça Federal do DF, 
pedem que as famílias dos 
mortos sejam indenizadas 
em, pelo menos, R$ 100 mil, 
e as famílias de sobreviventes 
com sequelas graves/persis-
tentes, em R$ 50 mil.

Além disso, querem que a 
União seja obrigada pela Jus-
tiça a pagar R$ 1 bilhão a ser 
revertido a um fundo como 
forma de reparação do dano 
moral coletivo. O valor deve 
ser aplicado obrigatoriamen-
te em ações, programas ou 
projetos de desenvolvimen-
to científico.

Há também pedido para 
que seja determinado ao 
Executivo o mapeamento e 
a avaliação sistemática dos 
casos de Covid longa ou de 
mortes após alta hospitalar 
por complicações e sequelas 
decorrentes da doença. Sobre 
essa situação, há pedido de 
liminar (decisão antecipató-
ria). (FP)

COVID-19

 A Morreu nesta quarta-feira 
a escritora e ativista norte-a-
mericana bell hooks, 69 anos, 
em Berea, no estado de Ken-
tucky, nos Estados Unidos. Em 
nota, sua família informou 
que ela estava doente e cerca-
da de pessoas próximas  em 
seus últimos instantes.

Nascida  Gloria Jean Wat-
kins, hooks publicou seu pri-
meiro livro de poemas “And 
There We Wept” sob seu pseu-
dônimo em 1978. O nome ar-
tístico era uma homenagem 
à bisavó e é escrito com todas 
as letras minúsculas.

Depois, ela escreveu 40 li-
vros publicados em 15 idio-
mas diferentes. Os temas 
tratados por ela eram femi-
nismo, racismo, papéis de gê-
nero, cultura, política, amor e 
espiritualidade.

Mais recentemente, dava 
aulas na universidade Berea 

Morre bell hooks, escritora 
célebre do feminismo negro

A escritora e ativista bell hooks  escreveu 40 livros publicados em 
15 idiomas; os temas eram feminismo, racismo, política e amor

Divulgação/Liza Matthews / Bell Hooks Institute

College, no Kentucky, sua ter-
ra natal. Antes, estudou em 
escolas segregadas entre 
negros e brancos nos EUA, 
cursou faculdade em Stan-
ford, mestrado Wisconsin e 

doutorado em literatura na  
Califórnia.

Ela também fundou o “bell 
hooks Institute” em 2014 para 
documentar sua trajetória 
como feminista negra. (GSP)

 A O futuro prefeito de Nova 
York, Eric Adams, anunciou 
nesta quarta-feira que nomea-
rá uma mulher, Keechant Se-
well, pela primeira vez como 
chefe de polícia da maior cida-
de dos Estados Unidos.

“Keechant Sewell é uma 
talentosa combatente do cri-
me com a experiência e a in-
teligência emocional para en-
tregar tanto a segurança que 
os nova-iorquinos precisam 
quanto a justiça que eles me-
recem”, afirmou o democrata 
Adams, em um comunicado 
enviado aos meios de comu-
nicação do país.

A policial é atualmente a 
chefe de investigações do con-
dado de Nassau, no leste da ci-
dade. Primeira mulher a che-
fiar o Departamento de Polícia 
de Nova York (NYPD), ela será a 
terceira negra no cargo, duran-
te o mandato do segundo pre-
feito negro da história da cida-

Nova York terá 1ª negra 
como chefe da polícia

de. Ambos tomarão posse em 
1º de janeiro. 

Adams, que é ele próprio 
ex-capitão da polícia de Nova 
York, vai apresentar Sewell em 
uma entrevista coletiva nesta 
quarta, noticiou o jornal New 
York Post. A segurança foi um 
dos principais temas da cam-
panha eleitoral do prefeito. (FP)

Futuro prefeito 
anunciou nesta 
quarta-feira 
que nomeará 
uma mulher, 
Keechant Sewell, 
pela primeira vez 
como chefe de 
polícia da maior 
cidade dos EUA

 A Quase 70% dos entrega-
dores de aplicativos em terri-
tório nacional são pretos ou 
pardos e ganham, em média, 
R$ 1.170 por mês.

