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Consumidor quer usar Black Friday 
para fugir dos efeitos da in� ação

 A Segundo levantamento, 65,4% dos 
entrevistados esperam conseguir entre 20% e
50% de desconto sobre o preço dos produtos

Em tempos de vacas magras, os bra-
sileiros querem aproveitar a Black 
Friday para se livrar dos efeitos da 
in� ação, que acumula mais de 10% 
de alta nos últimos 12 meses. De um 

universo de 7.449 consumidores 
pesquisados pela internet entre 22 
e 26 de outubro pela � ntech Trigg, 
com moradores das principais capi-
tais do país, apenas 2% não querem 

comprar absolutamente nada pela 
internet no próximo dia 26. Mais 
de dois terços dos entrevistados 
(67,9%) pretendem gastar mais de 
R$ 1.000 na data.        SEU DINHEIRO/A5

Forum Social de SV promove 
feira de artesanatos natalinosMulher é brutalmente 

espancada durante 
assalto  CIDADES/A4

Itanhaém: Hospital 
Jorge Rossmann abre 
inscrições  CIDADES/A4

EM BERTIOGA

Panos de prato, guirlandas, amigurumis e outros itens já estão à venda CIDADES/A3

DIVULGAÇÃO/PMS

Denúncia de 
estudante vai 
ser apurada
Integrantes do Fórum Regional 
de Trabalhadoras e Trabalhadores 
do Sistema Único da Assistência 
Social da Baixada Santista (FORT-
SUAS-BS) iniciaram investigação 
para apurar a denúncia da estu-
dante universitária Débora Vitória 
Nunes de Lima que estava entre as 
acolhidas da Casa Êxodo, entidade 
institucional na modalidade casa 
de passagem, conveniada à Pre-
feitura de Santos. A denúncia foi 
veiculada com exclusividade pelo 
Diário do Litoral na última quin-
ta-feira (4).  CIDADES/A3

CASA DE PASSAGEM

Foi em uma fração de segundos que Edmilson Alves de Almeida, 54 anos, per-
cebeu, na manhã desta segunda-feira (8), a presença de um bicho-preguiça no 
acostamento da Rodovia Manoel Hypólito do Rego (Rio-Santos). Há 33 anos 
funcionário da Prefeitura de Santos e com a experiência de anos de trabalho no 
Orquidário, Edmilson resgatou o animal, que poderia ser atropelado.   CIDADES/A4

70% dos ônibus 
devem circular, 
decide Justiça
A Fênix Viação, concessionária 
de transporte coletivo de Cuba-
tão, informou na tarde desta 
segunda-feira (8), que a Justi-
ça determinou - conforme de-
cisão liminar - a operação de 
70% dos ônibus da frota nos 
horários de pico (6h, 9h, 16h e 
19h) e 50% no entre pico. A pa-
ralisação dos trabalhadores na 
manhã desta segunda atingiu 
100% das linhas da Cidade. Se-
gundo a viação, a greve se deu 
por reivindicações de reajuste 
salarial dos colaboradores jun-
to ao Sindicato.  CIDADES/A3

Instituto que 
organiza o Enem
sofre debandada

BRASIL/B3

No acostamento  Bicho-
preguiça é resgatado na 

Rodovia Rio-Santos
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 LULA MARQUES/AGÊNCIA PT

Moro é visto como incógnita por partidos e tratado com desconfi ança. BRASIL/B3

CUBATÃO

PEC será votada 
apesar do STF, 
a� rma Barros
O líder do governo na Câmara 
dos Deputados, Ricardo Barros 
(PP-PR), a� rmou nesta segunda-
-feira (8) que a PEC dos Precató-
rios será votada no plenário da 
Casa nesta terça (9), independen-
temente de decisões do STF (Su-
premo Tribunal Federal). Segun-
do o deputado, a proposta deve 
ser aprovada com cerca de 20 vo-
tos a mais do que os 308 neces-
sários. Esse placar é considerado 
apertado dentro do contexto de 
513 deputados federais. O texto-
-base da proposta foi aprovado 
pelo plenário da Câmara na ma-
drugada da última quinta (4), em 
primeiro turno, por 312 votos a 
favor e 144 contra. BRASIL/B3

CAMINHONEIROS

Greve chega ao fi m 
após uma semana 
de mobilização no 
Porto de Santos
CIDADES/A4
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Mais de 6 milhões de imóveis estão desocupados em 
todo o País – um número que supera o déficit habi-
tacional brasileiro, que é de 5,4 milhões de unidades. 
Os dados constam do último Censo Demográfico 
realizado pelo IBGE (2010) e mostram, portanto, um 

paradoxo: há mais imóvel vazio do que pessoas em busca de local para 
morar. 

Há, inclusive, imóveis que pertencem aos Governos (União, 
Estados e municípios) nessas condições. Por outro lado, um ‘boom 
imobiliário’  vivido pelas cidades brasileiras no início dos anos 2000, 
associado à vertiginosa queda da economia brasileira, fizeram com 
que surgissem na paisagem das cidades esqueletos de prédios inacaba-
dos e no aguardo de providências judiciais e administrativas – condi-
ções que facilitaram a ocupação por grupos de sem-teto.

Cabe ressaltar que a Constituição Federal prevê que a propriedade 
deve atender o que se chama de ‘função social’, segundo preconiza o 
Art. 5o.  Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual-
quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residen-
tes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
Desta forma, a propriedade é um direito individual garantido pela 

Constituição. Entretanto, para o seu exercício, há a condicionante do 
alcance da função social. Assim estamos frente a um direito-dever que 
garante a fruição da propriedade ao indivíduo e, ao mesmo tempo, a 
obrigação do mesmo, da sociedade e do Estado, de que a propriedade 
cumpra sua função social.

Encontramos a definição de ‘função social da propriedade urbana’ 
no Estatuto das Cidades (a Lei 10.257/2001): Art. 39 - A proprieda-
de urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, 
assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à 
qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades 
econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2o desta Lei. 
(grifo nosso).

Os municípios podem agir por meio de frentes de trabalhos, 
visando evitar o abandono de prédios e casas e, consequentemente, 
ocupações irregulares. Desde adequação na legislação local sobre o 
tema até parcerias com associações e universidade podem contribuir 

para evitar este problema.
Nesse sentido, arrisco-me a conceituar que a função social da 

propriedade urbana é alcançada quando, no local, há uma atividade de 
moradia, trabalho, preservação do meio ambiente, preservação históri-
ca ou cultural ou constituição de rendimento patrimonial.

No tocante aos municípios e à sua gestão, é sabido que trata-se de 
tarefa árdua fiscalizar todos os prédios e casas, para verificar se alguns 
desses requisitos está revestindo as propriedades objeto deste artigo.

A criação de Cadastro Municipal visando registrar as proprieda-
des que encontram-se em litígio judicial ou desocupadas, parece-me 
medida de suma importância que auxiliaria os municípios nesse 
controle.

Através de lei municipal, as Prefeituras podem incumbir aos 
responsáveis legais a iniciativa de informar o motivo da desocupação, 
lembrando que não é vedado possuir imóvel para fins de rendas e 
constituição de patrimônio. Com esse cadastro, as Prefeituras podem 
monitorar a situação dos prédios desocupados, devendo criar a obri-
gação para os responsáveis legais de informarem constantemente a 
situação do imóvel, penalizando com multa quem deixar de prestar as 
informações.

Destaco que tal iniciativa deve ser amplamente divulgada, com 
campanhas permanentes e prazo razoável para o início da vigência le-
gal. A regulamentação de processo administrativo para arrecadação de 
imóveis urbanos abandonados é outra medida que contribuirá neste 
controle. O Código Civil Brasileiro permite o processo de arrecadação. 
Dessa forma, basta os municípios, via decreto, regulamentarem os pro-
cedimentos. Vejamos o dispositivo do Código Civil:

Art. 1.276. O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a 
intenção de não mais o conservar em seu patrimônio, e que se não 
encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado, como bem 
vago, e passar, três anos depois, à propriedade do Município ou à 
do Distrito Federal, se se achar nas respectivas circunscrições. Além 
destas medidas, o que não pode acontecer é o fato de áreas e prédios 
de propriedade do Estado serem abandonados como se não tivessem 
mais serventia estatal. Os municípios precisam compreender que a 
função social da propriedade necessita de ampla fiscalização, pois é o 
mecanismo de intervenção estatal que garante o uso adequado deste 
bem imóvel.
* Marcelo Silva Souza, advogado e professor de Direito

Prédios abandonados: como agir

Rejeitadas. O Tribunal de Contas do Estado (TCE) emitiu 
parecer desfavorável à aprovação das contas do ex-pre-
feito Marco Aurélio Gomes dos Santos (PSDB), referentes 
ao exercício de 2017, primeiro ano de seu segundo man-
dato. Agora, o parecer deve ser apreciado pela Câmara de 
Vereadores que, se não houver surpresas, deve derrubar 
o parecer técnico do TCE, como já vem acontecendo nos 
últimos anos em Itanhaém. Se os parlamentares mantive-
rem o parecer, o ex-prefeito pode se tornar inelegível por 
oito anos. 

Violência Doméstica. A vereadora e ex-prefeita Telma 
de Souza (PT) está entusiasmada com a aprovação preli-
minar do projeto de lei de sua autoria que cria a Política 
Municipal de Prevenção à Violência Doméstica, Familiar 
e de Gênero Contra a Mulher. A proposta envolve ação 
educativa e preventiva da Secretaria de Educação, agentes 
comunitários de Saúde e Guarda.

Medidas. Dentre as medidas, torna obrigatório o ensino 
de noções da Lei Maria da Penha, de violência domésti-
ca e familiar e de gênero, além de capacitar a Guarda e os 
agentes ao atendimento de vítimas de violência. O proje-
to ainda será votado novamente antes de seguir para san-
ção do prefeito Rogério Santos (PSDB).

Escuridão. O vereador Sérgio Santana (PL) alerta que a 
escuridão na orla de Santos continua. “Tenho recebido 
diversas reclamações e insatisfação da população. O tra-
balho preventivo da Operação Verão será prejudicado”, 
acredita.

Inadmissível. Para o ex-policial militar, o resposta dada 
pela Prefeitura para solucionar a questão é inaceitável: “o 
prazo de restabelecimento total da iluminação será em 
60 dias. Inadmissível ao meu ver e aos olhos da popula-
ção também. Estamos no mês que antecede o verão e a 
alta temporada, em que o trabalho em reforçar a seguran-
ça requer reforço triplicado. É de conhecimento de muitos 
que locais pouco ou nada iluminados viabilizam o au-
mento da sensação de insegurança e ações de criminosos, 
visto que o elemento surpresa atua em favor da criminali-
dade”, afirma.

Placa. Vale lembrar que apesar das câmeras de monito-
ramento espalhadas pela orla, a placa de bronze alusiva à 
chegada dos Imigrantes, de autoria da artista Lecy Beltran, 
que estava instalada nos jardins da praia da Aparecida, foi 
furtada. A pesada placa, que se destacava em amplo um 
pedestal de mármore foi arrancada, ficando à mostra ape-
nas pequenos parafuso. Segundo já divulgado, a Prefeitu-
ra reconheceu o furto e deve providenciar uma nova.
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CONTRA
PONTO
Por Carlos Ratton e colaboradores

Só tem mais um ano 
na presidência. Para 
privatizar uma empre-
sa leva mais de três.
Laercio Lima sobre: Bolso-
naro diz querer ‘se livrar’ 
da Petrobras e fala em 
privatizá-la

E eu quero me livrar 
dele kk.
Sousa Clériston, sobre: 
Bolsonaro diz querer ‘se 
livrar’ da Petrobras e fala 
em privatizá-la

Já deveria ter se livra-
do deste câncer.
Ivete Cabarite, sobre: 
Bolsonaro diz querer ‘se 
livrar’ da Petrobras e fala 
em privatizá-la

Aprovado, presidente!
Fabiano Koks sobre: Bolso-
naro diz querer ‘se livrar’ 
da Petrobras e fala em 
privatizá-la

Ele não vê a hora de 
entregar nosso patri-
mônio para o Capital 
estrangeiro 
Marcel Romeiro, sobre: 
Bolsonaro diz querer ‘se 
livrar’ da Petrobras e fala 
em privatizá-la

Quanto, pessoal e 
familiarmente, vai 
ganhar nisso ???
Fernando Madeira sobre: 
Bolsonaro diz querer ‘se 
livrar’ da Petrobras e fala 
em privatizá-la
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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
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Mais de 6 milhões de imóveis estão desocupados em 
todo o País – um número que supera o déficit habi-
tacional brasileiro, que é de 5,4 milhões de unidades. 
Os dados constam do último Censo Demográfico 
realizado pelo IBGE (2010) e mostram, portanto, um 

paradoxo: há mais imóvel vazio do que pessoas em busca de local para 
morar. 

Há, inclusive, imóveis que pertencem aos Governos (União, 
Estados e municípios) nessas condições. Por outro lado, um ‘boom 
imobiliário’  vivido pelas cidades brasileiras no início dos anos 2000, 
associado à vertiginosa queda da economia brasileira, fizeram com 
que surgissem na paisagem das cidades esqueletos de prédios inacaba-
dos e no aguardo de providências judiciais e administrativas – condi-
ções que facilitaram a ocupação por grupos de sem-teto.

Cabe ressaltar que a Constituição Federal prevê que a propriedade 
deve atender o que se chama de ‘função social’, segundo preconiza o 
Art. 5o.  Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual-
quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residen-
tes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
Desta forma, a propriedade é um direito individual garantido pela 

Constituição. Entretanto, para o seu exercício, há a condicionante do 
alcance da função social. Assim estamos frente a um direito-dever que 
garante a fruição da propriedade ao indivíduo e, ao mesmo tempo, a 
obrigação do mesmo, da sociedade e do Estado, de que a propriedade 
cumpra sua função social.

Encontramos a definição de ‘função social da propriedade urbana’ 
no Estatuto das Cidades (a Lei 10.257/2001): Art. 39 - A proprieda-
de urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, 
assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à 
qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades 
econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2o desta Lei. 
(grifo nosso).

Os municípios podem agir por meio de frentes de trabalhos, 
visando evitar o abandono de prédios e casas e, consequentemente, 
ocupações irregulares. Desde adequação na legislação local sobre o 
tema até parcerias com associações e universidade podem contribuir 

para evitar este problema.
Nesse sentido, arrisco-me a conceituar que a função social da 

propriedade urbana é alcançada quando, no local, há uma atividade de 
moradia, trabalho, preservação do meio ambiente, preservação históri-
ca ou cultural ou constituição de rendimento patrimonial.

No tocante aos municípios e à sua gestão, é sabido que trata-se de 
tarefa árdua fiscalizar todos os prédios e casas, para verificar se alguns 
desses requisitos está revestindo as propriedades objeto deste artigo.

A criação de Cadastro Municipal visando registrar as proprieda-
des que encontram-se em litígio judicial ou desocupadas, parece-me 
medida de suma importância que auxiliaria os municípios nesse 
controle.

Através de lei municipal, as Prefeituras podem incumbir aos 
responsáveis legais a iniciativa de informar o motivo da desocupação, 
lembrando que não é vedado possuir imóvel para fins de rendas e 
constituição de patrimônio. Com esse cadastro, as Prefeituras podem 
monitorar a situação dos prédios desocupados, devendo criar a obri-
gação para os responsáveis legais de informarem constantemente a 
situação do imóvel, penalizando com multa quem deixar de prestar as 
informações.

Destaco que tal iniciativa deve ser amplamente divulgada, com 
campanhas permanentes e prazo razoável para o início da vigência le-
gal. A regulamentação de processo administrativo para arrecadação de 
imóveis urbanos abandonados é outra medida que contribuirá neste 
controle. O Código Civil Brasileiro permite o processo de arrecadação. 
Dessa forma, basta os municípios, via decreto, regulamentarem os pro-
cedimentos. Vejamos o dispositivo do Código Civil:

Art. 1.276. O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a 
intenção de não mais o conservar em seu patrimônio, e que se não 
encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado, como bem 
vago, e passar, três anos depois, à propriedade do Município ou à 
do Distrito Federal, se se achar nas respectivas circunscrições. Além 
destas medidas, o que não pode acontecer é o fato de áreas e prédios 
de propriedade do Estado serem abandonados como se não tivessem 
mais serventia estatal. Os municípios precisam compreender que a 
função social da propriedade necessita de ampla fiscalização, pois é o 
mecanismo de intervenção estatal que garante o uso adequado deste 
bem imóvel.
* Marcelo Silva Souza, advogado e professor de Direito

Prédios abandonados: como agir

Rejeitadas. O Tribunal de Contas do Estado (TCE) emitiu 
parecer desfavorável à aprovação das contas do ex-pre-
feito Marco Aurélio Gomes dos Santos (PSDB), referentes 
ao exercício de 2017, primeiro ano de seu segundo man-
dato. Agora, o parecer deve ser apreciado pela Câmara de 
Vereadores que, se não houver surpresas, deve derrubar 
o parecer técnico do TCE, como já vem acontecendo nos 
últimos anos em Itanhaém. Se os parlamentares mantive-
rem o parecer, o ex-prefeito pode se tornar inelegível por 
oito anos. 

Violência Doméstica. A vereadora e ex-prefeita Telma 
de Souza (PT) está entusiasmada com a aprovação preli-
minar do projeto de lei de sua autoria que cria a Política 
Municipal de Prevenção à Violência Doméstica, Familiar 
e de Gênero Contra a Mulher. A proposta envolve ação 
educativa e preventiva da Secretaria de Educação, agentes 
comunitários de Saúde e Guarda.

Medidas. Dentre as medidas, torna obrigatório o ensino 
de noções da Lei Maria da Penha, de violência domésti-
ca e familiar e de gênero, além de capacitar a Guarda e os 
agentes ao atendimento de vítimas de violência. O proje-
to ainda será votado novamente antes de seguir para san-
ção do prefeito Rogério Santos (PSDB).

