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Canal de Bertioga sofre 
com degradação ambiental 

 ALanchas de luxo e motocicletas 
aquáticas trafegam em alta velocidade 
afetando o mangue e as imediações

Além dos peixes e crustáceos, o 
barulho das embarcações tam-
bém afeta os animais terrestres e 
aves que vivem na Serra do Gua-
rarú – uma imensa área de preser-

vação ambiental. A Reportagem 
teve acesso a vídeos e ouviu di-
versos pescadores artesanais que 
têm a pesca como único meio de 
sobrevivência.                 CIDADES/A3

DIVULGAÇÃO

Em Itanhaém, Piel Mundo Geek é 
o ponto de encontro da garotada

Marinha abre 
500 vagas em 
concurso

Guarujá começa
a intensi� car as
abordagens

Saiu o aviso de convocação do pro-
cesso seletivo para o Serviço Mili-
tar Voluntário de Praças Temporá-
rias (SMV-PR), para 500 vagas de 
níveis fundamental e médio téc-
nico. Os rendimentos iniciais po-
dem chegar até R$3.126,13. As ins-
crições estão abertas desde o dia 
18 de dezembro de 2021 e seguem 
até o dia 9 de janeiro de 2022. O 
certame é voltado para ambos os 
sexos, para quem tem mais de 18 
anos e menos de 41 anos de idade 
até 03/10/2022 (data da incorpo-
ração), entre outros requisitos. Os 
interessados devem acessar o site 
, clicar em “Serviço Militar Volun-
tário”, escolher o distrito de sua 
preferência e ler o aviso de convo-
cação por completo.   EMPREGOS/A6

Com objetivo de possibilitar o 
acesso à rede de serviços so-
cioassistenciais e construir o 
processo de saída das ruas, a 
Administração Municipal de 
Guarujá vai intensificar a abor-
dagem social nas vias públicas 
durante a temporada de verão. 
Desde o início de dezembro, as 
equipes especializadas da Se-
cretaria de Desenvolvimento e 
Assistência Social (Sedeas) es-
tão nas ruas de segunda a do-
mingo para as abordagens de 
adultos e crianças em vulne-
rabilidade social. A abordagem 
conta com um trabalho planeja-
do de aproximação, escuta qua-
lificada e construção de víncu-
lo de confiança.           CIDADES/A4

Triplex que foi 
atribuído a Lula vai 
ser sorteado        LEILÕES/A5

Azor mostra horror 
da ditadura na visão 
da burguesia     CULTURA/A8

PODE SER SEU!

ARGENTINA

Local oferece lanches, gibiteca, karaokê, videogame e fantasias        CIDADES/A4
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Aluna descobre 
fonte de renda 
com pedrarias
Em Guarujá, uma estudante do 
4° termo da Educação de Jovens 
e Adultos se destacou no proje-
to ‘Folclore e Empreendedoris-
mo’ e já conta com uma nova 
fonte de renda. Trata-se de Liza-
beth Neves de Moraes, que par-
ticipou da oficina de pedrarias, 
realizada durante novembro, 
sem nenhum conhecimento na 
área e, desde então, vende chi-
nelos personalizados. CIDADES/A4

Praia Grande vai ter 
concerto de orquestra 
hoje à noite         CIDADES/A3

Base prometia 
se tornar um 
marco cientí� co
O diretor do Instituto do Mar 
(Imar) da Unifesp, Igor Medeiros, 
chegou a dizer que a utilização 
de uma base avançada com saída 
para o mar seria essencial para a 
universidade. Ele também desta-
cou o ecossistema, com mangue-
zal e estuário preservados e que o 
objetivo da base era a realização 
de projetos que trouxessem retor-
no para a comunidade do entor-
no. A parceria com o Gremar re-
monta a 2012, quando foi assinado 
um convênio de cooperação téc-
nica com a Prefeitura para a exe-
cução de programas.      CIDADES/A3

Volume 1 de nova biografi a foca no início de carreira de Roberto Carlos. CULTURA/A8
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Mesmo sem legalizar 
continuam existindo...
Fernando Jardim Lopes 
sobre: Câmara acelera le-
galização de cassino, bingo 
e jogo do bicho, apesar 
da resistência da bancada 
evangélica

Mas fica difícil saber se 
é  gripe,reduziriam  os 
testes de Covid no PS.
Andrea Zonato sobre: 
Número de pacientes com 
sintomas gripais passa de 
3 mil só em dezembro, em 
Santos

Tem é que legalizar, 
gasta quem quer. 
Marcos Santista sobre: 
Câmara acelera legalização 
de cassino, bingo e jogo do 
bicho, apesar da resistên-
cia da bancada evangélica

Continuem com 
todos os cuidados, 
máscara, álcool...
Darci Blanco sobre: Nú-
mero de pacientes com 
sintomas gripais passa de 
3 mil só em dezembro, em 
Santos

Cuidado pessoal 
usem a mascara e be-
bam bastante liquido
Cassio Albuquerque sobre: 
Número de pacientes com 
sintomas gripais passa de 
3 mil só em dezembro, em 
Santos

Não fazem teste en-
tão fica difícil ! 
Maria Aparecida Chaves 
sobre: Número de pacien-
tes com sintomas gripais 
passa de 3 mil só em de-
zembro, em Santos

POST
IMPRESSO

Para acessar a matéria no seu celular, 
basta que o seu Smartphone tenha uma 
câmera fotográfi ca e um leitor de QR Code 
instalado. Acesse a Play Store ou a Apple 
Store e baixe a ferramenta de forma 
gratuita. Depois, acesse o aplicativo e 
posicione o leitor sobre o código acima.

Leia no site utilizando 
o QR Code

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

Sérgio Sérvulo da Cunha se foi. Cada palavra me 
sai embargada. Cada verbo me perde em sua 
ação. Cada substantivo fica sem morada. Fato 
esse que espanta os olhos, cala o peito e dilacera 
a alma.

Sérgio é pessoa que não se morre. É vida e ideia encar-
nadas. 

Sérgio era um monumento. Um sábio, no sentido de 
entendimento em que só os Antigos fariam jus. Sócrates 
dos tempos novos. Um Francisco casado com Clara ou 
Yara. 

Vida devotada à diaconia, o servir sereno, compassivo e 
justo radicalmente cristão.

Embora nunca tenha sido seu aluno, eu intuía o Sér-
gio professor. Tentava adivinhar suas palavras. Errava. Ele 
sempre ia além. Outrora, Pontes de Miranda se admirara 
do filósofo a despontar polímata. Em nosso tempo, todos 
poderíamos atestar ao mestre alagoano a certeza coletiva 
dessa admiração. 

Lia seus livros, devorava. Alguns comprados, mas ou-
tros tantos entregues diretamente por ele como presentes.

Alguns debates, poucos encontros e muita estima. 
Da última conversa que tivemos, na rua, encontro 

fortuito perto de livraria, conversamos sobre os métodos 
filosóficos de análise para um livro em que trabalhava. 
Falamos sobre um jovem filósofo alemão que despontava 
e, coincidentemente, atiçava nossas ideias. Hoje, quase me 
arrependo do meu falatório. Se soubesse, pediria só para 
poder ficar ouvindo-o. Nos despedimos.

Não desperdiçava os sons que viram letras e como 
flechas acertavam alvos que rasgavam de esperança o céu, 
deixando-o entreaberto e com vista para a antessala de 
Deus. Afinal, como registrou em seu livro, “Deus está além 

do Nada”. 
Destemido, de espírito calmo e sorriso largo, professor 

Sérgio escrevera tomado de transcendência: “Se eu sou-
besse quanto eram, os desafios, maiores do que as minhas 
forças, não teria conseguido enfrentá-los.” Levou a Cruz 
certa e atravessou a ponte. Nem sentiu o peso nos pés, 
pois, sonhador, pisa firme é com o coração.

Professor Sérgio merece cuidadosa biografia, reedição 
das obras esgotadas, quem sabe achados novos de poesia, 
filosofia, direito e tudo o mais que escrevia com racio-
cínio ímpar e referências a perder de vista. E ainda será 
pouco para quem o conheceu e, em viva-voz, viu ideia se 
encarnar em ação e ação se transformar em utopia. Sérgio 
exemplo. Sérgio gênio. 

Sérgio faleceu no dia 11 de Dezembro, data que será só 
dele, pois feita para ele. Um dia depois de comemorado o 
Dia Internacional dos Direitos Humanos e um dia antes do 
de Nossa Senhora de Guadalupe.

Entre a esperança na Terra e o acolhimento no céu. 
Entre o colo da mãe dos pobres e sofredores das injustiças 
do mundo e o exercício radical e diário da solidariedade 
humana.