É o que revela uma pes-
quisa sobre as condições 
de trabalho no setor, enco-
mendada pela Central Úni-
ca dos Trabalhadores (CUT) 
e pela Organização Interna-
cional do Trabalho, que será 
divulgada nesta próxima  
sexta-feira (17).

Segundo o estudo, feito 
por pesquisadores da Univer-

Entregador por app 
ganha em média 
R$ 1.170 por mês

O valor líquido recebido por hora trabalhada para os aplicativos 
de entrega gira em torno de R$ 5, de acordo com o levantamento

Roberto Parizotti/Fotos Públicas

sidade de Brasília e da Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba em Brasília e no Recife 
durante 18 meses, mais de 
90% dos entregadores são 
homens, e a maioria tem 30 
anos de idade ou menos.

O valor líquido recebido 
por hora trabalhada para os 
aplicativos de entrega gira 
em torno de R$ 5, de acordo 
com o levantamento, mas os 
pesquisadores encontraram 
casos de entregadores que 
recebem R$ 0,59 pelo mesmo 
tempo, trabalhando sete dias 

Pesquisa inédita revelou as condições de 
trabalho dos entregadores de aplicativos

por semana. 
“A pesquisa revela as es-

tratégias das empresas para 
aumentar seus lucros às cus-
tas da precarização das con-
dições de trabalho dos entre-
gadores”, diz Ricardo Festi, 
professor da UnB, que traba-
lhou na pesquisa. “Os rendi-
mentos são baixíssimos e as 
jornadas estão acima de 12 
horas diárias.”

Segundo Sérgio Nobre, 
presidente da CUT, os dados 
devem ser usados para for-
mular propostas de repre-
sentação da categoria, que 
cresceu com o avanço do de-
semprego e da informalidade 
na pandemia.

O plenário do Senado 
aprovou nesta quinta-fei-
ra (9) um projeto de lei que 
prevê algumas medidas de 
proteção para entregado-
res de aplicativos durante a 
pandemia da Covid-19, como 
pagamento de ajuda finan-
ceira por 15 dias aos profis-
sionais afastados por terem 

sido infectados pelo novo  
coronavírus.

A proposta foi aprovada 
de maneira simbólica pelos 
senadores. Como já havia re-
cebido aval positivo na Câ-
mara dos Deputados, segue 
direto para a sanção do pre-
sidente Jair Bolsonaro.

O projeto de autoria do 
deputado federal Ivan Valen-
te (PSOL-SP) prevê uma série 
de medidas que devem per-
manecer em vigor até o fim 
da emergência em saúde pú-
blica. A proposta havia sido 
apresentada em abril do ano 
passado. (Joana Cunha, da FP)

Alckmin 
oficializa 
saída do PSDB

 A O ex-governador Geraldo 
Alckmin anunciou nesta quar-
ta a sua desfiliação do PSDB.

Ele entregou uma carta for-
malizando sua decisão para o 
diretório municipal da sigla da 
qual participou da fundação e 
fez parte por 33 anos. A assina-
tura de Alckmin foi a sétima da 
ata de criação do PSDB. 

Agora, Alckmin está arti-
culando com o ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva e 
com o Partido dos Ttrabalha-
dores (PT) para ser candidato 
a vice-presidente na chapa em 
2022. Estas tratativas começa-
ram a ficar mais claras em no-
vembro.

Segundo o jornal “Correio 
Braziliense”, há negociação 
para que Alckmin seja vice de 
Lula, Fernando Haddad (PT) 
concorra ao Senado e Márcio 
França (PSB) ao governo de 
São Paulo. (GSP)
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 A A Polícia Federal defla-
grou na manhã desta quar-
ta-feira uma operação contra 
desvios de recursos públicos 
nas obras do estádio Caste-
lão, na cidade de Fortaleza, 
no Ceará.