Escuridão. O vereador Sérgio Santana (PL) alerta que a 
escuridão na orla de Santos continua. “Tenho recebido 
diversas reclamações e insatisfação da população. O tra-
balho preventivo da Operação Verão será prejudicado”, 
acredita.

Inadmissível. Para o ex-policial militar, o resposta dada 
pela Prefeitura para solucionar a questão é inaceitável: “o 
prazo de restabelecimento total da iluminação será em 
60 dias. Inadmissível ao meu ver e aos olhos da popula-
ção também. Estamos no mês que antecede o verão e a 
alta temporada, em que o trabalho em reforçar a seguran-
ça requer reforço triplicado. É de conhecimento de muitos 
que locais pouco ou nada iluminados viabilizam o au-
mento da sensação de insegurança e ações de criminosos, 
visto que o elemento surpresa atua em favor da criminali-
dade”, afirma.

Placa. Vale lembrar que apesar das câmeras de monito-
ramento espalhadas pela orla, a placa de bronze alusiva à 
chegada dos Imigrantes, de autoria da artista Lecy Beltran, 
que estava instalada nos jardins da praia da Aparecida, foi 
furtada. A pesada placa, que se destacava em amplo um 
pedestal de mármore foi arrancada, ficando à mostra ape-
nas pequenos parafuso. Segundo já divulgado, a Prefeitu-
ra reconheceu o furto e deve providenciar uma nova.
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CONTRA
PONTO
Por Carlos Ratton e colaboradores

Só tem mais um ano 
na presidência. Para 
privatizar uma empre-
sa leva mais de três.
Laercio Lima sobre: Bolso-
naro diz querer ‘se livrar’ 
da Petrobras e fala em 
privatizá-la

E eu quero me livrar 
dele kk.
Sousa Clériston, sobre: 
Bolsonaro diz querer ‘se 
livrar’ da Petrobras e fala 
em privatizá-la

Já deveria ter se livra-
do deste câncer.
Ivete Cabarite, sobre: 
Bolsonaro diz querer ‘se 
livrar’ da Petrobras e fala 
em privatizá-la

Aprovado, presidente!
Fabiano Koks sobre: Bolso-
naro diz querer ‘se livrar’ 
da Petrobras e fala em 
privatizá-la

Ele não vê a hora de 
entregar nosso patri-
mônio para o Capital 
estrangeiro 
Marcel Romeiro, sobre: 
Bolsonaro diz querer ‘se 
livrar’ da Petrobras e fala 
em privatizá-la

Quanto, pessoal e 
familiarmente, vai 
ganhar nisso ???
Fernando Madeira sobre: 
Bolsonaro diz querer ‘se 
livrar’ da Petrobras e fala 
em privatizá-la
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Para acessar a matéria no seu celular, 
basta que o seu Smartphone tenha uma 
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gratuita. Depois, acesse o aplicativo e 
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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
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 A Integrantes do Fórum Re-
gional de Trabalhadoras e Tra-
balhadores do Sistema Único 
da Assistência Social da Bai-
xada Santista (FORTSUAS-BS) 
iniciaram investigação para 
apurar a denúncia da estu-
dante universitária Débora 
Vitória Nunes de Lima que 
estava entre as acolhidas da 
Casa Êxodo, entidade institu-
cional na modalidade casa de 
passagem, conveniada à Pre-
feitura de Santos. A denúncia 
foi veiculada com exclusivi-
dade pelo Diário na última 
quinta-feira (4).

A informação é da assis-
tente social Aurora Fernandez 
Rodriguez, que é coordenado-
ra do Fórum pelo Sindicato 
dos Servidores Públicos Mu-
nicipais de Santos – SindServ 
Santos. Débora revela que a 
entidade não vem cumprin-
do o que foi acordado com a 
administração pública santis-
ta. Ela acredita que o mesmo 
ocorre em outras entidades 
por conta da falta de fiscali-
zação e pretende recorrer ao 
Ministério Público (MP).

DIREITOS.
Débora informou direitos de 
ir e vir violados; falta de pro-

A denunciante Débora de Lima estava entre as acolhidas da Casa Êxodo; prefeitura nega tudo 
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Denúncia de estudante será apurada
COLETIVO. FORTSUAS-BS inicia investigação para apurar a denúncia sobre Casa Êxodo, publicada com exclusividade pelo Diário

dutos de higiene básica; água 
fornecida da torneira quan-
do deveria ser comprada por 
dois mil reais; veículo da en-
tidade sem uso mas com con-
sumo de gasolina registrado 
na prestação de contas da 
entidade; assim como paga-
mento de um motoristas que 
não existiria, entre outros. 

A Casa Êxodo tem capaci-
dade de atender cerca de 100 
usuários, entre homens e mu-
lheres. Centenas de pessoas já 
passaram pelo equipamento, 
encaminhados pelo Centro 
Pop ou pela equipe de abor-
dagem da Secretaria de De-
senvolvimento Social (Seds).

FÓRUM.
O Fórum regional é um es-
paço permanente de repre-
sentação das trabalhadoras 
e dos trabalhadores em suas 
diversas formas de organiza-
ção, entidades de trabalhado-
res ligadas a assistência com 
personalidade jurídica, mo-
vimentos sociais e pessoas 
físicas trabalhadoras e traba-
lhadores do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS).

É de articulação e delibe-
ração política em defesa do 
SUAS democrático, partici-

Assistência Social.

PREFEITURA.
A Prefeitura de Santos já se 
manifestou alegando que de-
núncias não procedem; que 
os itens de higiene são en-
tregues e registrados; que o 
espaço permite o direito de 
ir e vir (Êxodo possui espaço 
de construção coletiva das re-
gras de convivência, incluin-
do horários de entrada e saída 
do acolhimento) e que recur-
so de dois mil mensais sobre 
a água não está previsto.

Também que as entidades 
que possuem relação de par-
ceria com a Seds (incluindo a 
Casa Êxodo) são fiscalizadas 
pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social (CMAS) e 
que todos os termos de co-
laboração e fomento firma-
dos permanecem disponíveis 
para consulta pública no por-
tal da transparência. 

A Prefeitura de Santos fi-
naliza garantindo que as pres-
tações de contas são men-
salmente dispostas no sítio 
eletrônico da entidade, por-
tanto, qualquer cidadão e ci-
dadã pode conferir as par-
cerias com as entidades 
terceirizadas. (Carlos Ratton)

pativo com financiamento 
específico e controle social, 
e de discussão democrática 
sobre questões pautadas nos 

Fóruns Estadual e Nacional 
dos Trabalhadores do SUAS e 
também subsidiadas por al-
gumas pautas dos Conselho 

Nacional, Estadual e Munici-
pais de Assistência Social, no 
sentido de defender a posição 
do Fórum nos Conselhos de 

 A A Feira de Natal do Fundo 
Social de Solidariedade de São 
Vicente (FSS-SV) é uma ótima 
oportunidade para quem dese-
ja adquirir artesanatos únicos 
e de qualidade, para decorar a 
casa ou presentear. O bazar fica 
aberto até 14 de novembro, no 
3º piso do Brisamar Shopping.

Itens como panos de prato, 
guirlandas, caminhos de mesa, 
amigurumis, chaveiros e diver-
sos outros produtos com tema 
natalino foram confecciona-
dos pelas ex-alunas dos cur-
sos do FSS.

“É uma excelente chance 
para encontrar aquele presen-

SV tem artesanato natalino
te especial ou enfeitar a própria 
casa e, de quebra, ajudar essas 
mulheres que se dedicam tan-
to. A renda dos produtos ven-
didos vai direto para a artesã 
que confeccionou, graças ao 
Brisamar que nos cedeu esse 
espaço gratuitamente”, explica 
a presidente do Fundo, Thaynã 
Carneiro. 

A professora Alda Sena, or-
ganizadora da Feira, ressaltou 
que as alunas se sentem emo-
cionadas por ter seus itens 
expostos. “Esse momento é 
a complementação do curso. 
Elas aprenderam a confeccio-
nar e agora estão aprendendo 

 A A Fênix Viação, concessio-
nária de transporte coletivo 
de Cubatão, informou na tar-
de desta segunda (8), que a 
Justiça determinou - confor-
me decisão liminar - a ope-
ração de 70% dos ônibus da 
frota nos horários de pico (6h, 
9h, 16h e 19h) e 50% no en-
tre pico.

A paralisação dos trabalha-
dores na manhã desta segun-
da atingiu 100% das linhas da 
Cidade. Segundo a viação, a 
greve se deu por reivindica-
ções de reajuste salarial dos 
colaboradores junto ao Sindi-
cato, “da qual a empresa res-
tou impossibilidade de con-
ceder visto o desequilíbrio do 
contrato de concessão firma-
do com o Município.

A greve iniciou às 4 horas 
da madrugada desta segun-
da-feira (8). Este seria o horá-
rio que os primeiros ônibus 
deveriam sair da garagem. A 
greve, que foi aprovada em 
assembleia na última quinta 
(4), é uma reivindicação pela 

Justiça determina que parte 
dos ônibus volte a circular

assinatura do acordo coletivo 
negociado em maio deste ano, 
que prevê o reajuste dos salá-
rios dos trabalhadores.

Cerca de 60 trabalhado-
res estavam de braços cruza-
dos aguardando respostas por 
parte da empresa. Segundo o 
secretário-geral do Sindicato 
dos Trabalhadores de Trans-
portes Rodoviários de Santos 
e Região (Sindrod), Eronaldo 
José de Oliveira, o reajuste 
acordado é de 7,59% nos ven-
cimentos dos trabalhadores. 
Em uma reunião realizada no 
início de outubro entre o sin-
dicato, a empresa e a prefeitu-
ra, a direção da Fênix garantiu 
que pagaria em cinco parce-
las o reajuste retroativo desde 
maio. No entanto, o pagamen-
to não foi realizado.

Em reunião com a Prefeitura 
e o Sindicato, em 6 de outubro, 
a Direção da Fênix, comprome-
teu-se com os dois reajustes e 
com o pagamento do retroati-
vo, mas nada ocorreu. 

Desde 30 de abril a Cidades 

Decisão liminar reverte paralisação iniciada ontem em Cubatão 
e exige que 70% da frota esteja ativa em horários de pico

está sem o transporte alter-
nativo. A suspensão ocorreu 
por decisão de uma Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade 
(ADIN), movida pela Federa-
ção das Empresas de Trans-
portes de Passageiros do Es-
tado de São Paulo (Fetpesp), 
alegando vício de iniciativa 
da lei municipal que deu a 
concessão.

Além dos 60 perueiros, o 
desemprego atingiu motoris-
tas, cobradores, funcionários 
e familiares, totalizando cerca 
de 200 famílias.

PREFEITURA.
Em nota, a Administração 
Municipal explicou que o mo-
tivo da paralisação se dá ex-
clusivamente por reivindica-
ções trabalhistas do sindicato 
à empresa Fênix. A Prefeitura 
informa também que as soli-
citações feitas pela viação so-
bre as cláusulas contratuais 
estão seguindo os trâmites 
administrativos e proces-
suais. (DL)

a falar com os clientes, montar 
planilha, precificar. Elas se sen-
tem valorizadas.” 

“Artesã de carteirinha”, a 
ex-aluna Marilda Nascimento 
fez o curso no Fundo Social 
em 2018 e desde então não pa-
rou de confeccionar suas pe-
ças. “Exponho meu trabalho 
na Vila Cultural de São Vicen-
te todo sábado e na Biquinha 
aos domingos. Eu amo o que 
eu faço e espero que as pessoas 
venham conferir.” 

O Brisamar Shopping fun-
ciona de segunda a sábado, das 
10h às 22h, e domingo, das 12h 
às 22h. (DL)

  A Alesp 
trabalha.

Você volta 
mais forte nesta 
retomada.

APROVOU O PROGRAMA
BOLSA DO POVO

Auxílio estadual de 500 
reais por mês às famílias 
de baixa renda.

ENTREGOU CESTAS BÁSICAS

178 mil cestas básicas
compradas com recursos  
que a Alesp economizou.

CRIOU NOVOS DISTRITOS  
TURÍSTICOS E REGIÕES  
METROPOLITANAS

Desenvolvimento para as 
cidades, emprego e renda  
para as pessoas.

Alesp. Estamos aqui pra você voltar mais forte.

@ASSEMBLEIASP

Anuncie: 
(13) 99149-7354 

A leitura 
na medida 
certa.
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 A Dois policiais militares 
que estavam de folga e cur-
tiam o dia de sol na Praia de 
Pitangueiras, em Guarujá, 
perseguiram e detiveram dois 
menores infratores que ha-
viam acabado de roubar uma 
corrente de ouro na faixa de 
areia. O caso aconteceu na tar-
de deste domingo (7).

Três suspeitos abordaram 
um engenheiro civil, de 30 
anos, e puxaram uma corren-
te de ouro de seu pescoço. Na 
sequência, a vítima ainda foi 
empurrada pelos criminosos.

Com a corrente em mãos, 
os três iniciaram fuga, mas 
os policiais militares que es-
tavam à paisana já haviam 
notado a abordagem à vítima 
e iniciaram perseguição pela 
faixa de areia.

Eles conseguiram alcan-
çar dois dos três suspeitos, 
que são adolescentes de 16 e 
17 anos respectivamente. O 
terceiro envolvido no crime 
conseguiu fugir.

Com a dupla, foi recupera-
da a corrente de ouro do en- Dois dos três suspeitos foram presos pelos policiais que estavam à paisana na Praia de Pitangueiras

REPRODUÇÃO

Policiais curtem dia de folga, 
flagram roubo e detém dupla

PRAIA DE GUARUJÁ. O caso aconteceu neste domingo (7). Corrente levada pelos suspeitos foi devolvida ao dono

genheiro civil. O item é avalia-
do em R$ 3 mil. A corrente foi 
devolvida ao dono e os sus-
peitos foram encaminhados 
à Delegacia Sede de Guarujá.

Após registro do Boletim 
de Ocorrência por roubo, os 
menores infratores foram 
levados à Fundação Casa de 
Guarujá.

Mulher é 
brutalmente 
espancada 
em assalto

 A Um mulher de 49 anos foi 
brutalmente agredida duran-
te um assalto no centro de 
Bertioga, na manhã do último 
sábado (6). A vítima tentou se 
defender com socos após a 
agressão, mas o bandido con-
seguiu fugir.

O crime ocorreu na Aveni-
da Anchieta, no Centro da ci-
dade, por volta de 5h20. Con-
forme imagens de câmeras de 
monitoramento, o assaltante 
derrubou a mulher na calçada 
e desferiu diversos socos em 
sua cabeça. 

Após ela tentar se levan-
tar, o homem retornou e a 
agrediu à socos novamente. 
Pouco depois a vítima se le-
vantou. O assaltante levou o 
celular da mulher e seu car-
ro, que foi recuperado poste-
riormente.

SANTOS.
Um turista de 30 anos teve o 
celular furtado em um quios-
que da praia do Embaré, em 
Santos, no último domingo (7). 
O homem é morador de Arujá, 
em São Paulo, e estava em vi-
sita a familiares na cidade. (DL)

BERTIOGA

 A Foi em uma fração de se-
gundos que Edmilson Alves 
de Almeida, 54 anos, perce-
beu, na manhã desta segun-
da-feira (8), a presença de um 
bicho-preguiça no acostamen-
to da Rodovia Manoel Hypó-
lito do Rego (Rio-Santos), en-
tre os quilômetros 234 e 233. 
Morador no Marapé e há 33 
anos funcionário da Prefeitura 
de Santos, ele se encaminhava 
para mais um dia de trabalho 
em Caruara, dirigindo o veí-
culo em que levava também o 
subprefeito da Área Continen-
tal, Beto Iglesias. 

Com a experiência de anos 
de trabalho no Orquidário, 
onde, entre outros serviços, in-
cumbia-se do resgate de bichos-
-preguiça que saiam do parque, 
Edmilson não teve dúvidas: pa-
rou o carro e saiu para resgatar o 
animal, já na iminência de atra-
vessar a pista. “Eu nem vi a pre-

Bicho-preguiça é resgatado na Rodovia Rio-Santos

O bicho-preguiça tem o corpo coberto por longos pelos, o que lhe garante proteção na camuflagem

Divulgação

guiça e, quando ele parou, per-
guntei o que tinha acontecido”, 
comentou Iglesias.

Edmilson diz não ter senti-
do medo ao resgatar o animal, 
fadado a ser atropelado na es-
trada. “Sei como pegá-lo porque 
fiz muito isso no Orquidário”, 
afirmou. A ideia de ambos era 
levar o bicho-preguiça para a 
subprefeitura e acionar a Guar-
da Municipal. 

“Mas aí, ele começou a esti-
car o braço em direção à mata, 
onde há várias embaúbas, e re-
solvemos colocá-la em uma 
dessa árvores”, prosseguiu o 
funcionário, que atua como as-
sessor técnico na Subprefeitura 
da Área Continental. 

A embaúba também é co-
nhecida como árvore-da-pre-
guiça. Só depois de assegura-
rem-se de que o animal estava 
a salvo na mata é que ambos 
seguiram viagem. (DL)

 A O Hospital Regional 
Jorge Rossmann, em Ita-
nhaém, divulgou nesta se-
gunda-feira (8) que está 
com inscrições abertas 
para seu Processo Seletivo. 
As vagas se encaixam en-
tre as áreas da saúde, ad-
ministração, segurança do 
trabalho e tecnologia da in-
formação.

Os cargos são de Ana-
lista de Gestão de Pessoas, 
Analista de TI, Assistente 
de Gestão de Pessoas, As-
sistente Social, Enfermei-
ro do Trabalho, Enfermeiro 
Obstetra, Engenheiro de Se-
gurança do Trabalho, Fisio-
terapeuta, Fonoaudiólogo, 
Técnico de Enfermagem, 
Técnico de Imobilização 
Ortopédica, Técnico de Se-
gurança do Trabalho e Téc-
nico de TI.