Dia 11 de Dezembro, dia mundial da celebração da vida 
e das ideias de Sérgio Sérvulo da Cunha, doutor dos pobres, 
santo leigo do suor das ruas e dos campos.

Não acredito ir longe demais ao pedir, Sérgio Sérvulo da 
Cunha, rogai por nós.

A humanidade perde um homem, mas ganha um lega-
do que, para o seu próprio bem, não poderá ser esquecido. 
Temos de vivenciá-lo.

Viva o Sérgio da luta!! Salve o Sérvulo da Cunha!

* Diego  Monsalvo, professor de � loso� a e escritor

Ao mestre, com carinho

A os sábados havia a peregrinação que 
Chico Xavier fazia na periferia de Ube-
raba. Era um local escuro mas todos 
iam assim mesmo e, sempre em cada 
casa que parassem, um dos moradores 

abria o Evangelho.
Interessante observarmos que “o acaso não 

existe”, porém, que a ação espiritual se faz presen-
te isso é verdade. No caso de hoje, observaremos 
isso, e o resultado bastante positivo conforme 
iremos constatar.

Foi numa dessas casas visitadas, que a leitu-
ra se referia ao “perdão”;  na semana seguinte 
em outra casa caiu a mesma e na outra também, 
exaltando o perdão. Nessa última, o morador que 

havia aberto o evangelho 
após Chico ter explanado, 
ele com emoção se dirige 
ao Chico:

- Seo Chico, se não fosse 
a leitura que o senhor fez, 
eu tinha matado o meu 
genro. Sábado passado, o 
senhor leu, pela segunda 
vez a lição que fala do per-
dão. Pouco tempo depois, 
meu genro me deu um tiro 
com um revolver, mas não 
acertou. Eu peguei a espin-

garda e, quando fui atirar lembrei do que o senhor 
leu, baixei a arma e perdoei ele.....

Observamos assim, que essas visitas não eram 
só pra levar uma cesta básica mas sim, levar um 
lenitivo espiritual. E, assim foi o médium Chico 
Xavier com cada palavra, cada gesto seu era para 
levantar as pessoas, faze-las crer que dias melho-
res sempre virão.

* José da Conceição de Abreu, é Kardecista e apresentador de 
rádio e TV

COISAS DE LÁ E DE CÁ

José Abreu
colaborador 

CHICO XAVIER
E O PERDÃO
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 A Uma situação dramáti-
ca envolvendo o ecossistema 
marinho do Canal de Bertio-
ga. Diariamente mas, princi-
palmente, nos finais de sema-
na, proprietários de lanchas de 
luxo e motocicletas aquáticas, 
por pura diversão, trafegam 
em alta velocidade, afetando 
o mangue das imediações e, 
consequentemente, o berçá-
rio de inúmeras espécies de 
peixes nativos da região. O ba-
rulho das embarcações tam-
bém afeta os animais terres-
tres e aves que vivem na Serra 
do Guararú – uma imensa área 
de preservação ambiental.  

A Reportagem teve acesso 
a vídeos e ouviu diversos pes-
cadores artesanais que têm a 
pesca como único meio de so-
brevivência. Damião dos San-
tos Machado é especialista 
em ostras e mariscos. “A alta 
velocidade dos veículos está 
assoreando as margens do 
mangue. Estamos tendo que 
buscar a nossa sobrevivência 
em rios laterais, conhecidos 
como gamboas (esteiro, que 
se enche com o fluxo da maré, 
e fica seco na vazante)”, afirma 
Damião.

A navegação e a própria 
pesca de rede e de mão estão 
impossíveis de ocorrer. “Já pe-
dimos ajuda para que a Ca-
pitania dos Portos e Marinha 
façam fiscalizações no Canal 
de Bertioga, região do Rabo 
do Dragão, em Guarujá. Nosso 
mangue, nosso berçário está 
sendo destruído”. 

Edson Santos, pescador e 
guia turístico, afirma que as 
marolas desestabilizam os pe-
quenos barcos. “O mangue 
está cada vez mais curto e esta-
mos quase atingindo a estrada. 
Tem muita gente irregular pes-
cando com redes no canal. As 
marinas deveriam ter câme-
ras para ajudar a fiscalização e 
multar os infratores”, propõe.  

Canal de 
Bertioga 
pede 
socorro

EXCLUSIVO. Embarcações velozes estão 
acabando com berçário de espécies da região 

Lanchas de luxo e motocicletas aquáticas, por pura diversão, trafegam em alta velocidade, afetando o mangue das imediações 
DIVULGAÇÃO

Márcio Xavier dos Santos, 
guia de pesca, desabafa. “A mo-
vimentação de lanchas está 
atingindo as raízes e derruban-
do as árvores. Quase não tem 
peixe. Quem trabalha com car-
teira de pesca está sendo pre-
judicado por pescadores irre-
gulares. Os flutuantes estão 
sendo danificados”.     

O pescador artesanal e es-
portivo Welton Germano da 
Veiga é de família tradicional 
caiçara e admite que está as-
sustado com a pesca predató-
ria e com a falta de projetos de 
sustentabilidade e de ecoturis-
mo no local. 

“É comum ver peixes mor-
tos boiando. Mariscos e ostras 
também. O derramamento de 
óleo no mangue, que é vida, é 
enorme. É preciso uma escola 
e um posto de educação am-
biental na área, além de uma 
unidade da Polícia Ambien-
tal. Não sei se meus filhos vão 
conseguir ver espécies aquá-
ticas e terrestres aqui. É preci-
so lutar contra a depredação 
do meio ambiente. A nature-
za pede socorro. Poderíamos 
seguir o exemplo de muitas 
regiões aqui no Brasil e no ex-
terior do pesque e solte, cota 
zero, criação de alevinos e pis-
cicultura”.  

O secretário da Associação 
dos Moradores e Amigos da 
Cachoeira da região do Rabo 
do Dragão, Sidnei Bibiano Silva 
dos Santos, também é a favor 
de instalação de câmeras para 
poder fazer o monitoramen-
to. “Cada dia que passa o canal 
está mais largo e a diversidade 
vai diminuindo. Não está ten-
do mais lugar para os peixes 
se reproduzirem. Desse jeito, 
mais uns anos e o pessoal que 
vive de pesca vai ter que mu-
dar de profissão”, profetiza. 

BASE. 
A fiscalização apontada pelos 

pescadores artesanais pode-
ria estar sendo realizada se a 
Base de Monitoramento Am-
biental, localizada no quilô-
metro 13,5 da Rodovia Ario-
valdo de Almeida Vianna SP 
61, conhecida como Estrada 
Guarujá-Bertioga, às margens 
do Canal de Bertioga, estives-
se cumprindo o objetivo para 
a qual ela foi idealizada, com o 
acréscimo de um laboratório 
estuarino e centro de triagem 
de animais marinhos. 

No entanto, ela se resume 
hoje a uma fábrica de choco-
late, esporadicamente cedida 
para gravações de audiovisual 
para programas não-gover-
namentais, conforme repor-
tagem do Diário de 22 de no-
vembro último.    

O equipamento, construí-
do em área da união e com 
recursos públicos, está cedi-
do ao Instituto Alimentando 
o Bem, que nada tem a ver 
com preservação ambiental, 

Pescador: “a 
alta velocidade 
dos veículos 
está assoreando 
as margens do 
mangue. Já não 
estamos mais 
extraindo ostras 
e mariscos no 
canal” 

A Casa Flutuante poderia ser um posto de fiscalização de ambientalistas e Polícia Florestal
Nair Bueno/Diário do Litoral

mas venceu uma licitação pú-
blica, para administrar a Base 
que deveria estar servindo 
para estudar a fauna e a flora 
envolvendo o manguezal e o 
entorno do Canal de Bertioga 
e poderia servir como ponto 
para desenvolvimento de pro-
jetos sustentáveis para a pesca 
artesanal, contribuindo para o 
sustento de dezenas de famí-
lias que residem na região co-
nhecida como Serra do Gua-
rarú (Rabo do Dragão). 

A responsável pelo Institu-
to é a designer de joias paulis-
tana Emar Batalha, que comer-
cializa tudo online. Conforme 
a página virtual explica, é um 
projeto social em que a ma-
téria prima (cacau) é recolhi-
do por famílias ribeirinhas da 
Amazônia e transformado na 
fábrica por famílias da Serra do 
Guararú (Guarujá).