A PF cumpriu 14 manda-
dos de busca e apreensão de-
terminados pela Justiça, ten-
do entre os alvos os irmãos 
Ciro Gomes, pré-candidato 
a presidente, e o senador Cid 
Gomes, ambos do PDT.

Segundo nota da polícia, 
as suspeitas são de “fraudes, 
exigências e pagamentos de 
propinas a agentes políticos 
e servidores públicos decor-
rentes de procedimento de 
licitação para obras” no es-
tádio, entre os anos de 2010 
e 2013.

Lúcio Gomes, outro irmão 
da família, também sofreu 
busca e apreensão.

Pelas redes sociais, Ciro 
sugeriu que a ação da PF foi 
política. “Não tenho mais dú-
vida de que Bolsonaro trans-
formou o Brasil num Esta- Ciro Gomes afirmou não ter mais dúvidas de que ‘Bolsonaro transformou o Brasil num Estado Policial’

Pedro Ladeira/Folhapress

Ciro e Cid são alvos de operação 
da PF sobre obras do Castelão

SUPOSTOS DESVIOS. Os irmãos Cid, Lúcio e Ciro Gomes foram alvos de uma operação da Polícia Federal

do Policial que se oculta sob 
falsa capa de legalidade”,  
escreveu.

O juiz Danilo Dias Vas-
concelos de Almeida, da 32 
Vara Federal do Ceará, deter-
minou ainda o afastamento 
do sigilo telefônico, bancá-
rio, fiscal e telemático dos ir-
mãos e de outros alvos.

LULA.
O ex-presidente Lula (PT) ma-
nifestou sua “solidariedade” 
a Ciro Gomes (PDT-CE) após 
o presidenciável e seus ir-
mãos Cid e Lúcio Gomes te-
rem sido alvo da operação 
da PF.

“Quero prestar minha so-
lidariedade ao senador Cid 
Gomes e ao pré-candidato a 
presidente Ciro Gomes, que 
tiveram suas casas invadidas 
sem necessidade, sem serem 
intimados para depor e sem 
levar em conta a trajetória 
de vida idônea dos dois. Eles 
merecem ser respeitados”, 
postou Lula em sua conta 
no Twitter. (FP)

MPF quer que 
União pague 
R$ 62,5 bilhões 
às vítimas

 A A Procuradoria da Repú-
blica no Distrito Federal afir-
ma que o governo federal 
minimizou a gravidade da Co-
vid-19 e pede que a União seja 
condenada a reparar as perdas 
de famílias dos mortos e de ví-
timas com sequelas graves. O 
valor da causa é estimado em 
R$ 62,5 bilhões.

Em ação civil pública en-
viada à Justiça Federal nes-
ta quarta-feira (15), procura-
dores da República afirmam 
que houve omissão e negli-
gência da gestão do presiden-
te Jair Bolsonaro (PL) nas ne-
gociações para a compra de 
vacinas e que isso “custou 
caro à sociedade”.

Em vários trechos do do-
cumento, os representantes 
do MPF (Ministério Público 
Federal) atribuem irregula-
ridades a Bolsonaro e a seus 
comandados que contribuí-
ram para que o número de ví-
timas fatais da pandemia su-
perasse a marca dos 600 mil.

“O presidente Jair Bolso-
naro, líder máximo da nação, 
em diversas ocasiões, zom-
bou e duvidou do número de 
óbitos, chamou de ‘maricas’ e 
cheios de ‘mimimi’ aqueles 
que se preocupavam com o 
vírus e com as suas nefastas 
consequências para a popu-
lação”, afirmaram.

Os signatários da ação, 
que tramita na 20ª vara Cí-
vel de Justiça Federal do DF, 
pedem que as famílias dos 
mortos sejam indenizadas 
em, pelo menos, R$ 100 mil, 
e as famílias de sobreviventes 
com sequelas graves/persis-
tentes, em R$ 50 mil.