As remunerações va-
riam entre R$1.703,48 e 
R$3.892,75. Os interessados 
devem apresentar a ficha 

Hospital Jorge Rossmann abre inscrições

A ficha de inscrição e o edital com as exigênciasestão disponíveis 
no site www.isgsaude.org. Não será cobrada qualquer taxa
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de inscrição preenchida e 
os documentos descritos 
no edital, na segunda-feira 
(8), terça-feira (9) ou quar-
ta-feira (10) de novembro, 
das 9 às 14 horas, no pró-
prio hospital (Avenida Rui 
Barbosa, 541, no Centro de 
Itanhaém).

A ficha de inscrição e o 
edital com as exigências por 
cargo estão disponíveis no 
site www.isgsaude.org (Tra-
balhe Conosco/Processo 
Seletivo). Não será cobrada 
qualquer taxa de inscrição.

O processo seletivo con-
tará com prova de conhe-
cimento técnico para cada 
área de atuação, além de co-
nhecimentos em informáti-
ca e entrevista coletiva. 

As etapas são classifica-
tórias e eliminatórias. To-
das as informações sobre as 
fases do processo seletivo 
deverão ser acompanhadas 
pelo site do Instituto Sócra-
tes Guanaes. (DL)

 A Praia Grande divulgou nes-
ta segunda-feira (8) que estão 
abertas inscrições para o Pro-
cesso Seletivo de estagiários. 
Podem participar alunos de 17 
diferentes áreas, de mais de 20 
instituições de ensino. As inscri-
ções podem ser feitas até o dia 
10 de dezembro.

Ao todo estão disponibili-
zadas 346 vagas, inclusive para 
pessoas com deficiência, além 
de cadastro reserva. As listas das 
instituições conveniadas e dos 
cursos autorizados já estão dis-
poníveis no site oficial da prefei-
tura de Praia Grande.

Há vagas para os estudantes 
de nível técnico e superior para 
os cursos de Direito, Pedagogia, 
Administração, Sistemas da In-
formação, Turismo, entre ou-
tras. Também é preciso ter ao 
menos 16 anos completos na 
data da convocação.

A remuneração é feita por 
meio de bolsa auxílio, no valor 

PG abre mais de 300 
vagas para estágios

de R$ 400,00 para a jornada de 
20h semanais e R$ 600,00 para 
a jornada de 30h semanais.

Para acessar o edital com to-
das as informações basta entrar 
no site da Prefeitura, clicar em 
‘Serviços Online’ e depois no 
botão “Concursos  Públicos e 
Processos Seletivos’.

A documentação completa 
para inscrição deve ser entregue 
pessoalmente, na Secretaria de  
Administração (Sead), localiza-
da no Paço Municipal, das 9h 
às 16h. O Paço fica na Avenida 
Presidente Kennedy, nº 9.000, 
no Bairro Mirim. (DL)

Três suspeitos 
abordaram um 
engenheiro civil, 
de 30 anos, e 
puxaram uma 
corrente de ouro 
de seu pescoço. 
Na sequência, 
a vítima ainda 
foi empurrada 
Policiais 
perceberam a 
movimentação 
e renderam dois 
adolescentes

Ao todo estão 
disponibilizadas 
346 vagas, 
inclusive para 
pessoas com 
deficiência

Greve  
é encerrada 
no Porto

 A Assembleia realizada no 
início da noite desta segunda-
-feira (8), na sede do Sindicato 
dos Operadores e Trabalhado-
res Portuários de Santos, de-
terminou o fim da greve dos 
caminhoneiros de Santos. A 
paralisação foi iniciada no úl-
timo dia 1º de novembro e du-
rou uma semana.

O Sindicato dos Caminho-
neiros Autônomos da Baixada 
Santista (Sindicam) negociou 
um acordo com as médias e 
pequenas transportadoras 
para o retorno das atividades.

O Sindicam informou ain-
da que um reajuste fixo nos 
valores dos fretes para viagens 
realizadas em um raio de 150 
quilômetros do Porto de San-
tos foi a principal conquista 
obtida pela categoria. (DL)
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A previsão do mercado financeiro para 
o Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), considera-
da a inflação oficial do país, subiu de 
9,17% para 9,33% neste ano. É a 31ª 

elevação consecutiva da projeção. A estimativa 
está no Boletim Focus de ontem (8), pesquisa di-

vulgada semanalmente pelo 
Banco Central (BC) com a ex-
pectativa das instituições para 
os principais indicadores eco-
nômicos.

Em setembro, puxada pelo 
aumento de preços de energia 
elétrica e combustíveis, a infla-
ção subiu 1,16%, a maior para 
o mês desde 1994, de acordo 
com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
Com isso, o indicador acumu-
la altas de 6,9% no ano e de 

10,25% nos últimos 12 eses.
Os dados de outubro serão divulgados esta 

semana pelo instituto, mas o IPCA-15, que é a 
prévia da inflação oficial, ficou em 1,20% no mês 
passado. No ano, o IPCA-15 acumula alta de 8,30% 
e, em 12 meses, de 10,34%.

A previsão para 2021 está acima da meta de in-
flação que deve ser perseguida pelo BC. A meta, 
definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 
3,75% para este ano, com intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou 
seja, o limite inferior é 2,25% e o superior de 5,25%. 
Para 2022 e 2023 as metas são 3,5% e 3,25%, respec-
tivamente, com o mesmo intervalo de tolerância.

Para alcançar a meta de inflação, o Banco Cen-
tral usa como principal instrumento a taxa bási-
ca de juros, a Selic, definida em 7,75% ao ano pelo 
Comitê de Política Monetária (Copom). Para a 
próxima reunião do órgão, o Copom já sinalizou 
que pretende elevar a Selic em mais 1,5 ponto 
percentual.(AB)

Os dados de 
outubro serão 
divulgados esta 
semana pelo 
instituto, mas o 
IPCA-15, que é a 
prévia da in� ação 
o� cial, � cou em 
1,20% no mês 
passado

Mercado � nanceiro 
eleva projeção da 
in� ação para 9,33%

Fique 
ligado 

Publicidade Legal

NOTAS

 A A redução em 10% da Tari-
fa Externa Comum (TEC) para 
a importação de 87% dos pro-
dutos de fora do Mercosul in-
jetará R$ 246 bilhões na eco-
nomia brasileira até 2040, 
disse o secretário especial de 
Comércio Exterior e Assuntos 
Internacionais do Ministério 
da Economia, Roberto Fendt. 
Segundo ele, as exportações 
aumentarão R$ 280 bilhões 
no mesmo período, com a 
inserção internacional da in-
dústria brasileira.

A medida aumentará as 
importações em R$ 290 bi-
lhões e os investimentos em 
R$ 139 bilhões no mesmo pe-
ríodo. Em relação à inflação, a 
redução da TEC reduzirá em 
0,3% o nível de preços de lon-
go prazo (entre 10 e 15 anos), 
informou Fendt, mas pode 
ter um impacto maior no cur-
to prazo.

De acordo com o secre-
tário especial, a necessidade 
de conter a inflação justifi-
cou a urgência da medida, 
que valerá até 31 de dezembro 
de 2022. “A razão de termos 
tomado essa medida ago-
ra, antes de que tenhamos 
um consenso entre os qua-
tro membros do Mercosul é 
a necessidade e urgência de 
atuar sobre a inflação”, disse 
o secretário.

O secretário especial dis-
se que as taxas de juros são 
o principal instrumento do 
governo para controlar a in-
flação. No entanto, acrescen-
tou que a redução das tari-
fas também pode contribuir 
para segurar os preços, prin-
cipalmente em um momento 
de alta acentuada do dólar e 
de restrições a fluxos comer-
ciais, que encarecem os fretes 
internacionais.

Fendt esclareceu que a de-
cisão não é ilegal porque está 
amparada em artigo do Tra-
tado de Montevidéu do Mer-

PIB: redução de tarifas 
injetará R$ 246 bilhões

cosul, que permite medidas 
unilaterais (sem o aval dos 
outros países do bloco) em 
caso de proteção da vida e da 
saúde da população.

NEGOCIAÇÕES.
Apesar de a medida ser tem-
porária, o secretário espe-
cial informou que o governo 
pretende negociar com os 
países do Mercosul, ao longo 
dos próximos meses, para 
que a redução seja perma-
nente. Segundo Fendt, a Ar-
gentina e o Paraguai aceita-
ram a redução em 10% das 
tarifas dos itens produzidos 
fora do Mercosul, e o Uru-
guai também é favorável ao 
corte da TEC, mas pede liber-
dade para que os países do 
bloco negociem acordos bi-
laterais fora do Mercosul.

Inicialmente, informou 
o secretário, o Brasil defen-
dia que todos os produtos de 
fora do Mercosul tivessem a 
tarifa de importação redu-
zida em 10%. No entanto, 
após negociações com a Ar-
gentina, veículos, alguns ti-
pos de autopeças e produtos 
em regimes especiais, como 
vestuário, calçados, lácteos e 
pêssegos, tiveram as tarifas 
mantidas.

Para o secretário especial, 
a redução da TEC é essencial 
para a modernização do Mer-
cosul. A medida, comentou, 
ajudará a valorizar o bloco 
econômico. 

“Desde que a TEC foi cria-
da, em 1994, esse é o primei-
ro movimento concreto, am-
bicioso, de redução da nossa 
tarifa externa comum. Não se 
trata aqui de um movimento 
hostil ao Mercosul, o Brasil 
valoriza o Mercosul, o Brasil 
na verdade quer um Mercosul 
forte, moderno, que de fato 
responda aos anseios da so-
ciedade brasileira”, concluiu. 
(AB)

 A O novo aquecimento da 
procura por viagens, impul-
sionado pelo relaxamento 
nas restrições da pandemia, 
veio acompanhado de uma 
disparada no volume de recla-
mações de consumidores so-
bre os serviços de milhas, se-
gundo levantamento do site 
Reclame Aqui.

O número de queixas sal-
tou de 25,7 mil de janeiro a 
setembro de 2019 para 62,7 
mil no mesmo período des-
te ano.

Os principais problemas 
envolvem estorno, atendi-
mento, cancelamento de 
passagens e milhas não cre-
ditadas.

O avanço supera o salto 
que o setor já havia registra-
do no ano passado, quando o 

levantamento apontou 47,9 
mil queixas também de ja-
neiro a setembro.

Edu Neves, presidente do 
Reclame Aqui, diz que 2020 
teve uma inundação de mi-
lhas no mercado e também 
uma onda de cancelamen-
tos de viagens, o que elevou 
os problemas com estorno.

Neste ano, os casos envol-
vem o entrave para o fecha-
mento da compra da passa-
gem devido à oscilação de 
preços.

“Agora também aparece 
muita gente se queixando da 
dificuldade de acumular as 
milhas. Isso é provocado pela 
alta do dólar, que atrapalha o 
acumulo de pontos e enca-
rece as viagens”, afirma Edu 
Neves. (FP)

Reclamações sobre 
milhas disparam 

 A O presidente Jair Bolsona-
ro prometeu mais um agra-
do para uma das categorias 
que mais busca afagar, a dos 
policiais.

No Paraná, Bolsonaro afir-
mou que irá ampliar vagas de 
policiais rodoviários federais 
e policiais federais em con-
cursos públicos.

“Se depender de um de-
creto policial, eu assino”, afir-
mou, ressaltando não estar 
fazendo favor.

No ano passado, o tema 
virou cabo de guerra com a 
equipe econômica.

Setores da segurança pú-
blica reclamam que nada ti-
veram do governo. (FP)

Bolsonaro promete 
aumentar concursos

 D Os brasileiros querem aproveitar a Black Friday neste ano

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

Consumidor quer fugir 
dos efeitos da in� ação

BLACK FRIDAY. De um universo de 7.449 consumidores pesquisados, com moradores 
das principais capitais do país, apenas 2% não querem comprar absolutamente nada

Em tempos de va-
cas magras, os 
brasileiros que-
rem aproveitar a 
Black Friday para 

se livrar dos efeitos da infla-
ção, que acumula mais de 
10% de alta nos últimos 12 
meses. De um universo de 
7.449 consumidores pesqui-
sados pela internet entre 22 
e 26 de outubro pela finte-
ch Trigg, com moradores 
das principais capitais do 
país, apenas 2% não querem 
comprar absolutamente 
nada pela internet no próxi-
mo dia 26 de novembro.

De acordo com o levan-
tamento, 65,4% dos entre-
vistados esperam conse-
guir entre 20% e 50% de 
desconto sobre o preço dos 
produtos. “A expectativa 
dos consumidores é que o 
desconto compense a infla-
ção”, disse à reportagem o 
presidente da Trigg, Wellin-
gton Santos.

Mais de dois terços dos 
entrevistados (67,9%) pre-
tendem gastar mais de R$ 
1.000 no próximo dia 26. 
Desse total, 30% planejam 
investir mais de R$ 3.000 
nesta Black Friday. Eletro-
domésticos (41,3%) e tec-
nologia (29,5%) lideram o 
ranking das principais in-
tenções de compra.

“O interesse pela com-
pra de eletrodomésticos me 
surpreendeu”, disse San-
tos. “Mas como o consumi-
dor passou mais tempo em 
casa, por conta do home of-
fice, é natural que ele queira 
aproveitar a poupança que 
ainda tem para trocar apa-
relhos antigos”, diz o exe-
cutivo, que acredita que a 
próxima Black Friday deve 
faturar mais do que o Natal 
de 2020.

Quase metade dos con-

sumidores (49%) respon-
deu que planeja gastar 
mais no evento deste ano 
do que no do ano passado. 
Ao mesmo tempo, 71% dos 
entrevistados afirmaram 
que pretendem comprar os 
presentes de Natal na Black 
Friday.

Santos chama a aten-
ção para o planejamen-
to da compra. “Fizemos o 
levantamento no final de 
outubro, ou seja, um mês 
antes do evento, e a maioria 

das pessoas [87%] já estava 
pesquisando preços”, afir-
ma. “Isso é positivo, porque 
indica uma compra mais 
pensada, e não por impul-
so, que é o que gera o endi-
vidamento”.

Frete grátis ou bara-
to (48,6%) e facilidade no 
pagamento (47,8%) estão 
entre os principais atrati-
vos para o consumidor fa-
zer uma compra online. Na 
sequência, estão valores 
acessíveis (resposta de 43%) 
e cashback (30,8%) - que é 
a possibilidade de ganhar 
créditos para uma próxima 
compra.

Essa disposição está sen-
do explorada pela Trigg. 
“Na Black Friday, vamos lan-
çar uma promoção em que 
o cliente do cartão de cré-
dito vai receber cashbacks 
de até R$ 2.000, por sor-
teio”, diz Santos. Lançada 
em 2017, a fintech já oferece 
cashback de até 1,3% do va-
lor das compras nas opera-
ções usuais do cartão.

De acordo com o levan-
tamento, 97% dos entrevis-
tados vão pagar as contas 
da Black Friday com cartão 
de crédito. Mas nem todos 
pretendem fazer compras 
online: 35% preferem ad-
quirir os produtos direto 
nas lojas físicas. (FP)

7ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTOS - SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados herdeiros de ESPÓLIO DE LUIZ SÉRGIO, único herdeiro de ESPÓLIO DE AMÉRICO DAS
NEVES e ESPÓLIO DE TERESA RODRIGUES DAS NEVES: ANA LUCIA BARBOSA DAS NEVES (depositária); EDLEUZA MARIA ALVES, inscrita no

CPF/MF sob o nº 074.461.578-01; VICTORIA ALVES DAS NEVES; VICTOR ALVES DAS NEVES; VALNIVEA ALVES DAS NEVES, inscrita no CPF/MF sob o nº 404.785.238-
40. 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 imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença que move
COND. SANTA ROSA X em face de ANA LUCIA BARBOSA DAS NEVES e outros - Processo nº 0014335-65.2015.8.26.0562 (Principal nº 0021490-61.2011.8.26.0562) -
Controle nº 748/2011, 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, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel 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 22/11/2021 às 14:30h e se
encerrará dia 25/11/2021 às 14:30h, 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 25/11/2021 às 14:30h e se encerrará no dia 14/12/2021 às 14:30h, 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. 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 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, 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: DIREITOS HEREDITÁRIOS DA MATRÍCULA Nº 44.069 DO 2º
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SANTOS/SP - IMÓVEL: O Apartamento sob número 12, localizado no 1º pavimento do “Condomínio Edifício
Santa Rosa X”, à Avenida Pedro Lessa nº 616, e possui as seguintes dependências; sala, passagem, cozinha, banheiro social, dois quartos, lavanderia, e área de serviço com
tanque e W.C.; situa-se na parte dos fundos do prédio e confronta, de quem da rua olha para o mesmo: na frente em parte com o “hall” do pavimento e escadas de acesso, e em
parte com o apartamento do tipo “1”; nos lados direito e esquerdo e nos fundos com as linhas verticais externas do prédio (lados que faceiam, respectivamente as áreas livres
laterais direita e esquerda e de fundos do prédio); tem a área útil de 54,84m2, área comum de 25,03m2, e com a área útil da garagem totaliza a área construída de 95,37m2.
Compete-lhe, tanto no terreno como nas coisas de uso comum, a área ideal de 46,80m2, equivalendo-lhe o percentual de 15,61 do todo. Fica-lhe vinculada a Garagem Número
04, com uma área útil de 15,50m2, confrontando na frente, por onde tem acesso, com a área livre lateral direita do prédio, do lado esquerdo, de quem da frente olha para ela,
com a garagem nº 05, do lado direito, em parte com o “hall” de acesso do prédio e em parte com a escadaria de acesso aos pavimentes superiores; nos fundos confronta cora a
área livre lateral esquerda do prédio. Consta na Av.2 desta matrícula que nos autos da ação de Execução Fiscal, Processo nº 0508428-86.2014.8.26.0562, em trâmite na 3ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos/SP, requerida por MUNICÍPIO DE SANTOS contra AMÉRICO DAS NEVES, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula,
sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.3 desta matrícula que nos autos da ação de Execução Fiscal, Processo nº 00529695320038260562, em trâmite na 1ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos/SP, requerida por MUNICÍPIO DE SANTOS contra AMÉRICO DAS NEVES, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula,
sendo nomeada depositária EDILEUZA MARIA ALVES. Consta na Av.4 desta matrícula que nos autos da ação de Execução Fiscal, Processo nº 00573989720028260562, em
trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos/SP, requerida por MUNICÍPIO DE SANTOS contra AMÉRICO DAS NEVES, foi penhorado o imóvel objeto desta
matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 79018016002 (Conf.fl.933). Consta no site da Prefeitura de Santos/SP débitos inscritos na Dívida Ativa e
débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 79.720,21 (03/09/2021). Consta as fls.407-410 dos autos que Ana Lucia Barbosa das Neves, Edleuza Maria Alves, Victoria
Alves das Neves, Victor Alves das Neves e Valnivea Alves das Neves são herdeiros do Espólio de Luiz Sérgio, que foi único herdeiro do Espólio de Américo das Neves e de
Espólio de Teresa Rodrigues das Neves. Valor de Avaliação do Imóvel: R$ 429.833,29 (quatrocentos e vinte e nove mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte e nove
centavos) para julho de 2017, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$
99.403,00 (novembro/2018). Santos, 12 de setembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dra. Simone Curado Ferreira Oliveira-Juíza de Direito
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A previsão do mercado financeiro para 
o Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), considera-
da a inflação oficial do país, subiu de 
9,17% para 9,33% neste ano. É a 31ª 

elevação consecutiva da projeção. A estimativa 
está no Boletim Focus de ontem (8), pesquisa di-

vulgada semanalmente pelo 
Banco Central (BC) com a ex-
pectativa das instituições para 
os principais indicadores eco-
nômicos.