A Reportagem desco-
briu que somente nove pes-
soas trabalham na fábrica 
de chocolate e que os prin-
cipais consumidores são 
‘endinheirados’ dos lotea-
mentos de luxo próximos, 
empresários e pessoas de 
classe alta da capital paulis-
ta. A empresária e a Prefei-
tura de Guarujá garantem 
que o processo é totalmen-
te transparente e legal. 

A comunidade ribeirinha 
vem desde 2010 solicitando 
o espaço para aprender novas 
técnicas de manejo, de preser-
vação ambiental e para ativi-
dades sociais. Há até um abai-
xo-assinado de abril deste ano. 
(Carlos Ratton) 

 A Em 17 de dezembro de 
2019, o Diário publicou que 
a Prefeitura planejava revita-
lizar a base em parceria com 
Campus Santista da Univer-
sidade Federal de São Paulo 
(Unifesp). Funcionava no lo-
cal o Centro de Reabilitação de 
Animais Marinhos do Institu-
to Gremar - Pesquisa, Educa-
ção e Gestão de Fauna. Estuda-
va-se ainda a possibilidade de 
implantar um posto avançado 
de fiscalização ambiental em 
parceria metropolitana. 

O diretor do Instituto do 
Mar (Imar) da Unifesp, Igor 
Medeiros, chegou a dizer que 
a utilização de uma base avan-
çada com saída para o mar se-
ria essencial para a universi-
dade. Ele também destacou o 
ecossistema, com manguezal 
e estuário preservados e que o 
objetivo da base era a realiza-
ção de projetos que trouxes-
sem retorno para a comuni-
dade do entorno.

A parceria com o Gremar 

Base prometia um histórico científico invejável   

Toda a Base poderia estar funcionando com um grande 
laboratório ambiental. No entanto, é uma fábrica de chocolate
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remonta a 2012, quando foi as-
sinado um convênio de coope-
ração técnica com a Prefeitura 
para a execução de programas 
de manejo da fauna, educação 
ambiental e salvamento des-
ses animais.

No Ambulatório Médico-
-Veterinário do Gremar, ani-
mais marinhos que foram víti-
mas de acidentes e intoxicação 
recebiam os primeiros socor-
ros e estabilização. A Prefeitura 
também desenvolveu progra-
mas de Educação Ambiental 
beneficiando a comunidade, 
em especial a do entorno da 
Base Ambiental.

A Base nasceu em 2013, no 
governo da prefeita Maria An-
tonieta de Brito (MDB), com 
objetivo de fomentar o desen-
volvimento sustentável. Na 
época, abrigou a Casa Flutuan-
te Aratu, da Semam, uma par-
ceria da Prefeitura, Ministério 
Público Estadual (MPE) e ini-
ciativa privada.

O equipamento, que che-

gou a vislumbrar um labora-
tório de monitoramento am-
biental, somou investimentos 
na ordem de R$ 1,1 milhão em 
equipamentos e instalações 
em função de um Termo de 
Ajuste de Conduta (TAC), as-
sinado entre o MPE, que tam-
bém gerou a reforma do píer 
com subsídios da empresa 
Phoenix.

Por estar em uma área de 
mangue e na Mata Atlântica 
da Serra do Guararú, o local 
era um imenso laboratório a 
céu aberto, onde estudantes e 
pesquisadores desenvolviam 
trabalhos e pesquisas.

Além dos laboratórios 
para pesquisa e análise dos 
índices da balneabilidade da 
água do mar, também fun-
cionou a Base de Fiscaliza-
ção Grupamento Ambiental 
da Guarda Municipal. Vale 
lembrar que ainda foram 
instalados tanques para a 
recuperação de animais ma-
rinhos. (Carlos Ratton)

PG receberá
orquestra no 
Palácio hoje

 A O Palácio das Artes, em 
Praia Grande, recebe uma 
atração especial hoje (20). Às 
20h, o público poderá confe-
rir a  apresentação da Orques-
tra OCB Filarmônica com o 
“Concerto da  Esperança”, sob 
regência do maestro Marcos 
Martins Araújo e formada por 
71 músicos. Com classificação 
livre, os ingressos gratuitos 
serão distribuídos a partir de 
uma hora antes do evento.

O “Concerto da Esperan-
ça” é alusivo ao aniversário 
da cidade de Praia Grande 
e também uma mensagem 
de esperança e alegria atra-
vés da música.

“Planejamos neste final 
de ano termos a oportuni-
dade de oferecer música 
erudita ao acesso de todos”, 
afirma o secretário de Cultu-
ra e Turismo de Praia Gran-
de, Mauricio Petiz. (DL)
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 A Em Guarujá, uma estudan-
te do 4° termo da Educação 
de Jovens e Adultos se desta-
cou no projeto ‘Folclore e Em-
preendedorismo’ e já conta 
com uma nova fonte de ren-
da. Trata-se de Lizabeth Neves 
de Moraes, que participou da 
oficina de pedrarias, realizada 
durante novembro, sem ne-
nhum conhecimento na área 
e, desde então, vende chinelos 
personalizados.

A aluna da Escola Munici-
pal Jacirema dos Santos Fontes, 
mora na Cidade há três me-
ses, e viu na iniciativa a opor-
tunidade de trabalhar e conti-
nuar cuidando dos filhos – o 
que não conseguia conciliar 
anteriormente. “Após a ofici-
na, fiz duas confecções para 
uso próprio. Mas quando com-
partilhei nas redes sociais, as 

Guarujá: aluna
descobre fonte de
renda em oficina

EDUCAÇÃO. A aluna viu na iniciativa a oportunidade de trabalhar e 
continuar cuidando dos filhos, o que não conseguia conciliar antes

Lizabeth Neves de Moraes, de 33 anos, é aluna do 4° termo da Educação de Jovens e Adultos (EJA)
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pessoas começaram a enco-
mendar,” comentou.

Para Lizabeth, a nova ocu-
pação veio no momento cer-
to. Ela ainda não está obtendo 
grandes lucros, pois seu foco 
agora é adquirir o máximo de 
material de trabalho possível. 

“Meu esposo é o único prove-
dor da família mas, em breve, 
poderei auxiliá-lo e alcançar 
outras metas pessoais”, enfa-
tizou.

A possibilidade de alavan-
car a venda de suas produções 
na internet fez despertar ainda 
um antigo sonho na estudan-
te: ingressar em uma universi-
dade de medicina veterinária. 
Emocionada, ela comparti-
lhou que desde o falecimen-
to do pai, seu maior desejo é 
concretizar o plano que fize-
ram juntos.

A coordenadora de desen-
volvimento de projetos da 
Secretaria Municipal de Edu-
cação, está muito feliz com o 
desempenho da aluna e não 
tem dúvidas de que as metas 
do projeto estão sendo atin-
gidas. “Essa proposta junto à 

EJA visa apresentar possibili-
dades que transformem não 
só a atuação dos estudantes 
no mercado de trabalho, como 
também na vida”, concluiu.

Para a coordenadora de 
ações educacionais da EJA, 
Marlúcia Reis, o projeto tam-
bém obteve outra importante 
conquista. “Nossos estudantes 
percebem seus talentos que, 
pela falta de oportunidade, 
acabam ficando no anonima-
to”, enfatizou.

TRÊS ETAPAS.
O projeto Folclore Empreen-
dedorismo é uma iniciativa da 
Seduc com o intuito de valo-
rizar o gênero da cultura bra-
sileira por meio da economia 
criativa e do empreendedoris-
mo. Inicialmente, sua progra-
mação envolveu alunos de cin-
co escolas da EJA.

Nesta primeira edição, o 
cronograma de atividades pos-
sui três etapas. A primeira de-
las aconteceu em agosto, com 

uma apresentação dos grupos 
Associação Cultural Afro Ketu, 
Associação Folclórica Reisado 
Sergipano e Bumba meu Boi 
de Guarujá e Instituto Arte em 
Movimento Ana Zucchi.

As duas últimas etapas es-
tão sendo desenvolvidas desde 
novembro, com a promoção 
de oficinas de fuxico, pedra-
rias, customização, confecção 
de suporte para notebook e 
luminárias em PVC, além de 
mostra com os trabalhos. (DL)

O projeto é uma 
iniciativa da Seduc 
e foi lançado 
em agosto, 
com o intuito 
de valorizar o 
gênero da cultura 
brasileira por 
meio da economia 
criativa

 A Com objetivo de possibili-
tar o acesso à rede de serviços 
socioassistenciais e construir 
o processo de saída das ruas, a 
Prefeitura de Guarujá vai inten-
sificar a abordagem social nas 
vias públicas durante a tempo-
rada de verão. Desde o início de 
dezembro, as equipes especia-
lizadas da Secretaria de Desen-
volvimento e Assistência Social 
(Sedeas) estão nas ruas de se-
gunda a domingo para as abor-
dagens de adultos e crianças em 
vulnerabilidade social.