Além disso, querem que a 
União seja obrigada pela Jus-
tiça a pagar R$ 1 bilhão a ser 
revertido a um fundo como 
forma de reparação do dano 
moral coletivo. O valor deve 
ser aplicado obrigatoriamen-
te em ações, programas ou 
projetos de desenvolvimen-
to científico.

Há também pedido para 
que seja determinado ao 
Executivo o mapeamento e 
a avaliação sistemática dos 
casos de Covid longa ou de 
mortes após alta hospitalar 
por complicações e sequelas 
decorrentes da doença. Sobre 
essa situação, há pedido de 
liminar (decisão antecipató-
ria). (FP)

COVID-19

 A Morreu nesta quarta-feira 
a escritora e ativista norte-a-
mericana bell hooks, 69 anos, 
em Berea, no estado de Ken-
tucky, nos Estados Unidos. Em 
nota, sua família informou 
que ela estava doente e cerca-
da de pessoas próximas  em 
seus últimos instantes.

Nascida  Gloria Jean Wat-
kins, hooks publicou seu pri-
meiro livro de poemas “And 
There We Wept” sob seu pseu-
dônimo em 1978. O nome ar-
tístico era uma homenagem 
à bisavó e é escrito com todas 
as letras minúsculas.

Depois, ela escreveu 40 li-
vros publicados em 15 idio-
mas diferentes. Os temas 
tratados por ela eram femi-
nismo, racismo, papéis de gê-
nero, cultura, política, amor e 
espiritualidade.

Mais recentemente, dava 
aulas na universidade Berea 

Morre bell hooks, escritora 
célebre do feminismo negro

A escritora e ativista bell hooks  escreveu 40 livros publicados em 
15 idiomas; os temas eram feminismo, racismo, política e amor

Divulgação/Liza Matthews / Bell Hooks Institute

College, no Kentucky, sua ter-
ra natal. Antes, estudou em 
escolas segregadas entre 
negros e brancos nos EUA, 
cursou faculdade em Stan-
ford, mestrado Wisconsin e 

doutorado em literatura na  
Califórnia.

Ela também fundou o “bell 
hooks Institute” em 2014 para 
documentar sua trajetória 
como feminista negra. (GSP)

 A O futuro prefeito de Nova 
York, Eric Adams, anunciou 
nesta quarta-feira que nomea-
rá uma mulher, Keechant Se-
well, pela primeira vez como 
chefe de polícia da maior cida-
de dos Estados Unidos.

“Keechant Sewell é uma 
talentosa combatente do cri-
me com a experiência e a in-
teligência emocional para en-
tregar tanto a segurança que 
os nova-iorquinos precisam 
quanto a justiça que eles me-
recem”, afirmou o democrata 
Adams, em um comunicado 
enviado aos meios de comu-
nicação do país.

A policial é atualmente a 
chefe de investigações do con-
dado de Nassau, no leste da ci-
dade. Primeira mulher a che-
fiar o Departamento de Polícia 
de Nova York (NYPD), ela será a 
terceira negra no cargo, duran-
te o mandato do segundo pre-
feito negro da história da cida-

Nova York terá 1ª negra 
como chefe da polícia

de. Ambos tomarão posse em 
1º de janeiro. 

Adams, que é ele próprio 
ex-capitão da polícia de Nova 
York, vai apresentar Sewell em 
uma entrevista coletiva nesta 
quarta, noticiou o jornal New 
York Post. A segurança foi um 
dos principais temas da cam-
panha eleitoral do prefeito. (FP)

Futuro prefeito 
anunciou nesta 
quarta-feira 
que nomeará 
uma mulher, 
Keechant Sewell, 
pela primeira vez 
como chefe de 
polícia da maior 
cidade dos EUA

 A Quase 70% dos entrega-
dores de aplicativos em terri-
tório nacional são pretos ou 
pardos e ganham, em média, 
R$ 1.170 por mês.

É o que revela uma pes-
quisa sobre as condições 
de trabalho no setor, enco-
mendada pela Central Úni-
ca dos Trabalhadores (CUT) 
e pela Organização Interna-
cional do Trabalho, que será 
divulgada nesta próxima  
sexta-feira (17).