Em setembro, puxada pelo 
aumento de preços de energia 
elétrica e combustíveis, a infla-
ção subiu 1,16%, a maior para 
o mês desde 1994, de acordo 
com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
Com isso, o indicador acumu-
la altas de 6,9% no ano e de 

10,25% nos últimos 12 eses.
Os dados de outubro serão divulgados esta 

semana pelo instituto, mas o IPCA-15, que é a 
prévia da inflação oficial, ficou em 1,20% no mês 
passado. No ano, o IPCA-15 acumula alta de 8,30% 
e, em 12 meses, de 10,34%.

A previsão para 2021 está acima da meta de in-
flação que deve ser perseguida pelo BC. A meta, 
definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 
3,75% para este ano, com intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou 
seja, o limite inferior é 2,25% e o superior de 5,25%. 
Para 2022 e 2023 as metas são 3,5% e 3,25%, respec-
tivamente, com o mesmo intervalo de tolerância.

Para alcançar a meta de inflação, o Banco Cen-
tral usa como principal instrumento a taxa bási-
ca de juros, a Selic, definida em 7,75% ao ano pelo 
Comitê de Política Monetária (Copom). Para a 
próxima reunião do órgão, o Copom já sinalizou 
que pretende elevar a Selic em mais 1,5 ponto 
percentual.(AB)

Os dados de 
outubro serão 
divulgados esta 
semana pelo 
instituto, mas o 
IPCA-15, que é a 
prévia da in� ação 
o� cial, � cou em 
1,20% no mês 
passado

Mercado � nanceiro 
eleva projeção da 
in� ação para 9,33%

Fique 
ligado 
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NOTAS

 A A redução em 10% da Tari-
fa Externa Comum (TEC) para 
a importação de 87% dos pro-
dutos de fora do Mercosul in-
jetará R$ 246 bilhões na eco-
nomia brasileira até 2040, 
disse o secretário especial de 
Comércio Exterior e Assuntos 
Internacionais do Ministério 
da Economia, Roberto Fendt. 
Segundo ele, as exportações 
aumentarão R$ 280 bilhões 
no mesmo período, com a 
inserção internacional da in-
dústria brasileira.

A medida aumentará as 
importações em R$ 290 bi-
lhões e os investimentos em 
R$ 139 bilhões no mesmo pe-
ríodo. Em relação à inflação, a 
redução da TEC reduzirá em 
0,3% o nível de preços de lon-
go prazo (entre 10 e 15 anos), 
informou Fendt, mas pode 
ter um impacto maior no cur-
to prazo.

De acordo com o secre-
tário especial, a necessidade 
de conter a inflação justifi-
cou a urgência da medida, 
que valerá até 31 de dezembro 
de 2022. “A razão de termos 
tomado essa medida ago-
ra, antes de que tenhamos 
um consenso entre os qua-
tro membros do Mercosul é 
a necessidade e urgência de 
atuar sobre a inflação”, disse 
o secretário.

O secretário especial dis-
se que as taxas de juros são 
o principal instrumento do 
governo para controlar a in-
flação. No entanto, acrescen-
tou que a redução das tari-
fas também pode contribuir 
para segurar os preços, prin-
cipalmente em um momento 
de alta acentuada do dólar e 
de restrições a fluxos comer-
ciais, que encarecem os fretes 
internacionais.

Fendt esclareceu que a de-
cisão não é ilegal porque está 
amparada em artigo do Tra-
tado de Montevidéu do Mer-

PIB: redução de tarifas 
injetará R$ 246 bilhões

cosul, que permite medidas 
unilaterais (sem o aval dos 
outros países do bloco) em 
caso de proteção da vida e da 
saúde da população.

NEGOCIAÇÕES.
Apesar de a medida ser tem-
porária, o secretário espe-
cial informou que o governo 
pretende negociar com os 
países do Mercosul, ao longo 
dos próximos meses, para 
que a redução seja perma-
nente. Segundo Fendt, a Ar-
gentina e o Paraguai aceita-
ram a redução em 10% das 
tarifas dos itens produzidos 
fora do Mercosul, e o Uru-
guai também é favorável ao 
corte da TEC, mas pede liber-
dade para que os países do 
bloco negociem acordos bi-
laterais fora do Mercosul.

Inicialmente, informou 
o secretário, o Brasil defen-
dia que todos os produtos de 
fora do Mercosul tivessem a 
tarifa de importação redu-
zida em 10%. No entanto, 
após negociações com a Ar-
gentina, veículos, alguns ti-
pos de autopeças e produtos 
em regimes especiais, como 
vestuário, calçados, lácteos e 
pêssegos, tiveram as tarifas 
mantidas.

Para o secretário especial, 
a redução da TEC é essencial 
para a modernização do Mer-
cosul. A medida, comentou, 
ajudará a valorizar o bloco 
econômico. 

“Desde que a TEC foi cria-
da, em 1994, esse é o primei-
ro movimento concreto, am-
bicioso, de redução da nossa 
tarifa externa comum. Não se 
trata aqui de um movimento 
hostil ao Mercosul, o Brasil 
valoriza o Mercosul, o Brasil 
na verdade quer um Mercosul 
forte, moderno, que de fato 
responda aos anseios da so-
ciedade brasileira”, concluiu. 
(AB)

 A O novo aquecimento da 
procura por viagens, impul-
sionado pelo relaxamento 
nas restrições da pandemia, 
veio acompanhado de uma 
disparada no volume de recla-
mações de consumidores so-
bre os serviços de milhas, se-
gundo levantamento do site 
Reclame Aqui.

O número de queixas sal-
tou de 25,7 mil de janeiro a 
setembro de 2019 para 62,7 
mil no mesmo período des-
te ano.

Os principais problemas 
envolvem estorno, atendi-
mento, cancelamento de 
passagens e milhas não cre-
ditadas.

O avanço supera o salto 
que o setor já havia registra-
do no ano passado, quando o 

levantamento apontou 47,9 
mil queixas também de ja-
neiro a setembro.

Edu Neves, presidente do 
Reclame Aqui, diz que 2020 
teve uma inundação de mi-
lhas no mercado e também 
uma onda de cancelamen-
tos de viagens, o que elevou 
os problemas com estorno.

Neste ano, os casos envol-
vem o entrave para o fecha-
mento da compra da passa-
gem devido à oscilação de 
preços.

“Agora também aparece 
muita gente se queixando da 
dificuldade de acumular as 
milhas. Isso é provocado pela 
alta do dólar, que atrapalha o 
acumulo de pontos e enca-
rece as viagens”, afirma Edu 
Neves. (FP)

Reclamações sobre 
milhas disparam 

 A O presidente Jair Bolsona-
ro prometeu mais um agra-
do para uma das categorias 
que mais busca afagar, a dos 
policiais.

No Paraná, Bolsonaro afir-
mou que irá ampliar vagas de 
policiais rodoviários federais 
e policiais federais em con-
cursos públicos.

“Se depender de um de-
creto policial, eu assino”, afir-
mou, ressaltando não estar 
fazendo favor.

No ano passado, o tema 
virou cabo de guerra com a 
equipe econômica.

Setores da segurança pú-
blica reclamam que nada ti-
veram do governo. (FP)

Bolsonaro promete 
aumentar concursos

 D Os brasileiros querem aproveitar a Black Friday neste ano

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

Consumidor quer fugir 
dos efeitos da in� ação

BLACK FRIDAY. De um universo de 7.449 consumidores pesquisados, com moradores 
das principais capitais do país, apenas 2% não querem comprar absolutamente nada

Em tempos de va-
cas magras, os 
brasileiros que-
rem aproveitar a 
Black Friday para 

se livrar dos efeitos da infla-
ção, que acumula mais de 
10% de alta nos últimos 12 
meses. De um universo de 
7.449 consumidores pesqui-
sados pela internet entre 22 
e 26 de outubro pela finte-
ch Trigg, com moradores 
das principais capitais do 
país, apenas 2% não querem 
comprar absolutamente 
nada pela internet no próxi-
mo dia 26 de novembro.

De acordo com o levan-
tamento, 65,4% dos entre-
vistados esperam conse-
guir entre 20% e 50% de 
desconto sobre o preço dos 
produtos. “A expectativa 
dos consumidores é que o 
desconto compense a infla-
ção”, disse à reportagem o 
presidente da Trigg, Wellin-
gton Santos.

Mais de dois terços dos 
entrevistados (67,9%) pre-
tendem gastar mais de R$ 
1.000 no próximo dia 26. 
Desse total, 30% planejam 
investir mais de R$ 3.000 
nesta Black Friday. Eletro-
domésticos (41,3%) e tec-
nologia (29,5%) lideram o 
ranking das principais in-
tenções de compra.

“O interesse pela com-
pra de eletrodomésticos me 
surpreendeu”, disse San-
tos. “Mas como o consumi-
dor passou mais tempo em 
casa, por conta do home of-
fice, é natural que ele queira 
aproveitar a poupança que 
ainda tem para trocar apa-
relhos antigos”, diz o exe-
cutivo, que acredita que a 
próxima Black Friday deve 
faturar mais do que o Natal 
de 2020.

Quase metade dos con-

sumidores (49%) respon-
deu que planeja gastar 
mais no evento deste ano 
do que no do ano passado. 
Ao mesmo tempo, 71% dos 
entrevistados afirmaram 
que pretendem comprar os 
presentes de Natal na Black 
Friday.

Santos chama a aten-
ção para o planejamen-
to da compra. “Fizemos o 
levantamento no final de 
outubro, ou seja, um mês 
antes do evento, e a maioria 

das pessoas [87%] já estava 
pesquisando preços”, afir-
ma. “Isso é positivo, porque 
indica uma compra mais 
pensada, e não por impul-
so, que é o que gera o endi-
vidamento”.

Frete grátis ou bara-
to (48,6%) e facilidade no 
pagamento (47,8%) estão 
entre os principais atrati-
vos para o consumidor fa-
zer uma compra online. Na 
sequência, estão valores 
acessíveis (resposta de 43%) 
e cashback (30,8%) - que é 
a possibilidade de ganhar 
créditos para uma próxima 
compra.

Essa disposição está sen-
do explorada pela Trigg. 
“Na Black Friday, vamos lan-
çar uma promoção em que 
o cliente do cartão de cré-
dito vai receber cashbacks 
de até R$ 2.000, por sor-
teio”, diz Santos. Lançada 
em 2017, a fintech já oferece 
cashback de até 1,3% do va-
lor das compras nas opera-
ções usuais do cartão.

De acordo com o levan-
tamento, 97% dos entrevis-
tados vão pagar as contas 
da Black Friday com cartão 
de crédito. Mas nem todos 
pretendem fazer compras 
online: 35% preferem ad-
quirir os produtos direto 
nas lojas físicas. (FP)

7ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTOS - SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados herdeiros de ESPÓLIO DE LUIZ SÉRGIO, único herdeiro de ESPÓLIO DE AMÉRICO DAS
NEVES e ESPÓLIO DE TERESA RODRIGUES DAS NEVES: ANA LUCIA BARBOSA DAS NEVES (depositária); EDLEUZA MARIA ALVES, inscrita no

CPF/MF sob o nº 074.461.578-01; VICTORIA ALVES DAS NEVES; VICTOR ALVES DAS NEVES; VALNIVEA ALVES DAS NEVES, inscrita no CPF/MF sob o nº 404.785.238-
40. 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 imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença que move
COND. SANTA ROSA X em face de ANA LUCIA BARBOSA DAS NEVES e outros - Processo nº 0014335-65.2015.8.26.0562 (Principal nº 0021490-61.2011.8.26.0562) -
Controle nº 748/2011, 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, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel 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 22/11/2021 às 14:30h e se
encerrará dia 25/11/2021 às 14:30h, 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 25/11/2021 às 14:30h e se encerrará no dia 14/12/2021 às 14:30h, 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. 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 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, 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: DIREITOS HEREDITÁRIOS DA MATRÍCULA Nº 44.069 DO 2º
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SANTOS/SP - IMÓVEL: O Apartamento sob número 12, localizado no 1º pavimento do “Condomínio Edifício
Santa Rosa X”, à Avenida Pedro Lessa nº 616, e possui as seguintes dependências; sala, passagem, cozinha, banheiro social, dois quartos, lavanderia, e área de serviço com
tanque e W.C.; situa-se na parte dos fundos do prédio e confronta, de quem da rua olha para o mesmo: na frente em parte com o “hall” do pavimento e escadas de acesso, e em
parte com o apartamento do tipo “1”; nos lados direito e esquerdo e nos fundos com as linhas verticais externas do prédio (lados que faceiam, respectivamente as áreas livres
laterais direita e esquerda e de fundos do prédio); tem a área útil de 54,84m2, área comum de 25,03m2, e com a área útil da garagem totaliza a área construída de 95,37m2.
Compete-lhe, tanto no terreno como nas coisas de uso comum, a área ideal de 46,80m2, equivalendo-lhe o percentual de 15,61 do todo. Fica-lhe vinculada a Garagem Número
04, com uma área útil de 15,50m2, confrontando na frente, por onde tem acesso, com a área livre lateral direita do prédio, do lado esquerdo, de quem da frente olha para ela,
com a garagem nº 05, do lado direito, em parte com o “hall” de acesso do prédio e em parte com a escadaria de acesso aos pavimentes superiores; nos fundos confronta cora a
área livre lateral esquerda do prédio. Consta na Av.2 desta matrícula que nos autos da ação de Execução Fiscal, Processo nº 0508428-86.2014.8.26.0562, em trâmite na 3ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos/SP, requerida por MUNICÍPIO DE SANTOS contra AMÉRICO DAS NEVES, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula,
sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.3 desta matrícula que nos autos da ação de Execução Fiscal, Processo nº 00529695320038260562, em trâmite na 1ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos/SP, requerida por MUNICÍPIO DE SANTOS contra AMÉRICO DAS NEVES, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula,
sendo nomeada depositária EDILEUZA MARIA ALVES. Consta na Av.4 desta matrícula que nos autos da ação de Execução Fiscal, Processo nº 00573989720028260562, em
trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos/SP, requerida por MUNICÍPIO DE SANTOS contra AMÉRICO DAS NEVES, foi penhorado o imóvel objeto desta
matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 79018016002 (Conf.fl.933). Consta no site da Prefeitura de Santos/SP débitos inscritos na Dívida Ativa e
débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 79.720,21 (03/09/2021). Consta as fls.407-410 dos autos que Ana Lucia Barbosa das Neves, Edleuza Maria Alves, Victoria
Alves das Neves, Victor Alves das Neves e Valnivea Alves das Neves são herdeiros do Espólio de Luiz Sérgio, que foi único herdeiro do Espólio de Américo das Neves e de
Espólio de Teresa Rodrigues das Neves. Valor de Avaliação do Imóvel: R$ 429.833,29 (quatrocentos e vinte e nove mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte e nove
centavos) para julho de 2017, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$
99.403,00 (novembro/2018). Santos, 12 de setembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dra. Simone Curado Ferreira Oliveira-Juíza de Direito
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AVISO DE EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 24/2021

Republicado com alteração II

Objeto: Contratação de empresa para 
execução de serviços de conservação 
e manutenção preventiva e corretiva 
dos próprios municipais sob a 
responsabilidade da Secretaria de 
Operações Urbanas e da Secretaria de 
Educação, no Município de Guarujá.