O Serviço Especializado de 
Abordagem Social (Seas) é ligado 
à Superintendência de Proteção 
Especial de média complexida-
de, e funciona dentro do Centro 

Guarujá intensifica abordagem social de rua durante verão
de adultos realizarão atendi-
mento todos os dias das 8 às 
22 horas. Aqueles que aceitam 
ajuda são encaminhados para o 
Centro de Referência Especializa-
do para População em Situação 
de Rua (Centro Pop), que fica lo-
calizado na Rua Orlando Silva, 
38, Jardim Boa Esperança.

A unidade oferta alimenta-
ção, higienização e atendimen-
to social, realizando estudo de 
cada caso e procedendo com os 
encaminhamentos necessários, 
sejam eles para área da saúde, 
emissão de documentação, re-
câmbio, entre outros.

O serviço de Abordagem So-
cial do Município realiza ativida-
des em espaços públicos, locais 
de intensa circulação de pessoas, 
comércio, terminais de passagei-
ros, praças e outros. Para solici-
tar serviço de abordagem social 
adulto basta ligar no Centro Pop: 
(13) 3384-2756. (DL)Equipes especializadas da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social  já estão nas ruas
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de Referência Especializado da 
Assistência Social (Creas). Ele é 
ofertado de forma continuada, 
em espaços públicos, às pessoas 
em situação de risco social e pes-
soal, como por exemplo, traba-
lho infantil, exploração sexual 
de crianças e adolescentes e pes-
soas em situação de rua.

A abordagem conta com 
um trabalho planejado de apro-
ximação, escuta qualificada e 
construção de vínculo de con-
fiança. Os atendimentos relacio-
nados às crianças serão realiza-
dos de segunda a quinta-feira, 
das 8 às 17 horas; sexta-feira, das 
8 às 21 horas, e sábados e domin-
go das 14 às 21 horas.

Já as equipes de abordagem 

O Seas é ligado à Superintendência de 
Proteção Especial de média complexidade, 
e funciona dentro do Creas

 A Um ponto de encontro para 
atividades de entretenimento, 
encontros de cosplay e eventos 
culturais. Essa é a proposta da 
Piel Mundo Geek ao público jo-
vem e que já funciona há cerca 
de três anos, na região central 
de Itanhaém.     

“A ideia começou com 30 ca-
misetas do segmento Geek, por 
meio de vendas pela internet, 
no ano de 2018, quando surgiu 
a proposta de participar do pri-
meiro evento”, conta o gerente 
comercial Jhonny Piel, e um dos 
sócios da Piel Mundo Geek.

A loja começou a funcionar 
no mesmo ano, em 2018, no 
centro da Cidade. Atualmente, 
existe um novo espaço da casa 
há cerca de seis meses.

“Ao perceber que a juven-
tude se encontrava ali, em um 
ambiente entre amigos e que 
fala a mesma língua num even-
to, é que surgiu a ideia de mon-
tar a Casa Geek”, contam Jhonny 
e o pai Edlúcio Mendes Piel.

A casa oferece uma diversi-

Piel Mundo Geek é o ponto de encontro da garotada

A loja começou a funcionar em 2018, no centro da Cidade. 
Atualmente, existe um novo espaço da casa há cerca de seis meses
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dade de atividades ao público 
infantojuvenil, como hambur-
gueria temática, gibiteca, man-
gás, roupas e acessórios, fanta-
sias, videogame e jogos.

Uma das novidades lança-
da este ano, em parceria com 
a D’ Luck Modas, é o concurso 
“Garota Revelação Geek”, que 
aconteceu no dia 23 de novem-
bro. A escolhida foi a jovem Leila 
Cristina. Em fevereiro de 2022, já 
está programada mais uma edi-
ção do concurso.  

A hamburgueria é um dos 
espaços mais recreativos. Cada 
lanche vem com o nome de um 
personagem ou de um filme, 
com os pães coloridas confor-
me o tema. O da Hinata, per-
sonagem do Naruto, é o pão 
roxo. No local tem ainda filmes 
de sucesso e karaokê, onde o 
pessoal adora cantar os temas 
de anime.    

“O ambiente é bastante fa-
miliar e se o pai não gosta de 
anime ele pode encontrar ou-
tras opções, como filmes, ka-

mangá que conta a história de 
Naruto Uzumaki, ou os de cos-
play, com as fantasias de perso-
nagens conhecidos, como as de 
Harry Porter. 

A Casa também realiza al-
guns eventos voltados ao pú-
blico adolescente. Um deles foi 
um workshop que trouxe dois 
dubladores - Carol Valença e Sel-
ma Campanile, de personagens 
bastante conhecidos. 

“Ter acesso a um dublador 
para eles é uma coisa incrível. O 
workshop fez com que o sonho 
de muitos jovens se tornasse 
possível”, destaca.

Outros eventos já foram rea-
lizados - a Festa de Halloween, 
em outubro, dia da Sexta-Feira 
13, encontro do Cosplay e, ainda, 
a 1ª Baladinha Geek, no dia 18 de 
novembro. 

“Os jovens ficam em casa 
somente no celular ou no com-
putador e não conversam com 
os pais, essa interação acontece 
aqui, de forma mágica. Isso é o 
que mais nos incentiva a levar 

raokê e até jogar fliperama. 
Além dos jovens e crianças, a 
maioria dos adultos também 
frequenta e se integra ao espa-
ço”, conta Jhonny. 

Entre os personagens mais 

antigos estão Conan, o Bárbaro, 
Super Mario, X-Men, Indiana Jo-
nes, entre outros. 

Já os personagens mais 
procurados pelos jovens são os 
itens de Naruto – uma séria de 

a Casa adiante”, salienta Jhonny.
Ele diz que muitos clientes 

já se tornaram amigos pessoais, 
além de alguns jovens que saí-
ram de uma depressão por con-
ta das atividades da Casa.

Mais um espaço é a Gibiteca, 
um ambiente sociocultural que 
reúne livros de literaturas, de 
aventuras, gibis, HQs, mangás e 
DVDs. Parte do acervo foi doado 
por clientes e amigos que fre-
quentam a Casa.

Lá os jovens podem sentar 
para ler um livro, mangás ou as-
sistir a um filme em DVD. Mas 
se preferir levar pra casa é cobra-
do um valor.

Um parte do lucro da loja é 
usada em atividades com o Ro-
tary Club e em trabalhos sociais, 
com a arrecadação de alimen-
tos e distribuídos nas visitas às 
creches, asilos e aldeias indíge-
nas da região. Na pandemia, eles 
doaram alimentos para várias 
famílias mais carentes. 

A Piel Mundo Geek funcio-
na todos os dias, de segunda-
-feira a domingo, das 9h30 às 
22 horas. Fica localizada na ave-
nida Rui Barbosa, 262, no cen-
tro de Itanhaém. (Nayara Martins)
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 A No domingo, 20 de de-
zembro, acontece na Argen-
tina um leilão com itens de 
Diego Maradona.

No pregão, batizado de 
“Leilão 10”, em alusão ao nú-
mero da camisa do craque na 
seleção argentina, estarão dis-
poníveis charutos, chapéus, 
chuteiras, camisetas, um 
violão autografado, fotos de 
Maradona com Fidel Castro, 
além de dois carros BMW e 
uma casa que o jogador com-
prou para os pais, totalizando 
87 lotes.

A propriedade luxuosa 
é o item com o maior lance 
inicial da disputa. Localiza-
da no bairro de Vila Devoto, 
em Buenos Aires, a casa pode 
ser arrematada a partir de  
US$ 900 mil, cerca de R$ 5,1 
milhões.

Bens de Maradona vão a leilão, como 
carros, casa e foto do craque com Fidel

Leilão acontece 
no domingo, 20 
de dezembro, 
e inclui carros 
e roupas, que 
pertenceram ao 
astro do futebol 
argentino; além 
de uma casa que 
ele deu aos pais

Em entrevista à Reuters, 
Adrian Mercado, leiloeiro res-
ponsável pelo certame, disse 
que o pregão é organizado pe-
los cinco filhos reconhecidos 
do craque para arrecadar fun-
dos, enquanto questões legais 
sobre os bens do jogador são 
resolvidas. (GM) 

 A Criada nos anos 2000, a 
marca de luxo italiana Gol-
den Goose acaba de desem-
barcar no Brasil. A primeira 
loja da empresa foi instalada 
na cidade de São Paulo, mais 
precisamente no shopping de 
alto padrão JK Iguatemi, loca-
lizado na zona sul do municí-
pio, no bairro Vila Olímpia.