Segundo o estudo, feito 
por pesquisadores da Univer-

Entregador por app 
ganha em média 
R$ 1.170 por mês

O valor líquido recebido por hora trabalhada para os aplicativos 
de entrega gira em torno de R$ 5, de acordo com o levantamento

Roberto Parizotti/Fotos Públicas

sidade de Brasília e da Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba em Brasília e no Recife 
durante 18 meses, mais de 
90% dos entregadores são 
homens, e a maioria tem 30 
anos de idade ou menos.

O valor líquido recebido 
por hora trabalhada para os 
aplicativos de entrega gira 
em torno de R$ 5, de acordo 
com o levantamento, mas os 
pesquisadores encontraram 
casos de entregadores que 
recebem R$ 0,59 pelo mesmo 
tempo, trabalhando sete dias 

Pesquisa inédita revelou as condições de 
trabalho dos entregadores de aplicativos

por semana. 
“A pesquisa revela as es-

tratégias das empresas para 
aumentar seus lucros às cus-
tas da precarização das con-
dições de trabalho dos entre-
gadores”, diz Ricardo Festi, 
professor da UnB, que traba-
lhou na pesquisa. “Os rendi-
mentos são baixíssimos e as 
jornadas estão acima de 12 
horas diárias.”

Segundo Sérgio Nobre, 
presidente da CUT, os dados 
devem ser usados para for-
mular propostas de repre-
sentação da categoria, que 
cresceu com o avanço do de-
semprego e da informalidade 
na pandemia.

O plenário do Senado 
aprovou nesta quinta-fei-
ra (9) um projeto de lei que 
prevê algumas medidas de 
proteção para entregado-
res de aplicativos durante a 
pandemia da Covid-19, como 
pagamento de ajuda finan-
ceira por 15 dias aos profis-
sionais afastados por terem 

sido infectados pelo novo  
coronavírus.

A proposta foi aprovada 
de maneira simbólica pelos 
senadores. Como já havia re-
cebido aval positivo na Câ-
mara dos Deputados, segue 
direto para a sanção do pre-
sidente Jair Bolsonaro.

O projeto de autoria do 
deputado federal Ivan Valen-
te (PSOL-SP) prevê uma série 
de medidas que devem per-
manecer em vigor até o fim 
da emergência em saúde pú-
blica. A proposta havia sido 
apresentada em abril do ano 
passado. (Joana Cunha, da FP)

Alckmin 
oficializa 
saída do PSDB

 A O ex-governador Geraldo 
Alckmin anunciou nesta quar-
ta a sua desfiliação do PSDB.

Ele entregou uma carta for-
malizando sua decisão para o 
diretório municipal da sigla da 
qual participou da fundação e 
fez parte por 33 anos. A assina-
tura de Alckmin foi a sétima da 
ata de criação do PSDB. 

Agora, Alckmin está arti-
culando com o ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva e 
com o Partido dos Ttrabalha-
dores (PT) para ser candidato 
a vice-presidente na chapa em 
2022. Estas tratativas começa-
ram a ficar mais claras em no-
vembro.

Segundo o jornal “Correio 
Braziliense”, há negociação 
para que Alckmin seja vice de 
Lula, Fernando Haddad (PT) 
concorra ao Senado e Márcio 
França (PSB) ao governo de 
São Paulo. (GSP)
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Curtas

NOVO DISCO . Nes-
ta sexta, Erasmo Car-
los lança o single de “A 
Volta”, sucesso com os 
Vips, nas plataformas 
de streaming. E é espe-
rado que no ano que 
vem o músico lance 
o disco que, inclusive, 
terá o mesmo nome da 
turnê que está fazendo 
Brasil a fora, “O Futu-
ro Pertence à... Jovem 
Guarda”. 