O Edital na íntegra e seus anexos poderão 
ser obtidos gratuitamente no site www.
guaruja.sp.gov.br, através do link “Serviços 
Online”; “Sistema de Licitações”, ou 
pessoalmente, na Diretoria de Compras 
e Licitações (mediante o recolhimento 
de R$ 25,00 referentes aos custos de 
reprodução) sito na Av Santos Dumont, 
800, 1º andar – Santo Antônio - Guarujá 
– SP, no período de 12 de novembro de 
2021 até o dia 24 de novembro de 2021. 
As visitas técnicas poderão ser efetuadas 
até o dia 24 de novembro de 2021. O 
pagamento deverá ser efetivado na 
Agência Bancária situada dentro do Paço 
Municipal Raphael Vitiello. Os demais 
atos que necessitarem de publicidade 
serão publicados oficialmente apenas no 
Diário Oficial do Município, nos termos 
da Lei Federal nº 8.666/1993, artigo 6º, 
inciso XIII; Lei Municipal nº 2.812/2001, e 
disponibilizados, em caráter informativo, 
no site do Município.

Os Envelopes nº 1 e 2 e a declaração 
de pleno atendimento aos requisitos 
de habilitação serão recebidos na 
Diretoria de Compras e Licitações no 
dia 25 de novembro de 2021 até às 
09h30m, quando se dará a abertura da 
sessão pública.

Guarujá, 08 de novembro de2021.
RENATA MARTINS DE SOUZA 

BERNARDO SECRETÁRIA MUNICIPAL 
INTERINA DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n. º 120/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE 
LIMPEZA III”
Processo: 12.606/2021
Data do Pregão: 25/11/2021 às 09h30min 
(Horário Oficial de Brasília - DF)
Sessão Pública: www.bec.sp.gov.br 
Tipo de Licitação: LICITAÇÃO COM 
RESERVA DE COTA PARA ME/EPP
Oferta de Compras: 
855800801002021OC00163
A Prefeitura da Estância Balneária de 
Praia Grande, através da Secretaria de 
Administração, Secretaria de Assuntos de 
Segurança Pública, Secretaria de Assistência 
Social, Secretaria de Educação, Secretaria 
de Saúde Pública, Secretaria de Serviços 
Urbanos, Secretaria de Trânsito, Secretaria 
de Assuntos Institucionais, Secretaria de 
Cultura e Turismo, Secretaria de Esporte e 
Lazer, torna público que, na data, horário 
e local acima assinalados, fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 
com critério de julgamento de MENOR 
PREÇO UNITÁRIO.
Valor total para retirada do edital: R$ 131,08 
(cento e trinta e um reais e oito centavos). 
Local e horário para pagamento da taxa: 
Banco Santander - das 10h00 às 16h00 e 
Banco Bradesco - das 10h00 às 16h00.
Local e horário para retirada do edital: 
Avenida Presidente Kennedy, nº 9.000, 1º 
Andar, Vila Mirim - Praia Grande/SP, junto 
ao Departamento de Licitações, das 09h00 
às 16h00, ou, gratuitamente na íntegra 
através do site www.praiagrande.sp.gov.br e 
www.bec.sp.gov.br.
Praia Grande, 08 de novembro de 2021. 
ECEDITE DA SILVA CRUZ FILHO - 
Resp. pela Secretaria de Administração

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n. º 129/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS 
PARADIDÁTICOS”
Processo: 17.454/2021
Data do Pregão: 23/11/2021 às 09h30min 
(Horário Oficial de Brasília - DF)
Local: Prefeitura da Estância Balneária 
de Praia Grande, Sala de Reuniões da 
Secretaria de Administração, sito à Avenida 
Presidente Kennedy, nº 9.000, 1º Andar, 
Vila Mirim - Praia Grande/SP.
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM 
RESERVA DE COTA PARA ME/EPP
A Prefeitura da Estância Balneária de Praia 
Grande, através da Secretaria de Educação, 
torna público que, na data, horário e local 
acima assinalados, fará realizar licitação 
na modalidade Pregão, com critério de 
julgamento de MENOR VALOR POR 
LOTE. Valor total para retirada do edital: 
R$ 151,42 (cento e cinquenta e um reais e 
quarenta 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 .
Praia Grande, 08 de novembro de 2021. 
MARIA APARECIDA CUBILIA - 
Secretária Municipal de Educação

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n. º 130/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA 
ESTACIONÁRIA”
Processo: 4.001/2021
Data do Pregão: 26/11/2021 às 09h30min 
(Horário Oficial de Brasília - DF)
Local: Prefeitura da Estância Balneária 
de Praia Grande, Sala de Reuniões da 
Secretaria de Administração, sito à Avenida 
Presidente Kennedy, nº 9.000, 1º Andar, 
Vila Mirim - Praia Grande/SP.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
COM RESERVA DE COTA PARA 
MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE.
A Prefeitura da Estância Balneária de Praia 
Grande, através da Secretaria de Serviços 
Urbanos, torna público que, na data, horário 
e local acima assinalados, fará realizar 
licitação na modalidade Pregão, com 
critério de julgamento de MENOR VALOR 
UNITÁRIO. Valor total para retirada do 
edital: R$ 90,40 (noventa reais e quarenta 
centavos). Local e horário para pagamento 
da taxa: Banco Santander - das 10h00 às 
16h00 e Banco Bradesco - das 10h00 às 
16h00. Local e horário para retirada do 
edital: Avenida Presidente Kennedy, nº 
9.000, 1º Andar, Vila Mirim - Praia Grande/
SP, junto ao Departamento de Licitações, 
das 09h00 às 16h00 horas, ou, gratuitamente 
na íntegra através do site www.praiagrande.
sp.gov.br . Praia Grande, 08 de novembro 
de 2021. SORAIA M. MILAN - Secretária 
Municipal de Serviços Urbanos

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

EDITAL DE  INTIMAÇÃO
Processo Físico nº 0004242-77.2014.8.26.0562
Classe/Assunto: Cumprimento de Sentença
Requerente: Companhia de Engenharia de Tráfego de 
Santos – CET-Santos
Requerido: ADALBERTO DE SOUZA FILHO

EDITAL DE INTIMAÇÃO  – PRAZO DE 20 DIAS
PROCESSO Nº  0004242-77.2014.8.26.0562

A Excelentíssima Sra. Dra. Ariana Consani Brejão 
Degregório Gerônimo, Juíza de Direito da 3ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de Santos, Estado de São 
Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER a ADALBERTO DE SOUZA FILHO, brasileiro, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 098.019.428-86,  que nos autos 
em epígrafe, foi determinada a INTIMAÇÃO do executado, 
para o cumprimento de sentença, a qual foi condenada ao 
valor de total atualizado até agosto de 2021 em R$ 2.608,92, 
sendo R$ 1.958,43 valor principal, custas e despesas 
processuais em R$ 454,64 e honorários advocatícios em 
R$ 195,84, que deverá ser atualizado até a data do seu 
efetivo pagamento. Fica o Executado intimado a efetuar o 
pagamento em até 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 
de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 
advocatícios de 10% (dez por cento), conforme determina o 
§ 1º, do art. 523, do Código de Processo Civil. 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, 04 de agosto de 2021
ARIANA CONSANI BREJÃO DEGREGÓRIO GERÔNIMO

 Juíza de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo Digital nº 1025532-63.2016.8.26.0562
Classe/Assunto: Cumprimento de Sentença
Requerente: Companhia de Engenharia de Tráfego de 
Santos – CET-Santos
Requerido: TRANSPORTES R R DE SANTOS LTDA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS
PROCESSO Nº1025532-63.2016.8.26.0562

A Excelentíssima Sra. Dra. Ariana Consani Brejão 
Degregório Gerônimo,  Juíza de Direito da 3ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de Santos, Estado de São 
Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER a TRANSPORTES R R DE SANTOS LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 01.127.534/0001-46, que nos 
autos em epígrafe, foi determinada a INTIMAÇÃO da 
executada, para o cumprimento de sentença, a qual foi 
condenada ao valor de total atualizado até agosto de 2021 
em R$19.470,24, sendo R$ 12.305,10 valor principal, 
custas e despesas processuais em R$ 1.087,07, honorários 
advocatícios em R$ 1.671,20, que deverá ser atualizado até 
a data do seu efetivo pagamento. Fica a Executada intimada 
a efetuar o pagamento em até 15 (quinze) dias, sob pena de 
aplicação de multa de 10% (dez por cento), bem como de 
honorários advocatícios de 10% (dez por cento), conforme 
determina o § 1º, do art. 523, do Código de Processo Civil. 
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, 16 de agosto de 2021.
       Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo    

Juíza de Direito

EXTRAVIO DE DOCUMENTO 

ANTONIO DOS SANTOS
REFERENTE (ANÚNCIO) PERDA DO CARTÃO 

MIFARE

AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 35/2021

Nos termos do processo nº 13.471/2021, 
a Prefeitura da Estância Balneária de 
Itanhaém – Estado de São Paulo, por 
intermédio do Secretário Municipal 
da Secretaria de Administração, 
infra-assinado, torna público aos 
interessados que se encontra aberta 
Licitação, modalidade “Pregão 
Presencial”, de nº 35/2021, destinado 
ao Registro de Preços COM RESERVA 
DE COTA PARA ME/EPP para Possível 
Aquisição de Bica Corrida Reciclada e 
pedra rachãozinho, a fim de Atender a 
Secretaria de Serviços e Urbanização 
da Prefeitura Municipal de Itanhaém, 
pelo período de 12 (doze) meses.
TIPO “Menor Preço por Lote”.
Os envelopes “proposta” e 
“documentação” deverão ser entregues 
na Sala de Licitações, situado no 
Bloco I (sala externa) da Prefeitura, 
na Avenida Washington Luiz, nº. 75, 
Centro, Município de Itanhaém/SP, às 
14h00min (quatorze horas) do dia 23 
de Novembro de 2021, momento em 
que ocorrerá sua abertura, em sessão 
pública.
O edital poderá ser adquirido a partir 
do dia 09 de novembro de 2021 no 
site http://www.itanhaem.sp.gov.br (link 
portal da transparência).

Itanhaém, 08 de novembro de 2.021.
Gilberto Andriguetto Júnior 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

ANGULUS RIDET

AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 41/2021

Nos termos do processo nº 14.349/2021, 
a Prefeitura da Estância Balneária de 
Itanhaém – Estado de São Paulo, por 
intermédio do Secretário Municipal 
da Secretaria de Administração, 
infra-assinado, torna público aos 
interessados que se encontra aberta 
Licitação, modalidade “Pregão 
Presencial”, de nº 41/2021, destinado 
ao Registro de Preços para Possível 
Aquisição de Móveis de Escritório, a 
fim de Atender Todas as Secretarias da 
Prefeitura Municipal de Itanhaém, pelo 
período de 12 (doze) meses.
TIPO “Menor Preço por Lote”.
Os envelopes “proposta” e 
“documentação” deverão ser entregues 
na Sala de Licitações, situado no 
Bloco I (sala externa) da Prefeitura, 
na Avenida Washington Luiz, nº. 75, 
Centro, Município de Itanhaém/SP, 
às 09h00min (nove horas) do dia 23 
de Novembro de 2021, momento em 
que ocorrerá sua abertura, em sessão 
pública.
O edital poderá ser adquirido a partir 
do dia 09 de novembro de 2021 no 
site http://www.itanhaem.sp.gov.br (link 
portal da transparência).

Itanhaém, 08 de novembro de 2.021.
Gilberto Andriguetto Júnior 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

ANGULUS RIDET

AVISO DE LICITAÇÃO Nº.89/2021 
ID: 906214

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal 
da Estância Balneária de Itanhaém o 
Pregão Eletrônico nº. 89/2021
Processo n º 12.580/2021.
Interessado: Secretaria DE Saúde.
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
POR ITEM
Objeto:Registro de preço para possível 
aquisição de materiais permanentes, 
com item reservado para participação 
exclusiva de ME’s e EPP’s, a fim de 
atender as Unidades do Programa 
de Saúde Bucal e a Rede de Saúde 
Bucal e a Rede de Atenção Básica 
da Secretaria de Saúde do Município 
de Itanhaém, pelo período de 12 
(doze) meses RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: Início – ÁS 10:00 Horas 
dia 09/11/2021 e Final – às 08:30 Horas 
do dia 23/11/2021. ABERTURA DAS 
PROPOSTAS: A partir das 08:30Horas 
do dia 23/11/2021
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: A 
partir das 10:00 Horas do dia 23/11/2021. 
Recebimento da documentação do 
Item 01 AOS 05 : 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 08 DE Novembro DE 
2021.

GILBERTO ANDRIGUETTO JÚNIOR
Secretário Municipal da 

Secretaria de Administração.

ANGULUS RIDET

AVISO DE LICITAÇÃO Nº.101/2021 
ID: 906272

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal 
da Estância Balneária de Itanhaém o 
Pregão Eletrônico nº. 101/2021
Processo n º 4.293/2021.
Interessado: Secretaria DE Saúde
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Global
Objeto:Registro de Preço para 
possível aquisição de Medicamento 
a fim de Atender o Processo Judicial 
da Secretaria de Saúde da Prefeitura 
Municipal de Itanhaém, pelo período de 
12(doze) meses.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
Início – ÁS 10:00 Horas dia 
09/11/2021 e Final – às 08:30 Horas 
do dia 24/11/2021. ABERTURA DAS 
PROPOSTAS: A partir das 08:30Horas 
do dia 24/11/2021
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 
A partir das 10:00 Horas do dia 
24/11/2021.
Recebimento da documentação do 
ÚNICO LOTE : 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 08 DE 
Novembro DE 2021.

GILBERTO ANDRIGUETTO JÚNIOR
Secretário Municipal da

Secretaria de Administração.

ANGULUS RIDET

CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 7/
SEAS/21-PROC. N.º 17.530/21. A 
Secretaria da Assistência Social, da 
Prefeitura de São Vicente, no exercício 
de suas atribuições legais, TORNA 
PÚBLICO, a quem possa interessar 
que, em 5/11/21 às 15h45min., foi 
realizada a Reunião da Comissão de 
Avaliação do Chamamento Público 
em referência, cuja ata encontra-se 
disponível na íntegra no site https://
www.saovicente.sp.gov.br/publico/
noticia_assunto_lista.php?cod_
menu=135#. Analisados o parecer 
da SEJUR e Abertura dos Envelopes 
1 (habilitação), onde a Comissão 
de Avaliação desabilitou a entidade 
Sociedade de Amigos Restaurando 
Vidas, habilitou para 50 vagas Lar 
Vicentino de Amparo ao Idoso e 40 
vagas Ass. F. Mãos Amigas. A partir 
da data desta publicação, fica aberto o 
prazo de recurso na forma do item 12.1 
do Edital. Nada mais. São Vicente, 5 
de novembro de 2021. LEANDRO 
VALENÇA DA SILVA-Secretário da 
Assistência Social’

EXTRATO DO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.º 
40/21-PROC. ADM. N.º 25.675/21. 
Locatário: Fundo Municipal de 
Saúde de São Vicente/SESAU. 
Locadora: Espólio de Adalgisa Lopes, 
Creuza Lopes e Jorge Luiz de Lima. 
Objeto: Locação do imóvel situado 
na Rua Campos Sales n.º 360, casa 
75, Centro, São Vicente/SP. Valor do 
Contrato: R$ 35.400,00. Vigência: 
9/9/21 a 8/9/22. Just.: Art. 24, inc. 
X, da Lei Federal n.º 8.666/93. São 
Vicente, 9 de setembro de 2021. 
MICHELLE LUIS SANTOS-Fundo 
Municipal de Saúde/SESAU.

EXTRATO DO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.º 
46/21-PROC. ADM. N.º 25.159/21. 
Locatário: Fundo Municipal de Saúde 
de São Vicente/SESAU. Locador: 
M.D.C.–Administração Ltda. Objeto: 
Locação do imóvel situado na Rua 
Marechal Candido Mariano da Silva 
Rondon n.º 425, Vila Margarida, 
São Vicente/SP. Valor do Contrato: 
R$ 708.000,00. Vigência: 1/10/21 a 
30/9/22. Just.: Art. 24, inc. X, da Lei 
Federal n.º 8.666/93. São Vicente, 
1 de outubro de 2021. MICHELLE 
LUIS SANTOS-Fundo Municipal de 
Saúde/SESAU.

RATIFICAÇÃO DO EXTRATO 
DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL N.º 44/21-PROC. 
ADM. N.º 21.384/21-EXTRATO DE 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO. Locatário: Fundo 
Municipal de Saúde de São Vicente/
SESAU. Locadora: Normelia Santos 
Lopes Souza. Objeto: Locação do 
imóvel situado na Av. Cellula Mater n.º 
940, Parque Continental, São Vicente/
SP. Valor do Contrato: R$ 63.876,00. 
Vigência: 22/9/21 a 21/9/22. Just.: Art. 
24, inc. X, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
São Vicente, 22 de setembro de 2021. 
MICHELLE LUIS SANTOS-Fundo 
Municipal de Saúde/SESAU.