“Nós estamos realmente 
ansiosos para expandir a ‘Gol-
den Family’ e a nossa comu-
nidade em um mercado tão 
dinâmico e vivo como São 
Paulo”, disse o CEO da marca, 
Silvio Campara.

Com 102 m², a loja pau-
listana é inspirada na sede 
da marca,  que fica em Ve-
neza, na Itália. A atenção 
aos detalhes pode ser ob-
servada em divresos itens, 
o que inclui o piso de ma-
deira italiana recuperada, 

Marca de luxo italiana 
chega à cidade de SP

fotos emolduradas em ma-
deira vintage e móveis in-
dustriais. Tudo isso para 
dar destaque à exclusiva 
seleção de calçados da rede.

Na unidade, também será 
possível adquirir bolsas, aces-
sórios, uma seleção de rea-
dy to wear masculino e fe-
minino, além do serviço de 
Sneakers Makers da marca, 
que consiste na possibilida-
de dos clientes viverem uma 
experiência exclusiva de co- 
criação com os artesãos da 
empresa. “É uma celebração 
da tradição e know-how do 
trabalho manual veneziano 
da Golden Goose. Com o ser-
viço de Sneakers Makers, os 
clientes poderão criar um tê-
nis único, liberando sua criati-
vidade e sonhos e tornando-o 
um item ainda mais exclusi-
vo” explica a rede. (GM) 

Diego Armando Maradona, craque do futebol argentino, morreu 
em novembro do ano passado, vítima de uma parada cardíaca    

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

 A Um dos apartamentos 
mais famosos do Brasil, o trí-
plex do Guarujá, que foi atri-
buído ao ex-presidente Lula 
no âmbito da Operação Lava 
Jato, será sorteado na internet 
no dia 30 de março de 2022.

O imóvel, uma cobertura 
tríplex de 297 m², com quatro 
dormitórios, sendo duas suí-
tes, e duas vagas de garagem, 
está disponível na plataforma 
digital Pancadão, que ofere-
ce aos usuários o recebimen-
to de notícias e um sorteio 
semanal realizado pela Lote-
ria Federal, mediante o paga-
mento de R$ 19,99 por mês.

Segundo informações da 
coluna de Mônica Bergamo, 
no jornal Folha de S. Paulo, o 
empresário Fernando Gonti-
jo, atual dono do apartamen-
to, acredita que o sorteio é 
a melhor conclusão para o 
imóvel famoso. “Eu sou um 
homem de negócios. Com o 
sorteio na internet, qualquer 
brasileiro pode acabar como 
dono do tríplex, o que é, de 
certa forma, o melhor desfe- Em abril de 2018 o triplex foi invadido por manifestantes, em meio ao processo envolvendo Lula
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Tríplex do Guarujá, atribuído 
a Lula, será sorteado on-line

IMÓVEIS. Apartamento ficou famoso ao ser atribuído ao ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato

cho que esse imóvel poderia 
ter, já que ele tem um valor li-
gado ao desejo, à história re-
cente do nosso país”, disse o 
proprietário.

O tríplex do Guarujá ga-
nhou notoriedade quando o 
ex-presidente Lula foi acusa-
do de ter recebido propina da 
construtora OAS, por meio de 
reserva e reforma do aparta-
mento, em troca de favoreci-
mentos políticos junto à Pe-
trobras.

Gontijo, por sua vez, arre-
matou o imóvel em um lei-
lão, determinado pelo ex-juiz 
e ex-ministro Sergio Moro, 
ocorrido em 2018. Na épo-
ca, o pregão organizado pela 
Marangoni Leilão, de Curitiba, 
teve mais de 53 mil visualiza-
ções, porém apenas um único 
lance, de R$ 2,2 milhões.

Os interessados em con-
correr ao apartamento devem 
realizar assinatura na platafor-
ma Pancadão. Pode se inscre-
ver qualquer pessoa com mais 
de 18 anos, que possua um CPF 
válido. (Gladys Magalhães) 

Livro 
desmistifica 
o mercado 
de leilões

 A De autoria de Adriano Bal-
tazar Lay, Fábio Kielberman, 
Felipe Bignardi e Ronaldo So-
dré Santoro, quatro nomes 
que têm feito história no mer-
cado de leilões latino-ameri-
cano, o livro “Leilão: a evolu-
ção. Do martelo ao mouse na 
era Blockchain” chega às livra-
rias no início de 2022.

A publicação indepen-
dente tem como objetivo re-
tratar a evolução do merca-
do leiloeiro, ajudar o leitor a 
compreender o impacto que 
a atividade leiloeira tem na 
economia, bem como fazer 
com que as pessoas conhe-
çam os passos necessários 
para adquirir um bem mó-
vel ou imóvel em leilão, mos-
trando quais são os cuidados 
necessários.

Com preço promocional 
de R$ 49,90, o livro possui 
128 páginas e aborda tam-
bém a utilização da tecnolo-
gia blockchain, que permite 
o registro inviolável das infor-
mações contidas nas platafor-
mas de leilões on-line, bem 
como faz um alerta sobre os 
falsos leilões. (GM)

LANÇAMENTO

 A Na próxima terça-feira, 21 
de dezembro, às 11h, aconte-
ce o leilão de 130 imóveis do 
Banco do Brasil. As proprie-
dades estão com descontos 
de até 50% do valor de avalia-
ção e podem ser adquiridas 
na plataforma Frazão Leilões.

As propriedades estão lo-
calizadas nos estados de Ala-
goas, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso do Sul, Paraíba, Per-
nambuco, Piauí, Rio Grande 
do Norte e Sergipe. Entre os 
destaques há um apartamen-
to de 46,23 m², em Luziânia, 
Goiás, que pode ser arrema-
tado a partir de R$ 48,5 mil, 
bem abaixo do valor de ava-

Banco do Brasil vende imóveis 
com até 50% de desconto

Os interessados no leilão devem se inscrever no site da leiloeira 

DIVULGAÇÃO/FRAZÃO LEILÕES

Imóveis estão localizados em Alagoas, Goiás, Piauí, Maranhão, Mato 
Grosso do Sul, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco

liação do imóvel, que é de  
R$ 94,4 mil.

Outra boa oportunidade 
é uma casa no município de 
Nossa Senhora do Socorro, 
em Sergipe. O imóvel, loca-
lizado em um terreno de 125 
m², possui dois quartos e um 
banheiro. Seu lance inicial é 
de R$ 49,2 mil, cerca de 50% 
do valor de mercado.

O estado de Alagoas, por 
sua vez, possui cinco casas 
disponíveis para disputa no 
pregão. Os imóveis estão nas 
cidades de Anadia, Palmeira 
dos Índios, Pilar e Teotônio 
Villela e têm lances iniciais 
entre R$ 38,5 mil e R$ 52,3 mil.

Os interessados em parti-
cipar do leilão devem se ins-
crever no site da leiloeira e se 
habilitar para realizar ofertas. 
Na página é possível ver fotos 
dos imóveis disponíveis, aces-
sar o edital do pregão, bem 
como se informar sobre as 
condições de pagamento e 
se o imóvel está ou não ocu-
pado. (GM) 

 A A casa de leilões norte-a-
mericana Sotheby’s está co-
memorando o sucesso de 
vendas em 2021. Segundo co-
municado publicado na últi-
ma quarta-feira (15), a leiloei-
ra atingiu seu maior valor de 
vendas em 277 anos de histó-
ria, ao registrar o montante de 
US$ 7,3 bilhões, o equivalente 
a cerca de R$ 41,5 bilhões.

Segundo informações da 
Associated Press, as vendas 
privadas somaram US$ 1,3 bi-
lhão, enquanto os leilões che-
garam a US$ 6 bilhões, 71% a 
mais do que em 2020 e 26% 
superior a 2019.

Um dos responsáveis pela 
quantia generosa foi o leilão 
da coleção de arte do ex-casal 
Harry Macklowe e Linda Burg, 
que rendeu em uma só noite 
US$ 676 milhões. Contudo, de 

Casa de leilões bate 
recorde de vendas 

modo geral, segundo a Sothe-
by’s, o recorde registrado em 
2021 se deve, especialmente, 
a novos públicos e compra-
dores asiáticos.

Outra cifra que chamou 
a atenção entre os núme-
ros divulgados pela leiloei-
ra foi o montante atingido 
com a venda de NFTs (Tokens 
Não Fungíveis), que atingiu  
US$ 100 milhões em 2021, ou 
R$ 568 milhões.

Entre as vendas notáveis 
está a primeira, realizada em 
abril, de uma obra digital do 
artista Pak, que arrecadou 
US$ 16,8 milhões.