POLÊMICA. Após dei-
xar a prisão, o cantor 
Ávine Vinny, 32, publi-
cou um vídeo nas redes 
sociais pedindo para 
que seu público não 
ataque a mãe de sua fi-
lha, Laís Holanda, que o 
denunciou por suspeita 
de ameaça. Ele assumiu 
que errou e pediu per-
dão. Ávine diz que a bri-
ga não teve motivação 
por dinheiro ou fama 
e que respeita os oito 
anos de história que 
teve com Laís. Ele  foi 
solto ainda ontem (14) 
após prestar esclareci-
mento.

MULTA. Leo Picon fir-
mou compromisso 
com o MPPE (Ministé-
rio Público de Pernam-
buco) de pagar uma 
multa de R$ 22 mil após 
expor uma criança e 
chamá-la de “trafican-
te” em um vídeo publi-
cado nas redes sociais 
em agosto. Segundo o 
órgão, ele vai pagar vo-
luntariamente e não 
exibirá mais nenhuma 
imagem de criança.

 ‘Não é nada 
grave’
Virgínia Fonseca ao ser hos-
pitalizada e tranquilizar fãs. 

O 
diretor e ator Wag-
ner Moura e os 
músicos Caetano 
Veloso e Daniela 
Mercury falaram à 

Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos, da Orga-
nização dos Estados Ameri-
canos (OEA) sobre a gestão 
de Jair Bolsonaro (PL) no se-
tor cultural. Os três foram 
unânimes ao apontar cen-
sura à produção artística, se-
gundo o jornal O Globo. Um 
dos exemplos citados por 
Wagner Moura está as difi-
culdades impostas para lan-
çar o filme “Marighella” no 
País. Wagner citou que dois 
pedidos corriqueiros foram 
negados, mesmo o filme 
sendo contemplado por po-
líticas anteriores à eleição de 
Bolsonaro.

DIREITOS HUMANOS 
Artistas apontam censura
Artistas brasileiros 
relataram à Comissão 
Interamericana de 
Direitos Humanos os 
desafios da cultura  
no Brasil 

5 anos em show
“Está next level [de outro nível]”, diz Pabllo Vittar, 28, sobre o 
show que comemora seus 5 anos de carreira. Em “I Am Pabllo”, 
que estreou na última terça-feira (14) com exibição no TNT e 
simultaneamente no YouTube do canal pago e da cantora, se-
rão revisitados os principais hits e a trajetória que a levou a ser 
uma das drag queens mais influentes do mundo. “Ouso dizer 
que no Brasil ninguém fez nada parecido”, avalia a cantora du-
rante bate-papo com a imprensa para divulgar o projeto.

Sem bloco
O cantor Léo Santana, 33, 
anunciou pelas redes sociais 
que seu bloco de Carnaval 
não vai mais acontecer no 
circuito Barra-Ondina em 
Salvador (BA). De acordo com 
ele, o motivo são as incerte-
zas com relação à Covid-19 e 
às questões sanitárias para 
fazer um evento desse porte. 
Todos que compraram, estão 
garantidos em 2023.

Saúde
O cantor sertanejo Maurí-
lio, que faz dupla com Luiza, 
passou mal durante a grava-
ção de um DVD na cidade de 
Goiânia (GO) e teve de ser le-
vado ao hospital. Na sequên-
cia, o músico sofreu três 
paradas cardíacas e no mo-
mento está em estado grave. 
A informação foi confirma-
da por Mariane e a namora-
da de Luiza.

De biquíni, Livian Aragão surpreende 
A atriz Livian Aragão (22), filha do humorista Renato Aragão, compartilhou ontem uma lin-
díssima sequência de fotos em seu perfil nas redes sociais. Cada dia mais linda, a artista sur-
giu usando um biquíni sem alças em tom azul bem clarinho, e deixou os internautas sur-
presos com sua boa forma e beleza. Na legenda da publicação, ela escreveu: “Vibes e tals”. 
Nos comentários, Livian recebeu diversos elogios. “Como és gata assim”, “Cada dia mais lin-
da”, “Esse biquíni é tudo, super te favoreceu” e “Que perfeição, meu Deus”.
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