EXTRATO DO CONTRATO 
DE FORNECIMENTO N.º 56/21 
REFERENTE AO PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 75/21-PROC. 
ADM. N.º 19.628/21–Objeto: 
Aquisição de ração para cães filhotes e 
adultos para uso da Guarda Municipal 
de São Vicente/SP. Contratante: 
Prefeitura de São Vicente. Contratada 
para o Lote 1 a empresa Licitavet 
Comercial Ltda.-EPP no valor 
total de R$ 41.518,00 (Quarenta 
e um mil e quinhentos e dezoito 
reais). Vigência: 12 meses. Data 
da Assinatura: 28/10/21. Just.: Lei 
Federal n.º 10.520/02. São Vicente, 
9 de novembro de 2021. MARIO 
SANTANA NETO–Secretário 
Executivo do Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO VICENTE–COMISSÃO 
MUNICIPAL DE LICITAÇÕES–
TOMADA DE PREÇOS N.° 5/21–
PROC. ADM. N.º 51.399/21-Objeto:  
Contratação de empresa para estudo 
geológico, geotécnico e projeto básico 
para obras de contenção e drenagem 
nas encostas da Rua João Pereira de 
Almeida–Morro dos Barbosas e Rua 
da Constituição, do número 21 ao 
número 228–Morro do Itararé–ambos 
no Município de São Vicente/SP. 
Abertura: 25/11/21 Às 10 horas, na 
Sala de Reuniões do Departamento de 
Compras e Licitações, localizada no 
Paço Municipal, na Rua Frei Gaspar, 
384, 1.º andar–Sala 25-São Vicente/
SP. Edital completo poderá ser retirado 
gratuitamente no site da Prefeitura de 
São Vicente, através da página www.
saovicente.sp.gov.br a partir do dia 
9/11/21. São Vicente, 9 de novembro 
de 2021. FLÁVIA RAMACCIOTTI 
CESAR DE OLIVEIRA–Secretária 
de Meio Ambiente e Defesa Animal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO VICENTE–COMISSÃO 
MUNICIPAL DE LICITAÇÕES-
TOMADA DE PREÇOS N.° 6/21–
PROC. ADM. N.º 57.207/21-Objeto: 
Contratação de empresa para execução 
de obra de pavimentação parcial da 
Rua Sorocaba, no Município de São 
Vicente/SP. Abertura: 24/11/21 ás 10 
horas, no Salão Nobre, localizado 
no Paço Municipal, na Rua Frei 
Gaspar, 384, 1.º andar. São Vicente/
SP. Edital completo poderá ser 
retirado gratuitamente no site da 
Prefeitura de São Vicente, através da 
página www.saovicente.sp.gov.br a 
partir do dia 9 /11/21. São Vicente, 
9 de novembro de 2021. PAULO 
EDGARD FIAMENGHI–Secretário 
de Desenvolvimento Urbano e Obras 
Públicas.

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa Ykal Empreendimentos Imobiliários, inscrita no CNPJ 
sob o nº 14.030.457/0001-53, com sede à Av. São Paulo, 950, 
Mongaguá – SP, solicita o comparecimento do funcionário: 
DONIZETE CONCEICAO DE MELO, CTPS 029253 – Serie 
313 SP, para prestar esclarecimentos sobre suas ausências 
que ocorrem desde: 06/10/2021, dentro do prazo de 24 horas 
a partir desta publicação. O não comparecimento ou falta de 
justificativas, caracterizará abandono de emprego, conforme 
artigo 482, alínea “i” da CLT.

EDITAL
REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO 

CLUBE DE REGATAS SANTISTA
De conformidade com o Artigo n68º, inciso 1, letra “a” do 
Estatuto Social convocamos os (as) Conselheiros (as) para 
participarem da REUNIÃO ORDINÁRIA que faremos realizar 
no dia 19 de Novembro de 2021, (sexta feira) em nossa sede 
social provisória, situada na Av. Dr. Pedro Lessa, 1661 – 5. 
Andar – sala 52, em Santos, em 1º Convocação às 20.00 
horas com um mínimo de 50% dos conselheiros e às 
20.30 horas, 2º Convocação, com número de conselheiros 
presentes.
ORDEM DO DIA
A) Leitura, discussão e votação da reunião anterior.
B) Leitura do expediente
C) Apreciar, discutir e votar o orçamento da Receita e 
Despesas para o exercício vindouro, de acordo com a 
proposta da Diretoria e parecer da Comissão Fiscal.
D) Assuntos Gerais.

Santos, 8 de novembro de 2021
Valter Sanches Fernandes

Presidente do Conselho Deliberativo

ASSOCIAÇÃO AMPARO AOS PRAIANOS DO 
GUARUJÁ AOS PRAIANOS DO GUARUJÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

ASSOCIAÇÃO AMPARO AOS PRAIANOS 
DO GUARUJÁ, por seu representante legal, 
em consonância com os arts. 36 e 38, do seu 
Estatuto Social, convoca seus associados para a 
Assembleia Geral Ordinária designada para o dia 
16 de novembro de 2021, às 9:00 horas em primeira 
convocação e trinta minutos após com qualquer 
número de associados, na sala de reuniões, sita 
na Rua Dr. Arthur Costa Filho, nº 20, nesta cidade, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte “Ordem do 
Dia”: 1–Prestação de contas do exercício de 2020 
e apresentação dos pareceres do Concelho para 
Assuntos Econômicos e Fiscais e dos auditores 
independentes. 2–Subvenções sociais recebidas 
em 2020. 3–Apreciação, discussão e aprovação 
das contas do exercício de 2020, do balanço 
patrimonial levantado em 31 de dezembro de 
2020, das demonstrações de déficits e superávits 
de 2020, bem como das notas explicativas das 
demonstrações financeiras e demonstrações 
das mutações do patrimônio social. 4–Assuntos 
gerais. Guarujá, 09 de novembro de 2021 - Prof. 
Me. Marcelo Mendes Passaes Presidente

ERRATA-EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 23/21–PROC. 
ADM. N° 10.657/21–Objeto: Registro 
de Preços para aquisição de concreto 
usinado para uso da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Obras 
Públicas, pelo período de 12 (doze) 
meses. Republicado do dia 28/10/21: 
Onde se lê: “Na página 11 – Lote 03 – 
Ampla Participação a Qtd. 240”.,leia-
se: “Na página 11 – Lote 03 – Ampla 
Participação a Qtd. 720”. São 
Vicente, 9 de novembro de 2021. 
MARTA APARECIDA DE SOUZA 
FLORINDO-Chefe do Departamento 
de Compras
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Publicidade Legal

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº1017732-52.2014.8.26.0562
Classe/Assunto: Procedimento Ordinário
Requerente: Companhia de Engenharia de Tráfego de 
Santos – CET-Santos
Requerido: PEGAS E RESENDE COMÉRCIO DE MOTOS 
LTDA ME

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS
PROCESSO Nº1017732-52.2014.8.26.0562

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 PEGAS E RESENDE COMÉRCIO  DE MOTOS 
LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 09.300.382/0001-43, que 
nos autos em epígrafe, foi determinada a CITAÇÃO da ré 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 10 (dez) multas de trânsito aplicadas ao veículo de placa 
DLH-1150 no valor de R$ 2.268,99 (dois mil, duzentos e 
sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), atualizado 
até agosto/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, 01 de março de 2021.
Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo

Juiza de Direito

EXTRATO DO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.º 
44/21-PROC. ADM. N.º 21.384/21. 
Locatário: Fundo Municipal de Saúde 
de São Vicente/SESAU. Locadora: 
Normelia Santos Lopes Souza. 
Objeto: Locação do imóvel situado 
na Av. Cellula Mater n.º 940, Parque 
Continental, São Vicente/SP. Valor 
do Contrato: R$ 63.876,00. Vigência: 
22/9/21 a 21/9/22. Just.: Art. 24, inc. 
X, da Lei Federal n.º 8.666/93. São 
Vicente, 22 de setembro de 2021. 
MICHELLE LUIS SANTOS-Fundo 
Municipal de Saúde/SESAU.

EXTRATO DO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.º 
39/21-PROC. ADM. N.º 21.379/21. 
Locatário: Fundo Municipal de 
Saúde de São Vicente/SESAU. 
Locadores: Conceição Cavalcante 
Duarte e Priscila Cavalcante Duarte. 
Objeto: Locação do imóvel situado 
na Rua Pérsio de Queiroz Filho n.º 
132/134, Catiapoã, São Vicente/SP. 
Valor do Contrato: R$ 104.580,00. 
Vigência: 1/9/21 a 31/8/22. Just.: Art. 
24, inc. X, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
São Vicente, 1 de setembro de 2021. 
MICHELLE LUIS SANTOS-Fundo 
Municipal de Saúde/SESAU.

RATIFICAÇÃO DO EXTRATO 
DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL N.º 40/21-PROC. 
ADM. N.º 25.675/21-EXTRATO DE 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO. Contrato de Locação 
de Imóvel n.º 040/21. Processo 
Administrativo n.º 25.675/21. 
Locatário: Fundo Municipal de Saúde 
de São Vicente/SESAU. Locadora: 
Espólio de Adalgisa Lopes, Creuza 
Lopes e Jorge Luiz de Lima. Objeto: 
Locação do imóvel situado na Rua 
Campos Sales n.º 360, casa 75, Centro, 
São Vicente/SP. Valor do Contrato: 
R$ 35.400,00. Vigência: 9/9/21 a 
8/9/22. Just.: Art. 24, inc. X, da Lei 
Federal n.º 8.666/93. São Vicente, 9 
de setembro de 2021. MICHELLE 
LUIS SANTOS-Fundo Municipal de 
Saúde/SESAU.

RATIFICAÇÃO DO EXTRATO 
DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL N.º 46/21-PROC. 
ADM. N.º 25.159/21-EXTRATO DE 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO. Locatário: 
Fundo Municipal de Saúde de São 
Vicente/SESAU. Locador: M.D.C.–
Administração Ltda. Objeto: Locação 
do imóvel situado na Rua Marechal 
Candido Mariano da Silva Rondon 
n.º 425, Vila Margarida, São Vicente/
SP. Valor do Contrato: R$ 708.000,00. 
Vigência: 01/10/21 a 30/9/22. Just.: 
Art. 24, inc. X, da Lei Federal n.º 
8.666/93. São Vicente, 1 de outubro de 
2021. MICHELLE LUIS SANTOS-
Fundo Municipal de Saúde/SESAU.

RATIFICAÇÃO DO EXTRATO 
DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL N.º 39/21-PROC. 
ADM. N.º 21.379/21-EXTRATO DE 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO. Locatário: Fundo 
Municipal de Saúde de São Vicente/
SESAU. Locadores: Conceição 
Cavalcante Duarte e Priscila 
Cavalcante Duarte. Objeto: Locação 
do imóvel situado na Rua Pérsio de 
Queiroz Filho n.º 132/134, Catiapoã, 
São Vicente/SP. Valor do Contrato: 
R$ 104.580,00. Vigência: 1/9/21 a 
31/08/2022. Just.: Art. 24, inc. X, da 
Lei Federal n.º 8.666/93. São Vicente, 
1 de setembro de 2021. MICHELLE 
LUIS SANTOS-Fundo Municipal de 
Saúde/SESAU.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
N.º 5 AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 
22/16-PROC. ADM. N.º 18435/16. 
Contratante: Fundo Municipal de 
Saúde de São Vicente através da 
Secretaria da Saúde de São Vicente. 
Contratada: Rafas Transportes e 
Serviços Ltda. Objeto: Adita o 
contrato de Prestação de serviços 
de transporte de passageiros em 
veículos com capacidade para 8 (oito) 
passageiros, para atender a Secretaria 
da Saúde de São Vicente, conforme 
especificações constantes no (anexo 
I) do Edital do Pregão Presencial 
n.º 124/16. Vigência: 18/10/21 a 
17/10/22. Valor Total do Contrato: 
R$ 393.489,72. Just.: Art. 48, inc. III, 
Lei Complementar n.º 123/06, Lei 
Federal n.º 8.666/93. São Vicente, 27 
de outubro de 2021. MICHELLE 
LUIS SANTOS-Secretária da Saúde 
de São Vicente.

Extrato Termo Aditivo n.º 1 ao 
Contrato de Locação de Imóvel 
n.º 7/17–Proc. Adm. n.º 15737/21. 
Locatária: Prefeitura de São Vicente. 
Locadores: Maria Ignez Pinho de 
Carvalho e Melo, representada por 
Sergio Roberto de Carvalho Melo, 
Myrian de Carvalho e Melo e Sergio 
Roberto de Carvalho Melo. Objeto: 
Adita para alterar os locadores. Just.: 
art. 24, inc. X da Lei Federal n.º 
8.666/93. São Vicente, 8 de novembro 
de 2021. MARIO SANTANA 
NETO–Secretário Executivo do 
Gabinete do Prefeito.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
E ADJUDICAÇÃO–PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 107/21-PROC. 
ADM. N.º 27.914/21-Objeto: 
Aquisição de utensílios de cozinha 
para a Secretaria de Educação. 
Arrematante dos Lotes n.ºs 1 e 2: 
Fábio G. Da Silva Comercial no valor 
total de R$ 177.451,86 (cento e setenta 
e sete mil, quatrocentos e cinquenta e 
um reais e oitenta e seis centavos). 
Arrematante do Lote 3: Casa do 
Alumínio Ltda. no valor total de R$ 
9.499,21 (nove mil, quatrocentos 
e noventa e nove reais e vinte e um 
centavos). Adjudicado em 28/10/21. 
Data da Homologação: 28/10/21. 
Maiores informações pelo telefone: 
(13)3579-1400, com Márcia ou 
e-mail: marcia_compras@saovicente.
sp.gov.br. São Vicente 9 de novembro 
de 2021. MARTA FLORINDO–
Chefe de Departamento de Compras e 
Licitações.

EXTRATO DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 
47/21–INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO N.º 4/21-PROC. ADM. 
N.º 32.003/21-Objeto: Contratação de 
empresa especializada na formação 
continuada em matemática e Língua 
Portuguesa para formação dos 
profissionais da Educação do Ensino 
Fundamental Anos Iniciais do 1.º ao 
3.º ano do Município de São Vicente/
SP. Contratante: Prefeitura de São 
Vicente–Contratada: MATHEMA–
Assessoria e Acompanhamento 
Escolar Ltda. no valor total de R$ 
96.000,00 (noventa e seis mil reais). 
Vigência: 12 (doze) meses. Data 
da Assinatura: 13/10/21. Just.: Lei 
Federal n.º 10.520/02. São Vicente, 
9 de novembro de 2021. NÍVEA 
DE CÁSSIA DUTRA COSTA 
MARSILI- Secretária da Educação.

EXTRATO DO CONTRATO DE 
FORNECIMENTO–REFERENTE 
AO PREGÃO PRESENCIAL N.º 
136/21-PROC. ADM. N.º 31.002/21. 
Objeto: Aquisição de material 
de limpeza para a Secretaria de 
Administração do Município de São 
Vicente–Contratante: Prefeitura de 
São Vicente. Contratadas: Contrato 
n.º 44/21: RVN-Distribuidora de 
Produtos Eireli, Lotes 1 e 3, no valor 
total de R$ 18.597,50 (dezoito mil, 
quinhentos e noventa e sete reais e 
cinquenta centavos); Contrato n.º 
45/21: Pegadas Doces Ltda.-EPP, 
Lotes 2, 4 e 5, no valor total de R$ 
32.335,60 (trinta e dois mil, trezentos 
e trinta e cinco reais e sessenta 
centavos); Contrato n.º 46/21: Canaã 
Distribuidora e Comércio de Produtos 
e Acessórios Eireli-EPP, Lote 6, no 
valor de R$ 16.709,28 (dezesseis 
mil, setecentos e nove reais e vinte e 
oito centavos). Vigência: 12 (doze) 
meses. Data da Assinatura: 20/10/21. 
Just.: Lei Federal n.º 10.520/02. São 
Vicente, 9 de novembro de 2021. 
YURI CÂMARA BATISTA-
Secretário da Administração.

EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 167/21–PROC. 
ADM. N.º 39.984/21–Objeto: 
Aquisição de conjunto para coleta 
seletiva a pedido da Secretaria da 
Educação. O Departamento de 
Compras e Licitações torna público 
que o Credenciamento, o recebimento 
das Propostas e a Sessão de Disputa 
serão realizados no dia 24/11/21 às 10 
horas. Edital à disposição a partir do 
dia 9/11/21 no endereço eletrônico: 
h t tp : / /www.saovicen te . sp .gov.
br/servicos-licitacoes/. Maiores 
informações pelo telefone: (13)3579-
1388 com Antonio Teixeira ou pelo 
e-mail: antonioteixeira_compras@
saovicente.sp.gov.br. Just.: Lei 
Federal n.º 10.520/02, Lei Federal n.º 
8.666/93, Lei Federal n.º 123/06 e suas 
alterações. São Vicente, 9 de novembro 
de 2021. MARTA APARECIDA DA 
CRUZ SOUSA FLORINDO–Chefe 
do Departamento de Compras e 
Licitações. 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 
N.º 132/21–PROC. ADM. N.º 
30.357/21–Objeto: Desenvolvimento, 
hospedagem e manutenção de website 
(portal) institucional. O Departamento 
de Compras e Licitações torna público 
que o Credenciamento, o recebimento 
das Propostas e a Sessão de Disputa 
serão realizados no dia 24/11/21 às 
14h30min. Edital à disposição a partir 
do dia 9/11/21 no endereço eletrônico: 
h t tp : / /www.saovicen te . sp .gov.
br/servicos-licitacoes/. Maiores 
informações pelo telefone: (13)3579-
1396, com Henry ou pelo e-mail: 
henry_compras@saovicente.sp.gov.
br. Just.: Lei Federal n.º 10.520/02, 
Lei Federal n.º 8666/93, Lei Federal 
n.º 123/06 e suas alterações. São 
Vicente, 9 de novembro de 2021. 
MARTA APARECIDA DE SOUZA 
FLORINDO–Chefe do Departamento 
de Compras e Licitações.

REPUBLICAÇÃO-EDITAL DO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 82/21-
PROC. ADM. N.º 21.075/21-Objeto: 
Registro de Preços para aquisição de 
lajotas de concreto, para atendimento 
da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Obras Públicas. O 
Departamento de Compras e 
Licitações torna público que o 
Credenciamento, o recebimento das 
Propostas e a Sessão de Disputa serão 
realizados no dia 23/11/21 às 9h30min. 
Edital à disposição a partir do dia 
9/11/21 no endereço eletrônico: http://
www.saovicente.sp.gov.br/servicos-
licitacoes/. Maiores informações 
pelo telefone: (13)3579-1389 com 
Américo ou pelo e-mail: americo_
compras@saovicente.sp.gov.br. 
Just.: Lei Federal n.º 10.520/02. São 
Vicente, 9 de novembro de 2021. 
MARTA APARECIDA DE SOUZA 
FLORINDO–Chefe do Departamento 
de Compras e Licitações

FAMILIA OLIVEIRA TRUCK DIESEL LTDA, 
TORNA PUBLICO QUE RETIROU A (LICENÇA 
DE OPERAÇÃO), NO SEMAM DO MUNICIPIO 
DE SÃO VICENTE/SP, LOCALIZADA A RUA DR. 
ROBERTO ANDRAUS, 259 ANEXO A RUA FREI 
GASPAR.