Para o próximo ano, a em-
presa espera que os NFTs con-
tinuem em alta, já que lançou 
uma plataforma específica 
para obras digitais, a “Sothe-
by’s Metaverse”. (GM) 
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Estado de São  
Paulo tem dois 
editais para saúde

 A Saiu o aviso de convo-
cação do processo seletivo 
para o Serviço Militar Volun-
tário de Praças Temporárias 
(SMV-PR), para 500 vagas de 
níveis fundamental e mé-
dio técnico. Os rendimen-
tos iniciais podem chegar 
até R$3.126,13. As inscrições 
estão abertas desde o dia 18 
de dezembro de 2021 e se-
guem até o dia 9 de janeiro 
de 2022.

O certame é voltado para 
ambos os sexos, para quem 
tem mais de 18 anos e me-
nos de 41 anos de idade até 
03/10/2022 (data da incor-
poração), entre outros re-
quisitos. Os interessados de-
vem acessar o site , clicar em 
“Serviço Militar Voluntário”, 
escolher o distrito de sua 
preferência e ler o aviso de 
convocação por completo.

O processo seletivo para 
o SMV-PR é regional, por-
tanto cada Distrito Naval 
(DN) abre vagas conforme 
sua necessidade. A taxa é 
de R$ 65 e deverá ser paga 
até dia 10 de janeiro de 2022 
no horário bancário dos di-
versos Estados do País. O 

Marinha oferece 500 vagas
CORPORAÇÃO. O concurso para o SMV-PR é regional, portanto cada Distrito Naval abre vagas conforme necessidade

processo seletivo será feito 
por meio de prova objetiva, 
com 50 questões, sendo 25 
questões sobre língua por-
tuguesa e 25 sobre conheci-
mentos específicos da car-
reira militar naval.

Todos os aprovados se-
rão convocados para os 
Eventos Complementares: 
Verificação de Dados Bio-
gráficos (VDB), Inspeção de 
Saúde (IS), Teste de Aptidão 
Física de Ingresso (TAF-i) e 
Verificação de Documentos 
(VD). (DL)

Dois novos editais que 
anunciam a abertura de 
processos seletivos simpli-
ficados foram anunciados 
pela Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo nesta 
primeira quinzena de de-
zembro. Os concursos bus-
cam preencher um total de 
1.049 vagas além de, como 
sempre, formar cadastro de 
reserva. Entre as oportuni-
dades, há empregos para 
pessoas com formação de 
ensino médio, técnico e su-
perior. As inscrições se ini-
ciam hoje (13).

O primeiro processo se-
letivo oferece 133 vagas. As 
oportunidades são para: 

Médico I Infectologista, Mé-
dico I Oncologista, Médico I 
Ortopedia e Traumatologia, 
Médico I Pediatra com atua-
ção em Hematologia e He-
moterapia Pediátrica, Mé-
dico I Psiquiatra, Médico da 
Vigilância em Saúde, Médi-
co Anestesiologista, Médi-
co I Cirurgia Geral, Médico 
I Cirurgia Plástica, Médico 
I Clínica Médica, Médico I 
Endoscopista, Médico I Gi-
necologista e Obstetra, Mé-
dico I Hematologia e Hemo-
terapia e, por fim, Médico I 
Pneumologista.

Em contrapartida, o se-
gundo edital tem 916 vagas 
ao todo e tem oportunida-

Editais são direcionados para profissionais da área da saúde e as inscrições se encerram no dia 22

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

des para Assistente Social, 
Biologista, Biomédico, En-
fermeiro, Oficial de Saúde, 
Técnico em Enfermagem, 

 A Realizado pela Fundação 
para o Vestibular da Uni-
versidade Estadual Paulis-
ta “Júlio de Mesquita Filho”, 
o novo concurso da Polícia 
Militar do Estado de São 
Paulo abriu inscrições na 
quarta-feira que fechou a 
primeira quinzena de de-
zembro. Ao todo, são 220 
vagas para o cargo de alu-
no-oficial PM com remune-
ração inicial de R$ 3.310,00.

Para se candidatar, a 
pessoa interessada deve 
ser brasileira, ter ao menos 
17 anos de idade e no má-
ximo 30. Além disso, caso 
seja mulher, deverá me-
dir no mínimo 1,55 m e no 
caso dos homens a altura 
mínima deverá ser de 1,60 
m além de outros detalhes 
que podem ser conferidos 
no edital.

As inscrições devem ser 
feitas pelo www.vunesp.
com.br entre as 10h de 15 
de dezembro e, no máxi-

mo, 23h59 de 20 de janeiro 
de 2022. A taxa de inscrição 
custa R$ 130,00, mas terá 
direito à redução de 50% do 
valor todo candidato que 
comprovar estar matricula-
do no Ensino Médio, curso 
pré-vestibular ou curso su-
perior e receba remunera-
ção mensal inferior a dois 
salários mínimos ou estiver 
desempregado.

As provas serão realiza-
das em Santos, São Paulo, 
Araçatuba, Bauru, Campi-
nas, Piracicaba, Presiden-
te Prudente, Ribeirão Pre-
to, São José do Rio Preto, 
São José dos Campos e So-
rocaba.

Já a avaliação consiste de 
prova objetiva, prova dis-
sertativa, exame de apti-
dão física, exame de saúde, 
exame psicológico, avalia-
ção de conduta social, da 
reputação e da idoneidade 
e, por fim, análise de docu-
mentos. (DL)

PM já está com concurso aberto desde dezembro

FIQUE LIGADO

FIQUE LIGADO

FIQUE LIGADO

Vagas
500

Vagas
1.049

Vagas
220

Inscrições
Até 09/01
www.ingressona 
marinha.mar.mil.br

Inscrições
Até 22/12
www.zambini.org.
br/

Inscrições
Até 20/01
https://www.vunesp.
com.br/

Salário
Até R$ 3.126,13

Salário
Até R$ 7.452

Salário
R$ 3.310,00 

Taxa de inscrição
R$ 65,00

Taxa de inscrição
Gratuita

Taxa de inscrição
R$ 130

O processo 
seletivo será feito 
por meio de prova 
objetiva, com 50 
questões, sendo 
25 questões sobre 
língua portuguesa 
e 25 sobre 
conhecimentos 
específicos da 
carreira militar 
naval

Nutricionista, Fonoaudió-
logo, Farmacêutico-Bioquí-
mico e Fisioterapeuta.

Todos os interessa-

dos têm até 22 de dezem-
bro para se cadastrar pelo 
www.zambini.org.br e não 
há taxa de inscrição. (DL)

Segundo informado pela Vunesp, o mais novo concurso é para 220 cargos de aluno-oficial PM

DIOGO MOREIRA/GOVERNO DE SP

O certame é voltado para ambos os sexos, para quem tem mais de 18 anos e menos de 41 anos

DIVULGAÇÃO/MARINHA DO BRASIL



A7diariodolitoral.com.br
SEGUNDA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2021 

Publicidade Legal

O 
ano da Record vai 
começar um pou-
co diferente, com 
uma nova pro-
gramação todas 

as noites. No dia 3, segun-
da-feira, a estreia da terceira 
temporada de “Aeroporto”, 
série apresentada por César 
Filho, mostrando os bastido-
res dos principais terminais 
de embarque e desembar-
que, inclusive as operações 
que são necessárias para de-
colagem e aterrissagem das 
aeronaves. Na terça, 4, “Cine 
Record Especial”. Uma va-
riedade de títulos de ação, 
comédia e aventura. “Qui-
los Mortais”, com Celso Zu-
catelli, estreia dia 5, quarta. 
É uma série, produzida pelo 
Discovery, que mostra a vida 
de pessoas que lutam con-
tra o excesso de peso. Como 
sempre acontece, nas noi-
tes de quinta, “Repórter Re-
cord Investigação”, que ago-
ra será conduzido por Luiz 
Fara Monteiro, assim como 
a exibição do “Super Tela” 
às sextas-feiras. Ainda como 
novidade, a partir da primei-
ra semana de janeiro, a no-
vela “A Bíblia” terá capítulos 
mais longos. No ar das 21h às 
22h30, assim como está con-
firmada para o dia 26 deste 
próximo mês, as primeiras 
transmissões dos campeo-
natos paulista e carioca. Jo-
gos às quartas-feiras e do-
mingos.

TV Tudo
Não tem nada. Nos meios 
esportivos surgiram infor-
mações de que a Band – TV 
aberta e BandSports esta-
riam muito próximas de fe-
char acordo para a transmis-

Record vai começar 2022 com muitas novidades
são da Copa do Mundo.