5ª VARA CRIMINAL DO FORO DA COMARCA DE SANTOS - SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado C. E. V; bem como do depositário E. DO C. T. O Dr. Walter Luiz Esteves de Azevedo, MM. Juiz
de Direito da 5ª Vara Criminal 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 de Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens ajuizado por M. P em face
de C. E. V - Processo nº 0002847-06.2021.8.26.0562 – Controle nº 602/2013, 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 22/11/2021 às 15:00h e se encerrará dia 25/11/2021 às 15:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance
igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 25/11/2021 às 15:01h e se encerrará no dia 14/12/2021 às 15:00h, 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. 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. 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: Uma Panarea I, tipo lancha motorboat, fabricantes Sunseeker Internacional Limited, ano 2010, tamanho 15.66 casco fibra de vidro,
2 motores com potencia total 1200,00 hp, registrada na Capital dos Portos com o titulo de Inscrição de Embarcação TIE 4019921105. O bem encontra-se depositada na
SUPMAR – Suprimentos Marítimos LTDA, com sede na Avenida Maria de Oliveira Chere, 140, CINGM Guarujá/SP, sendo nomeado depositário E. DO C. T. Consta ás fls. 3525
dos autos que a dívida referente às estadias devidas a Supmar perfaz o valor total de R$ 27.807,69 até Maio de 2019. Valor da Avaliação do bem: R$ 2.200.000,00 (Dois
milhões e duzentos mil reais) para Outubro de 2016. Santos, 29 de setembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Walter Luiz Esteves de Azevedo-Juiz de Direito

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

6ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTOS - SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO OLIVA, inscrito no CPF/MF sob o nº 121.411.098-33;
SAMMY PIETER SPAEY, inscrito no CPF/MF sob o nº 801.336.818-15; bem como sua cônjuge, se casado for; e dos usufrutuários JOSEF PIETER

FRANS SPAY, inscrito no CPF/MF sob o nº 801.336.818-15; e sua mulher REGINA DE ALMEIDA, inscrita no CPF/MF sob o nº 374.197.907-44. O Dr. Joel Birello Mandelli,
MM. Juiz de Direito da 6ª 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 do Cumprimento de Sentença ajuizado por MARCELO JOSÉ BRASIL em face de
CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO OLIVA e outra - Processo nº 0008288-70.2018.8.26.0562 - Controle nº 1189/2017, 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, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada
do imóvel 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 22/11/2021 às 14:00h e se encerrará dia 25/11/2021 às 14:00h, onde somente serão aceitos lances
iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 25/11/2021
às 14:01h e se encerrará no dia 14/12/2021 às 14:00h, 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 que 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: NUA
PROPRIEDADE DA MATRÍCULA Nº 15.617 DO 1º DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SANTOS/SP - IMÓVEL: O prédio, com todos os seus
acessórios, dependências, benfeitorias, sob nº 310, na rua Joaquim Távora, no perímetro urbano desta comarca e seu respectivo terreno, medindo: 6,80 metros de frente mais
ou menos, igual metragem na linha dos fundos, por 28,00 metros aproximadamente da frente aos fundos, de ambos os lados, confrontando: pela frente com a mencionada rua;
do lado esquerdo com o prédio nº 308, de Manoel Ferramenta ou sucessores, com o qual é geminado; do lado direito com o prédio nº 312, de Jose Simões e outros, com o qual
também é geminado e nos fundos com terrenos da Cia Docas de Santos. Consta na R.2 da desta matrícula que JOSEF PIETER FRANS SPAY e REGINA DE ALMEIDA,
reservaram para si o usufruto vitalício do imóvel. Consta na Av.03 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 0047429-87.2004.8.26.0562, em
trâmite na 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos/SP, requerida por PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS contra SAMY PIETER SPAEY, este imóvel foi
penhorado, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.04 desta matrícula a penhora exequenda deste imóvel, sendo nomeado depositário o executado.
Contribuinte nº 45.027.028.000 (Conf.fls.325). Consta no site da Prefeitura de Santos/SP débitos inscritos na Dívida Ativa e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de
R$ 147.039,30 (07/10/2021). Consta as fls.325 dos autos que o sobrado de número 310, possui a área construída de 165,20m2, disposta de 3 (três) dormitórios, sala de estar,
sala de jantar, hall de circulação, copa cozinha, Sanitário Social, W.C de serviço e edícula de 01 dormitório, cozinha e sanitário aos fundos do lote. Valor da Avaliação do
Imóvel: R$ 443.126,00 (quatrocentos e quarenta e três mil, cento e vinte e seis reais) para julho de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela
de atualização monetária do TJ/SP. Santos, 12 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Joel Birello Mandelli-Juiz de Direito
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10ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTOS - SP
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação da executada e depositária ISABEL DOS SANTOS FREITAS, inscrita no CPF/MF sob o nº 110.729.738-98; bem
como do credor fiduciário BANCO ITAUCARD S/A, inscrito no CNPJ/MF sob nº 17.192.451/0001-70. O Dr. José Alonso Beltrame Júnior, MM. Juiz de

Direito da 10ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2ª 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 do ISABEL DOS SANTOS FREITAS - Processo nº 0034151-48.2006.8.26.0562 - Controle nº 11118/2006, e que foi designada a venda do bem
descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem móvel 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 Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a
descrição detalhada do imóvel 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. 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 22/11/2021 às 10:00h e se encerrará dia 25/11/2021 às 10:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou
superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 25/11/2021 às
10:01h e se encerrará no dia 08/12/2021 às 10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação e a alienação se dará pelo maior
lanço ofertado respeitada as condições aqui avençadas. 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 bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais
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 será depositado nos autos, que ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por
e-mail, e as guias de levantamento expedidas em seu favor serão arquivadas em classificados próprio. 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: DIREITOS SOBRE: Um veículo da marca/modelo Fiat/Mobi Like 1.0,
flex, cor preta, ano/modelo 2018, placa FUK 9479, chassi 9BD341A5XJY558244, renavam 01152197280. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo que
não há débitos vinculados ao veículo, e no site do Detran/SP consta uma restrição financeira: BANCO IATUCARD S/A (22/10/2021). Valor da Avaliação: R$ 30.000,00 (Trinta
mil reais) para Novembro de 2019. Consta ás fls. 322 dos autos que o débito para quitação do Contrato de Alienação Fiduciária perfaz o montante de 27.261,20, atualizado
para 08/01/2020. O bem se encontra à Rua Lirio da Paz, 129, Jardim das Flores, Peruíbe/SP, sendo nomeada depositária a executada. Santos, 24 de outubro de 2021. Eu,
diretora/escrivã, conferi e subscrevi. José Alonso Beltrame Júnior-Juiz de Direito
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Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1007737-
05.2020.8.26.0562 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudio Teixeira Villar, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Reike Imports Trading Com. Import. E Export Eireli, Na 
Pessoa Da Sócia Andressa Barros Tenorio Nunes, CNPJ 18.071.848/0002-
58, com endereço à Rua Francisco Da Cunha, 1406, Apto 102, Bioa 
Viagem, CEP 51030-065, Recife - PE, CPF 019.830.963,50,que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Santana 
Comercio Exterior Ltda, CNPJ - 14.838.636/0001-11 alegando em síntese: 
haver um crédito a receber pela requerida devido a ação de cobrança de 
sobreestadia de contêineres. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 13 de 
outubro de 2021. K-09e10/11

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 09 de dezembro de 2021, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 21 de dezembro de 2021, às 14h30min *. - (*horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Ofi cial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem 
ou dele conhecimento tiver, que levará novamente a PÚBLICO LEILÃO cumprindo as exigências legais, conforme as datas redesignadas 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 da cédula de 
crédito fi rmado em 08/06/2016, fi rmado com o Fiduciantes EDVANIA NARDUCIA VALENTE DE ALMEIDA, CPF/MF nº 139.167.848-62 e, seu marido, JACKSON PIERRE SANTOS, 
CPF/MF nº 108.597.828-16, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 506.174,58 (Quinhentos e Seis Mil Cento e Setenta e Quatro 
Reais e Cinquenta e Oito Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento sob nº 37, com área privativa de 50,660m² e área total 
construída de 62,975m², com direito a uma vaga de garagem, descoberta e Indeterminada do Condomínio Edifício Marabello, situado na Avenida Aprovada, 957, nº 360, no loteamento 
denominado Praia de Maitinga, Bertioga/SP, melhor descrito na matrícula nº 77.557 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Santos/SP.” Pendências sobre o imóvel: Consta 
ação judicial sentenciada e julgada improcedente, com Recurso desprovido, aguarda-se o julgamento de agravo em recurso especial, Proc. nº 1002035-89.2017.8.26.0075. 
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$ 434.468,37 (Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Trinta e Sete 
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 - (9947_ML_1539-04).

7ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTOS - SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado ODEBRECHT REALIZAÇÕES SP 06 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 12.513.063/0001-20; bem como dos credores hipotecários ITAÚ UNIBANCO S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04;

e ENF SPE II S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.612.977/0001-20. 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 imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo
processam-se os autos do Cumprimento de Sentença que move DOROTI VICTORELLI em face de ODEBRECHT REALIZAÇÕES SP 06 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
S/A - Processo nº 0019449-43.2019.8.26.0562 - Controle nº 187/2019, 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, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel 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 22/11/2021 às 15:30h e se encerrará dia 25/11/2021 às 15:30h, 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 25/11/2021 às 15:31h e se
encerrará no dia 13/12/2021 às 15:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão
será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR
MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será
atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS –
Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação
nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h
(vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA
PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895,
I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que
mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá
multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, §
4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação
do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita
por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão
do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que 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 DOS BENS: 8 LOTES
DE IMÓVEIS DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SANTOS/SP A descrição detalhada dos bens e os valores dos lotes está disponível no
site www.megaleiloes.com.br. Consta Penhora no Rosto dos Autos sobre eventuais créditos extraída do Processo nº0002635-82.2021.8.26.0562, em trâmite na 1ª Vara Cível
de Santos/SP. Santos, 20 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTOS - SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados e depositários REGINALDO GONÇALVES DE AZEVEDO, inscrito no CPF/MF sob n°
076.249.668-16; e sua mulher WILZA BITTANCOURT DOS SANTOS AZEVEDO, inscrita no CPF/MF sob n° 133.805.608-55; bem como da credora

fiduciária CAIXA ECONOMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ/MF sob n° 00.360.305/0001-04. O Dr. Paulo Sérgio Mangerona, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da
Comarca de Santos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que
por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAINEIRA E MANACÁ em face de REGINALDO
GONÇALVES DE AZEVEDO - Processo nº 1016104-52.2019.8.26.0562 - Controle nº 707/2019, 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, do Código de Processo Civil, 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, em conformidade com o disposto no art. 887, § 3º do
Código de Processo Civil. 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. Independente da realização da
visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º
Leilão terá início no dia 22/11/2021 às 15:00h e se encerrará dia 25/11/2021 às 15:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não
havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 25/11/2021 às 15:01h e se encerrará no dia 07/12/2021 às
15:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro
Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO
BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da
alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o imóvel
correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput”
e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o
encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. Se o exequente arrematar o bem e for o
único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor do bem exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem
efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente. (Art. 892, § 1º do CPC). DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de
pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o
leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida
com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido,
devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar
ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no
valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do
arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro
horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail. DA REMIÇÃO - Se o executado
pagar a dívida ou firmar acordo após a publicação deste edital, o mesmo deverá pagar ao leiloeiro o custo relativo à publicação no jornal de grande circulação. Todas as regras
e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus
advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: DIREITOS QUE OS
EXECUTADOS POSSUEM SOBRE O IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 35.829 DO 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SANTOS/SP: O apartamento
nº 22, localizado no 2º andar tipo do Edifício Paineira (bloco A), do Condomínio Edifício Paineira e Manacã, situado á Rua Guedes Coelho nº 96, contém: 2 quartos, sala de
jantar e estar, terraço, cozinha, área de serviço e banheiro, confrontando pela frente com a área de recuo voltada para a Rua Guedes Coelho, pela direita com o apartamento de
final 1 (um), pela esquerda com a área que separa o conjunto do imóvel de nº 739 da Av. Senador Feijó e apartamento de final 3 (três), e pelos fundos com a área de circulação
do pavimento, contendo a área privativa de 70,45 metros quadrados, área de uso comum de divisão não proporcional, relativa á vaga para estacionamento, de 9,90 metros
quadrados, área comum de 45,21 metros quadrados, totalizando a área real construída de 125,56 metros quadrados; correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno e demais
coisas de uso e propriedade comuns de 0,800445% do todo. É propriedade exclusiva do apartamento nº 22, a ao mesmo fica vinculada a vaga nº 101, localizada no térreo,
confrontante pela frente com a vaga nº 100, pela direita e pelos fundos com áreas de passagem e pela esquerda com a vaga nº 099. O terreno onde foi construído o prédio,
acha-se descrito e confrontado na especificação condominial, registrada sob nº 06, na matricula nº 33.625 deste cartório. Consta na Av.09 e 10 desta matrícula que o imóvel
desta matrícula foi dado em alienação fiduciária a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Consta na Av.11 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Trabalhista,
Processo nº 00009426620155020441, em trâmite na 1ª Vara do Trabalho da Comarca de Santos/SP, requerida por MINISTÉRIO DA FAZENDA contra REGINALDO
GONÇALVES DE AZEVEDO, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.12 desta matrícula que nos autos do
Processo nº 0000029722015520445, foi determinada a indisponibilidade dos bens de REGINALDO GONÇALVES DE AZEVEDO. Consta na Av.13 desta matrícula que nos
autos do Processo nº 00003068820155020445, foi determinada a indisponibilidade dos bens de REGINALDO GONÇALVES DE AZEVEDO. Consta na Av.14 desta matrícula
que nos autos do Processo nº 10004652320155020442, foi determinada a indisponibilidade dos bens de REGINALDO GONÇALVES DE AZEVEDO. Consta na Av.15 desta
matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.16 desta matrícula que nos autos do Processo nº
00009114920135020301, foi determinada a indisponibilidade dos bens de REGINALDO GONÇALVES DE AZEVEDO. Contribuinte nº 46.053.029.010 (Conf. Av.06). Consta no
site da Prefeitura de Santos/SP débitos inscritos na dívida ativa no valor total de R$ 4.509,07 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor total de R$ 2.002,45 (15/10/2021).
Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais) para Março de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de
atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação no valor de R$ 16.627,30 (Outubro/2020). Santos, 23 de outubro de 2021. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. Dr.
Paulo Sérgio Mangerona-Juiz de Direito
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6ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTOS - SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTOS,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 67.760.587/0001-08. O Dr. Joel Birello Mandelli, MM. Juiz de Direito da 6ª 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 Cobrança ajuizada por IVANETE CORREA DOS SANTOS em face de COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE SANTOS - Processo nº 1009069-37.2002.8.26.0562 (562.01.2002.009885) - Controle nº 630/2002, 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, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição
detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - As visitas deverão ser agendadas via e-mail visitacao@megaleiloes.com.br, cabendo ao responsável pela guarda
autorizar o ingresso dos interessados. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia
22/11/2021 às 14:30h e se encerrará dia 25/11/2021 às 14:30h, 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 25/11/2021 às 14:31h e se encerrará no dia 14/12/2021 às 14:30h, 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 IMÓVEL - Na 2º Leilão, o
valor mínimo para a venda do imóvel 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 COMISSÃO - O arrematante deverá
pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida
à Mega Leilões gestor judicial 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 da
MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL 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. 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 realize 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
DOS BENS: LOTE Nº 01: FRAÇÃO IDEAL DE 17,05 M2 DO IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 1.615 DO 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE
SANTOS/SP - IMÓVEL: Apartamento 1, bloco A, localizado no pavimento térreo, bloco A, da Avenida Senador Feijó nº 796, constituído de 01 quarto, sala, cozinha com área de
serviço conjugada e banheiro, encerrando com uma área de 34,8915 m2, sendo 29,35 m2 de área útil exclusiva e 5,5415 m2 de área comum, com um fator de 2,7231% da área
construída de 1,281,60 m2, a fração ideal do terreno é de 17,05 m2 de um terreno de 625,98 m2, onde confronta a direita da porta de entrada com o apartamento A2, a esquerda
com a área livre do lote, na frente com a área de estacionamento e ao fundo com o apartamento B4. Valor da Avaliação deste lote: R$ 151.000,00 (Cento e cinquenta e um
mil reais) para Julho de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. LOTE Nº 02: FRAÇÃO IDEAL DE 17,05
M2 DO IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 1.615 DO 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SANTOS/SP - IMÓVEL: Apartamento 13, bloco A, localizado no
1º pavimento, bloco A, da Avenida Senador Feijó nº 796, constituído de 01 quarto, sala, cozinha com área de serviço conjugada e banheiro, encerrando com uma área de
34,8915 m2, sendo 29,35 m2 de área útil exclusiva e 5,5415 m2 de área comum, com um fator de 2,7231% da área construída de 1,281,60 m2, a fração ideal do terreno é de
17,05 m2 de um terreno de 625,98 m2, onde confronta a direita da porta de entrada com o apartamento A14, a esquerda com a área livre do lote, na frente com o apartamento
A12 e ao fundo com a Av. Senador Feijó. Valor da Avaliação deste lote: R$ 151.000,00 (Cento e cinquenta e um mil reais) para Julho de 2021, que será atualizado até a
data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. LOTE Nº 03: FRAÇÃO IDEAL DE 17,05 M2 DO IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 1.615 DO 3º
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SANTOS/SP - IMÓVEL: Apartamento 24, bloco A, localizado no 2º pavimento, bloco A, da Avenida Senador Feijó
nº 796, constituído de 01 quarto, sala, cozinha com área de serviço conjugada e banheiro, encerrando com uma área de 34,8915 m2, sendo 29,35 m2 de área útil exclusiva e
5,5415 m2 de área comum, com um fator de 2,7231% da área construída de 1.281,60 m2, a fração ideal do terreno é de 17,05 m2 de um terreno de 625,98 m2, onde confronta
coma área livre do prédio, á esquerda com o apartamento A23, na frente com o apartamento A21 e ao fundo com a Av. Senador Feijó. Valor da Avaliação deste lote: R$
151.000,00 (Cento e cinquenta e um mil reais) para Julho de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP.
LOTE Nº 04: FRAÇÃO IDEAL DE 17,05 M2 DO IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 1.615 DO 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SANTOS/SP -
IMÓVEL: Apartamento 33, bloco A, localizado no 3º pavimento, bloco A, da Avenida Senador Feijó nº 796, constituído de 01 quarto, sala, cozinha com área de serviço conjugada
e banheiro, encerrando com uma área de 34,8915 m2, sendo 29,35 m2 de área útil exclusiva e 5,5415 m2 de área comum, com um fator de 2,7231% da área construída de
1.281,60 m2, a fração ideal do terreno é de 17,05 m2 de um terreno de 625,98 m2, onde confronta a direita da porta de entrada com o apartamento A34, á esquerda com a área
livre do lote, na frente com o apartamento A32 e ao fundo com a Av. Senador Feijó. Valor da Avaliação deste lote: R$ 151.000,00 (Cento e cinquenta e um mil reais) para
Julho de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação no valor de R$ 121.512,37
(Agosto/2021). Santos, 12 de setembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Joel Birello Mandelli-Juiz de Direito
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 A A área internacional do 
aeroporto de Congonhas, na 
zona sul de São Paulo, está 
prevista para operar até o fim 
deste ano. Os voos para ou-
tros países, porém, serão res-
tritos à aviação executiva.