Nada disso. A Globo, dona 
dos direitos, nem abriu 
sublicenciamento. Se é que 
irá abrir.

Aí sim. O que está certo, em 
termos de Band e Copa do 
Mundo, é a transmissão pe-
las suas emissoras de rádio. 
BandNews e Bandeirantes 
AM/FM. Isso já está sacra-
mentado. 

Vale dizer. Sobre o Fute-
bol 2022 da Globo, em seus 
interiores está tudo muito 
dividido. Artística e comer-
cialmente, Brasileirão e Copa 
do Brasil estão num mesmo 
pacote e o Mundial do Catar 
em outro, completamente 
diferente. 

Programação. Francisco 
Carlos de Almeida, o Chiqui-
nho, lembra dele? Record, 
Rede TV!? Agora ele está na 
Band. Já faz até alguns dias. 
Passou a trabalhar com An-
tonio Zimmerle na progra-
mação. 

Primeiro dia. A Band já tem 
definido que o primeiro dia 
de gravações do “Faustão na 
Band” será no próximo dia 
6. A ideia, inclusive, é mon-
tar uma “gaveta”. Deixar um 
material pronto para ser 
aproveitado a partir da es-
treia. 

Por outro lado. Também já 
está definido que o “1001 
Perguntas”, do Zeca Camar-
go, também irá ao ar a par-
tir de 17 de janeiro, após o 
“Faustão na Band”. É um pro-
grama de temporada. Deve 

ser exibido até meados de 
abril. 

Será que esqueceram..? 
Pelo andar da carruagem e 
ao contrário do que sem-
pre aconteceu, a Rede TV! 
não colocou no ar nenhuma 
mensagem de fim de ano. 
Pelo menos até agora nin-
guém do elenco foi avisado 
de nada. 

Vilãs. Patrícia Pillar, Renata 
Sorrah e Claudia Raia tam-
bém estão no especial “70 
Anos Esta Noite”, em home-
nagem aos 70 anos das no-
velas e que vai ao ar nesta 
terça-feira, após “Um Lugar 
ao Sol”. O trio relembra as 
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grandes vilanias da ficção e 
personagens inesquecíveis 
como Flora, de “A Favorita”, 
Nazaré Tedesco de “Senhora 
do Destino” e Angela Vidal, 
de “Torre de Babel”, além de 
Lívia Marine em “Salve Jor-
ge”, entre outras.

Nome de peso. Marjorie 
Estiano tem uma série pela 
frente, “Fim”, baseada no 
livro homônimo de Fer-
nanda Torres. Mas é só, por 
enquanto. Ainda não tem 
nada previsto sobre nove-
las. A última foi “Império”, 
exibida em 2014, reprisa-
da há pouco tempo e que 
ela entrou no meio substi-
tuindo Drica Moraes.

Atores. Iza e Lulu Santos es-
tão no elenco de “Um Ano 
Inesquecível - Outono”, que 
faz parte da franquia de qua-
tro filmes baseados no livro 
homônimo de Thalita Rebou-
ças para a Amazon Prime. Di-
reção do Lázaro Ramos. 

E outro. “O Segundo Ho-
mem”, da Disney, terá duas 
estreias promocionais em ja-
neiro, em São Paulo e no Rio. 
A sua história acontece num 
futuro onde o porte de armas 
é liberado no Brasil e a violên-
cia cresce de forma assusta-
dora. No elenco, Anderson di 
Rizzi, Lucy Ramos, Wolf Maya, 
Cleo Pires, Negra Li, Pedro 
Carvalho e Luís Navarro.

·       Luciana Tortorello, 
que era do canal My 
News, passa a reforçar 
a equipe da TV Cultura 
na área de economia.
·       No ar em “Arua-
nas”, da Globoplay, 
Vitor Thiré está no do 
filme “Intervenção”, 
que entra no catálogo 
da Netflix no próximo 
dia 27.
·       Terminaram no 
Polo Cine e Vídeo, do 
Rio, as gravações da 
sexta temporada de 
“Os Suburbanos”, do 
Rodrigo Sant’Anna 
para o Multishow.
·       Muller também está 
ofi cializado na equipe de 
esportes da Record para 
o Paulistão.
·       Marcelo Tas encer-
rou os trabalhos deste 
ano na TV Cultura...
·       ... O seu “#Provoca”, 
exibido às terças, entra 
agora na etapa de me-
lhores momentos.
·       Pós-Fazenda: sex-
ta, uma live da ex-”Fa-
zenda”, Dayane Mello, 
no cabeleireiro, tinha 
mais de 7 mil pessoas 
acompanhando.
·       Julia Byrro, a Lua 
de “Verdades Secretas 
2”, ainda não tem novo 
trabalho previsto na 
Globo...
·       ... Antes de uma 
nova escalação, irá 
fazer cursos de inter-
pretação.

bate 
rebate
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Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Ofi cial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua Hipódromo, 1141 - Sala 66 - Mooca - São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o 
presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, 
autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento particular com força de escritura pública 
datado de 29/04/2014, cujos Fiduciantes são ITAMAR SANTOS DE AZEVEDO, CPF/MF nº 273.731.568-94, e sua mulher FABIANA APARECIDA DE ARAÚJO AZEVEDO, 
CPF/MF nº 273.527.188-93, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 523.908,37 (Quinhentos e vinte e três mil novecentos 
e oito reais e trinta e sete centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Casa residencial superior sob o nº 04 da Avenida Cruzeiro do 
Sul, nº 67, no loteamento denominado Vila Nova Cubatão, tendo a área construída bruta de 81,41m², sendo 58,50m² de área útil e 22,91m² de área comum, pertencendo-lhe 
tanto no terreno, como nas demais coisas de uso e propriedade comum, essa unidade tem direito a uma vaga para auto situada no recuo frontal do bloco, na comarca de 
Cubatão/SP, melhor descrito na matrícula nº 13.129 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cubatão/SP”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” 
e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance 
mínimo igual ou superior a R$ 199.071,04 (Cento e noventa e nove mil setenta e um reais e quatro centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9514/97). O leilão presencial 
ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar 
a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE 
EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 - (17517 - ML_ 1585-08).
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A leitura 
na medida 
certa.
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 A É inegável que Paulo Cesar 
de Araújo conseguiu uma faça-
nha. Ele transformou um livro 
de 928 páginas numa leitura 
ágil, leve. Mas, para chegar a 
uma obra tão acessível, preci-
sou construir um complicado 
quebra-cabeças.

As peças do jogo são músi-
cas e episódios da vida de Ro-
berto Carlos. Não é necessá-
rio avaliar o conhecimento do 
autor sobre o tema. Só alguém 
com tamanha familiaridade 
com vida e obra do cantor po-
deria elaborar capítulos que 
ligam uma determinada can-
ção de seu repertório a fatos 
que ele viveu.

“Roberto Carlos: Outra Vez 
- Vol. 1 (1941-1970)” é uma es-
pécie de ampliação descons-
truída da primeira biografia 
escrita pelo historiador e pro-
fessor baiano, “Roberto Car-
los em Detalhes”, lançada em 
2006. Na época, ele foi proces-
sado pelo biografado, que con-
seguiu a retirada dos exempla-
res das livrarias.

O caso repercutiu durante 
anos, relatado por Araújo em 
“O Réu e o Rei: Minha História 
com Roberto Carlos, em Deta-
lhes”, lançado em 2014. No ano 
seguinte, o Supremo Tribunal 
Federal liberou a publicação de 
biografias não autorizadas no 
mercado brasileiro. Depois de 
tanta discussão, essa primeira 
biografia chega hoje a ser ven-
dida por R$ 500 nos sebos.

Nos 50 capítulos do novo 
livro, cada um tendo como tí-
tulo o nome de uma canção de 
Roberto, os episódios de sua 
vida vão e voltam no tempo, 
quebrando a estrutura linear 
que normalmente rege os li-
vros do gênero.

Mesmo sem a guia tempo-
ral, parece que nada fica de fora 
nessa primeira fase da vida de 
Roberto. Em comparação com 
o primeiro livro, são muitas 
informações a mais, com inú-
meras passagens adicionadas 
e minúcias daquilo que Araú-
jo havia escrito. O texto agra-
dável do autor já tinha sido 

Na imagem acima, um show realizado por um Roberto Carlos bem mais jovem em comemoração de seu aniversário, em São Paulo, em 67

Kanai/Acervo UH/Folhapress

Livro ‘Roberto Carlos: Outra Vez’ é 
catatau acessível e bem encadeado

BIOGRAFIA. Paulo Cesar Araújo lança nova versão da obra que o Rei tentou censurar e conseguiu até retirar das livrarias

revelado antes dessa imersão 
em Roberto, quando analisou 
a música brega durante o re-
gime militar em “Eu Não Sou 
Cachorro Não”, de 2002.

Sem as amarras cronológi-
cas, o autor abriu o livro com 
o episódio mais comentado da 
vida do ídolo, o acidente em 
que ele perdeu parte da perna 
direita aos seis anos. O relato 

do atropelamento do menino 
por um trem vem recheado 
de mais depoimentos e está 
no capítulo chamado “O Divã”, 
canção de 1972. A escolha já 
deixa claro que as músicas in-
cluídas nesse primeiro livro 
não foram necessariamente 
lançadas até 1970, mas sim os 
acontecimentos que o autor 
consegue habilmente relacio-

nar a cada uma.
Não existe exatamente um 

grande fato que permaneceu 
obscuro na vida de Roberto 
sendo revelado na obra. Prova-
velmente, é ao relatar os shows 
de Roberto ainda pré-adoles-
cente por cidades do interior 
que esteja concentrado muito 
material inédito.

E é incrível ler, ao lado de 

histórias mais conhecidas 
como o acidente ou as tretas 
com Tim Maia, muitas infor-
mações sobre as gravações dos 
discos de Roberto, que nunca 
vinham acompanhados de fi-
chas técnicas, o que atiçava a 
curiosidade de quem se liga 
mais na música do que na fi-
gura do ídolo. Boa parte da for-
ça do livro está nas análises de 

Araújo, que se debruçou sobre 
os dez álbuns e cerca de 240 
canções que Roberto gravou 
de 1959 a 1970.

Para um público mais jo-
vem pode causar surpresa um 
Roberto Carlos ainda adoles-
cente querendo ser cantor de 
bossa nova, antes de incluir 
em sua fórmula musical a can-
ção brasileira, o rock, o soul e 
outros gêneros.

Quanto à vida pessoal, po-
dem já ser conhecidos de um 
público mais maduro os re-
lacionamentos amorosos, os 
bastidores de programas de 
TV e da gravação de seus fil-
mes no cinema, além de ca-
sos como Roberto dando ti-
ros para o alto para impedir o 
avanço de agressores –sim, ele 
andava armado. Não são novi-
dade para quem assistia a suas 
participações na TV e lia a re-
vista Melodias, verdadeira bí-
blia de música, rádio e TV nos 
anos 1960.

Assim, o formato surpreen-
de mais do que o conteúdo 
nessa investida de Araújo. Ao 
elaborar os capítulos sem pro-
gressão cronológica, ele cria 
praticamente textos autôno-
mos, que distraem o leitor 
com começo, meio e fim. Da 
mesma forma como ele vai e 
volta no tempo, o leitor tam-
bém pode optar por não seguir 
a ordem dos capítulos.

Fica a curiosidade para a se-
gunda parte da obra, que deve 
ser lançada no ano que vem. 
Afinal, é na fase mais madu-
ra de Roberto que sua reclu-
são ganhou um tom obsessivo. 
Pouco se sabe do cotidiano do 
cantor, que escolheu se expor 
só nos especiais de fim de ano 
da Globo e nas atuais tempo-
radas de shows em transatlân-
ticos ou hotéis.

Se Araújo tiver mais infor-
mações sobre os últimos anos 
do biografado na mesma inten-
sidade com a qual avançou suas 
pesquisas na juventude de Ro-
berto, certamente o volume dois 
será tão atraente para fãs e curio-
sos quanto este primeiro. (FP)

 A Existem centenas de fil-
mes argentinos sobre os pe-
ríodos ditatoriais que o país 
viveu no século 20. E com 
diferentes abordagens. Há 
produções politizadas, ro-
mânticas. As que focam os de-
saparecidos e quem os busca 
e as que tratam dos militares 
e da crueldade da tortura. Há 
ainda as que contam como 
foram suas consequências a 
longo prazo, os traumas da 
sociedade argentina de hoje.

“Azor”, que estreou na se-
mana passada no Brasil, é um 
filme quase único ao propor 
uma abordagem original. Es-
colhe contar uma história que 
se passa na mais recente dita-
dura militar, que ocorreu de 
1976 a 1983, sem mostrar qua-
se nada da violência política.

O filme segue um ban-
queiro suíço, Yvan de Wiel, 
vivido por Fabrizio Rongione, 
que vem à Argentina em 1980 
com a mulher, Ines, papel de 
Stéphanie Cléau, com dois ob-
jetivos. Um deles é descobrir 
o que ocorreu com seu sócio, 
que desapareceu de repente 
deixando o apartamento de-
sarrumado e sem se despedir 
de ninguém. A possibilida-

‘Azor’ mostra horror da ditadura argentina na visão dos ricos

embates políticos e lucraram 
muito no período. Na bolha 
em que vivem, parece existir 
apenas jardins bonitos com 
piscina, propriedades eques-

tres e salões de clubes sociais.
“Essa Buenos Aires do di-

nheiro e dos personagens po-
derosos ainda é muito atual. 
Nessa esfera se contam histó-

‘Azor’ escolhe contar uma história que se passa na mais recente 
ditadura militar sem mostrar quase nada da violência política
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de de que tenha se envolvido 
com algo ilícito e ao mesmo 
tempo sedutor e terrível per-
meia o filme.

O segundo objetivo, não 
menos importante, é garan-
tir que os clientes do tal ban-
co não se sintam desampara-
dos e continuem confiando 
suas imensas fortunas a essa 
entidade. “A história transcor-
re nesse mundo do dinheiro, 
da elite, em que há que se adi-
vinhar coisas por meio do si-
lêncio das conversas mornas 
e fúteis. O que de fato importa 
na trama é o não dito, é o insi-
nuado, é o fascínio que exer-
cem as pessoas de poder e di-
nheiro, ao mesmo tempo em 
as mesmas vivem uma tre-
menda solidão”, diz Fontana.

De Wiel e a mulher sabem 
que as respostas de suas duas 
angústias, o que aconteceu 
com o sócio René Keys e se 
os investidores seguirão apos-
tando no banco, só podem 
ser respondidas pelas mes-
mas pessoas. São as que estão 
por trás dos abusos de direi-
tos humanos, mas que não 
mancharam suas mãos com 
o trabalho sujo, mantiveram 
um cruel silêncio diante dos 

rias como a de Keys, falam do 
que está acontecendo no país, 
mas com mais insinuações e 
silêncios do que abertamen-
te. E é preciso estar lá, dar as 
caras, se aproximar das pes-
soas certas e as seduzir para 
não ser traído, para não ter 
um fim como o do banquei-
ro desaparecido”, diz Fontana.

Falado em francês e em 
espanhol, “Azor” é um thriller 
político, um suspense narra-
do em um clima de tensão fu-
riosa, embora quase nada vo-
calizada. O que se acompanha 
é o processo de tomada lenta 
de consciência de De Wiel. No 
começo, ele parece se horro-
rizar com o que escuta, tem 
medo de dar um passo em 
falso e se assusta com o que 
imagina poder estar aconte-
cendo. Aos poucos, vai en-
trando no jogo de sedução e 
traição de seus interlocutores 
–empresários, líderes da Igre-
ja, militares, socialites.

“É curioso como se trata 
de um filme em que as rea-
ções podem variar muito. 
Quem não conhece tanto a 
história da Argentina fica en-
tretido no processo pelo qual 
passa o protagonista. Quem 

conhece fica tentando com-
pletar as lacunas, porque o fil-
me não é didático nesse sen-
tido. E há países em que é 
recebido como um filme do 
gênero thriller, como a Espa-
nha, e outros, como o Méxi-
co, que veem nele uma pers-
pectiva anti-imperialista”, diz 
Fontana.

“Azor” é uma gíria entre os 
banqueiros, que revela a pre-
caução que se deve tomar no 
labirinto em que o filme vai 
se metendo. Outra referência 
clara é “Coração das Trevas”, 
de Joseph Conrad, com De 
Wiel em busca de seu próprio 
senhor Kurtz, e “o horror” de-
senhado na história dos anos 
de chumbo argentinos.

O filme conta com exce-
lentes atuações, como a do 
protagonista e a de Pablo 
Torre Nilsson, que encarna 
o monsenhor Tatoski, apoia-
dor da ditadura que aposta 
em cavalos e na Bolsa. O cli-
ma sufocante da trama leva a 
pensar também nos univer-
sos criados por outra argen-
tina, Lucrecia Martel. Diferen-
temente dela, porém, “Azor” 
tem a ação numa cidade gran-
de, agitada e sofisticada. (FP)
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