O novo hangar faz parte 
de uma série de reformas fei-
tas pela Infraero às vésperas 
da concessão do aeroporto, 
prevista pelo governo federal 
para ser finalizada no primei-
ro semestre de 2022.

A área internacional é 
uma demanda antiga dos pas-
sageiros, segundo João Már-
cio Jordão, superintendente 
do aeroporto de Congonhas. 
Para inaugurá-la, é preciso ob-
ter aval da Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária), da Polícia Federal e do 
Ministério da Agricultura.

Os voos para outros países 
não irão alterar o horário de 
funcionamento do aeropor-
to, que continua a operar das 
6h às 23h diariamente.

Além da internacionali-
zação, a série de melhorias Intervenções no Aeroporto de Congonhas, na zona sul, para aumentar a segurança da pista

ETTORE CHIEREGUINI/GAZETA DE S.PAULO

Aeroporto de Congonhas vai ter área 
internacional pronta até o fim do ano

em Congonhas inclui um 
novo sistema de segurança 
para evitar que aviões avan-
cem para além dos limites da 
pista e provoquem acidentes, 
como o do voo 3054 da TAM, 
em julho de 2007, que deixou 
199 mortos.

Na tragédia, o piloto não 
conseguiu parar na pista após 
o pouso, arremeteu e bateu de 
frente a um prédio na avenida 
Washington Luís.

O novo sistema é chamado 
de Emas (Engineered Material 
Arresting System, Sistema de 
Desaceleração com Materiais 
Projetados, na tradução para o 
português) e consiste em blo-
cos de concreto poroso instala-
dos sobre estruturas metálicas 
na extensão das duas cabecei-
ras da pista.

Devido à consistência do 
material, o trem do pouso do 
avião “afunda” quando entra 
em contato com os blocos, 
que absorvem a aceleração 
até a frenagem da aeronave. 
As obras custaram R$ 122,5 mi-
lhões e foram pagas via licita-

 A A Prefeitura de São Paulo 
anunciou nesta segunda-feira 
ter recebido 867 inscrições de 
desfiles de blocos de rua para 
o Carnaval de 2022. Os  desfi-
les a céu aberto serão realiza-
dos entre 19 de fevereiro e 6 
de março.

O número de inscrições 
para 2022 só perde para o Car-
naval de 2020, quando hou-
ve 960 inscrições de blocos 
de rua.

Agora, as documenta-
ções para habilitação dos blo-
cos serão analisadas para pos-
sível autorização. O prazo para 
que os representantes dos blo-
cos entrassem com o pedido 

Carnaval de rua de São Paulo 
já tem 867 blocos inscritos

 Bloco do Ó, criado pelo Ó do Borogodó, que percorre as ruas da Capital
DIVULGAÇÃO

Desfiles dos blocos carnavalescos serão realizados entre 19 de 
fevereiro e 6 de março; número de inscrições só perde para 2020

de inscrição começou em 19 
de outubro e se encerrou na 
última sexta-feira (5). 

De acordo com o secretá-
rio Municipal das Subprefei-
turas, Alexandre Modonezi, a 
realização do evento depende 
das aprovações dos órgãos de 
saúde que avaliam a situação 
epidemiológica da pandemia 
da Covid-19.

“Se o cenário favorável per-
manecer, a Prefeitura de São 
Paulo estará preparada e or-
ganizada para receber, ao que 
tudo indica, o maior Carna-
val de rua do Brasil em 2022”,  
destacou.

PATROCÍNIO MAIOR. 
A gestão municipal também 
anunciou que a CBRS S.A., em-
presa ligada à Ambev, é a par-
ceira oficial do Carnaval de rua 
de São Paulo de 2022. A empre-
sa apresentou a proposta de R$ 
23 milhões durante a sessão de 
pregão presencial de licitação. 
A matéria completa pode ser 
lida no site. (Bruno Hoffmann)

 A A cidade de São Paulo apli-
cou ontem (8) a dose de refor-
ço para trabalhadores da Guar-
da Civil Metropolitana GCM), 
sepultadores do serviço fune-
rário e agentes fiscalizadores 
das subprefeituras, idosos com 
mais de 60 anos e profissio-
nais da saúde acima de 18 anos, 
desde que tenham tomado a 
última dose do esquema vaci-
nal (segunda dose ou dose úni-
ca) há pelo menos seis meses.

Os adultos com alto grau 
de imunossupressão, que re-
ceberam a última dose da va-
cina há pelo menos 28 dias, 
também podem receber a 
dose adicional antiCovid. As 
doses estão sendo aplicadas 
nas 469 Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) e 82 Assistências 
Médicas Ambulatoriais inte-
gradas com UBSs, as AMAs/

Capital vacina guardas, 
sepultadores e agentes

UBSs Integradas, das 7h às 19h, 
além dos megapostos, drive-
-thrus e farmácias parceiras, 
das 8h às 17h.

A cidade aplica ainda pri-
meira e segunda dose para 
aqueles que ainda não se imu-
nizaram contra a covid-19.

A Secretaria Municipal da 
Saúde recomenda que o cida-
dão acesse o site De Olho na 
Fila antes do deslocamento, 
para conferir a movimenta-
ção de pessoas nas unidades. 
Para receber a dose, é obriga-
tório apresentar documento 
de identificação, preferencial-
mente CPF e Cartão SUS, além 
de comprovante de residência 
no município de São Paulo.

No caso dos adolescentes, 
são aceitos comprovantes de 
endereço em nome dos pais. 
(AB)

ção contratada pela Infraero.
Iniciada em fevereiro, a ins-

talação tem previsão de ser en-
tregue em março de 2022. O 
sistema é importado da Suíça 
e usado em aeroportos com o 
mesmo problema de escassez 
de área de escape em Boston e 
Chicago, nos Estados Unidos, 
além de Taipei, em Taiwan, e 
no aeroporto de Barajas, em 
Madri, na Espanha.

Questionado sobre a de-
mora de mais de uma déca-
da desde o acidente com o 
Airbus da TAM para uma so-
lução definitiva para a segu-
rança da pista de Congonhas, 
o superintendente disse que 
foi necessário esperar pelo 
desenvolvimento da tecno-
logia certa.

“As aeronaves mudaram 
muito tecnologicamente ao 
longo do tempo”, disse.

O superintendente afirma 
que o aeroporto sempre foi 
seguro e opera de acordo com 
os requisitos da Anac (Agên-
cia Nacional de Aviação Ci-
vil). (FP)

SEGURANÇA. Novo hangar faz parte de uma série de reformas feitas pela Infraero às vésperas da concessão do aeroporto na zona sul

 A Depois de um final de se-
mana ensolarado na Capital, 
a previsão do Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (Inmet) é 
que a cidade de São Paulo terá 
queda de temperatura nesta 
semana. 

O frio está previsto para 
chegar na quarta-feira (10) e 
a previsão mínima é de 13°C. 
A temperatura se repetirá na 
quinta-feira (11). Há chance de 
pancadas de chuva em diver-
sos pontos da Capital.

Para o Centro de Gerencia-
mento de Emergências Climá-
ticas (CGE), da Prefeitura de 
São Paulo, durante esta sema-
na haverá “aumento da nebu-
losidade e o retorno gradativo 
das condições de chuva”.

PREVISÃO PARA OS PRÓXI-
MOS DIAS.
Terça-feira (9)
Temperatura máxima: 19°C
Temperatura mínima: 16°C

SP terá queda de 
temperatura e chuva 

Umidade do ar: 90% a 100%
Muitas nuvens e possibilidade 
de chuva isolada

Quarta-feira (10)
Temperatura máxima: 19°C
Temperatura mínima: 13°C
Umidade do ar: 80% a 100%
Muitas nuvens e possibilidade 
de chuva isolada

Quinta-feira (11)
Temperatura máxima: 20°C
Temperatura mínima: 13°C
Umidade do ar: 60% a 100%
Muitas nuvens e possibilidade 
de chuva isolada. (GSP)

 A O Consórcio Intermunici-
pal Grande ABC, formado pe-
las cidades de Santo André, São 
Bernardo do Campo, São Cae-
tano do Sul, Diadema, Mauá, 
Ribeirão Pires e Rio Grande 
da Serra, do ABC paulista, de-
finiu, por unanimidade, nes-
ta segunda-feira (8), manter 
a obrigatoriedade do uso de 
máscaras, inclusive em locais 
abertos, até ao menos o dia 31 
de dezembro deste ano.

A princípio, a decisão vol-
tará a ser avaliada na primeira 
reunião das sete cidades em 
2022, no mês de janeiro.

“Pesou nessa decisão a 
preocupação de todas as ci-
dades de manter os níveis da 
pandemia com essa tendência 
de queda bastante acentuada”, 
diz Paulo Serra (PSDB), prefei-
to de Santo André e presidente 
do consórcio. 

“Em dezembro vai haver 
uma circulação maior de pes-

ABC decide manter 
o uso de máscaras 

soas pelas festas de fim de ano. 
A somatória desses fatores faz 
com que a gente seja mais pre-
cavido”, ressalta Serra.

Essa reavaliação, porém, 
poderá ser reavaliada caso 
o governo do estado, gestão 
João Doria (PSDB), decida fle-
xibilizar o uso de máscaras em 
ambientes abertos em todo 
estado a partir do dia 1º de de-
zembro.

“Se houver qualquer mu-
dança em relação ao decreto 
estadual agendamos uma as-
sembleia extraordinária. De 
qualquer forma, a decisão ain-
da seria de cada município”, 
destaca Serra.

Em setembro passado, seis 
de sete cidades do ABC não 
acompanharam o governo es-
tadual e optaram por manter 
restrições de horário e público 
em estabelecimentos comer-
ciais por mais tempo.  A maté-
ria na íntegra no site. (FP)

 A Nesta segunda-feira (8), as 
creches municipais da cidade 
de Taboão da Serra começa-
ram o atendimento presen-
cial de 100% das crianças ma-
triculadas, quatro vezes por 
semana. Essa mudança vale 
para creches e unidades es-
colares com bebês e crianças 
em período integral. Seguin-
do todos os protocolos sani-
tários, o retorno é facultativo.

Já o retorno para os de-
mais alunos da rede muni-
cipal, continua sendo par-
cial, com presença de 60% 
os alunos e aulas duas ve-
zes por semana, até nova  
determinação. 

O Comitê de Combate à 
Covid-19 esclareceu que o re-
torno presencial é faculta-
tivo, sendo assim, o critério 
fica dos pais ou responsáveis. 
Porém, os alunos deverão 
continuar acompanhando 
as atividades remotas pelo 

Creches retomam 
aulas em Taboão 

Google Classroom.

MERENDA NA MESA.
Mesmo com o retorno pre-
sencial das aulas, a Prefeitu-
ra manterá o pagamento do 
cartão Merenda na Mesa no 
valor de R$ 70 aos mais de 28 
mil alunos da rede municipal 
de ensino. (GSP)

O retorno 
presencial das 
creches em 
Taboão da Serra 
será de 100% das 
crianças e quatro 
vezes por semana; 
já o retorno para 
os demais alunos 
da rede municipal, 
continua sendo 
parcial

Para o Inmet a 
frente fria e a 
nebulosidade 
devem impedir 
temperaturas 
quentes 
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 A A área internacional do 
aeroporto de Congonhas, na 
zona sul de São Paulo, está 
prevista para operar até o fim 
deste ano. Os voos para ou-
tros países, porém, serão res-
tritos à aviação executiva.

O novo hangar faz parte 
de uma série de reformas fei-
tas pela Infraero às vésperas 
da concessão do aeroporto, 
prevista pelo governo federal 
para ser finalizada no primei-
ro semestre de 2022.

A área internacional é 
uma demanda antiga dos pas-
sageiros, segundo João Már-
cio Jordão, superintendente 
do aeroporto de Congonhas. 
Para inaugurá-la, é preciso ob-
ter aval da Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária), da Polícia Federal e do 
Ministério da Agricultura.

Os voos para outros países 
não irão alterar o horário de 
funcionamento do aeropor-
to, que continua a operar das 
6h às 23h diariamente.

Além da internacionali-
zação, a série de melhorias Intervenções no Aeroporto de Congonhas, na zona sul, para aumentar a segurança da pista

ETTORE CHIEREGUINI/GAZETA DE S.PAULO

Aeroporto de Congonhas vai ter área 
internacional pronta até o fim do ano

em Congonhas inclui um 
novo sistema de segurança 
para evitar que aviões avan-
cem para além dos limites da 
pista e provoquem acidentes, 
como o do voo 3054 da TAM, 
em julho de 2007, que deixou 
199 mortos.

Na tragédia, o piloto não 
conseguiu parar na pista após 
o pouso, arremeteu e bateu de 
frente a um prédio na avenida 
Washington Luís.

O novo sistema é chamado 
de Emas (Engineered Material 
Arresting System, Sistema de 
Desaceleração com Materiais 
Projetados, na tradução para o 
português) e consiste em blo-
cos de concreto poroso instala-
dos sobre estruturas metálicas 
na extensão das duas cabecei-
ras da pista.

Devido à consistência do 
material, o trem do pouso do 
avião “afunda” quando entra 
em contato com os blocos, 
que absorvem a aceleração 
até a frenagem da aeronave. 
As obras custaram R$ 122,5 mi-
lhões e foram pagas via licita-

 A A Prefeitura de São Paulo 
anunciou nesta segunda-feira 
ter recebido 867 inscrições de 
desfiles de blocos de rua para 
o Carnaval de 2022. Os  desfi-
les a céu aberto serão realiza-
dos entre 19 de fevereiro e 6 
de março.

O número de inscrições 
para 2022 só perde para o Car-
naval de 2020, quando hou-
ve 960 inscrições de blocos 
de rua.

Agora, as documenta-
ções para habilitação dos blo-
cos serão analisadas para pos-
sível autorização. O prazo para 
que os representantes dos blo-
cos entrassem com o pedido 

Carnaval de rua de São Paulo 
já tem 867 blocos inscritos

 Bloco do Ó, criado pelo Ó do Borogodó, que percorre as ruas da Capital
DIVULGAÇÃO

Desfiles dos blocos carnavalescos serão realizados entre 19 de 
fevereiro e 6 de março; número de inscrições só perde para 2020

de inscrição começou em 19 
de outubro e se encerrou na 
última sexta-feira (5). 

De acordo com o secretá-
rio Municipal das Subprefei-
turas, Alexandre Modonezi, a 
realização do evento depende 
das aprovações dos órgãos de 
saúde que avaliam a situação 
epidemiológica da pandemia 
da Covid-19.

“Se o cenário favorável per-
manecer, a Prefeitura de São 
Paulo estará preparada e or-
ganizada para receber, ao que 
tudo indica, o maior Carna-
val de rua do Brasil em 2022”,  
destacou.

PATROCÍNIO MAIOR. 
A gestão municipal também 
anunciou que a CBRS S.A., em-
presa ligada à Ambev, é a par-
ceira oficial do Carnaval de rua 
de São Paulo de 2022. A empre-
sa apresentou a proposta de R$ 
23 milhões durante a sessão de 
pregão presencial de licitação. 
A matéria completa pode ser 
lida no site. (Bruno Hoffmann)

 A A cidade de São Paulo apli-
cou ontem (8) a dose de refor-
ço para trabalhadores da Guar-
da Civil Metropolitana GCM), 
sepultadores do serviço fune-
rário e agentes fiscalizadores 
das subprefeituras, idosos com 
mais de 60 anos e profissio-
nais da saúde acima de 18 anos, 
desde que tenham tomado a 
última dose do esquema vaci-
nal (segunda dose ou dose úni-
ca) há pelo menos seis meses.

Os adultos com alto grau 
de imunossupressão, que re-
ceberam a última dose da va-
cina há pelo menos 28 dias, 
também podem receber a 
dose adicional antiCovid. As 
doses estão sendo aplicadas 
nas 469 Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) e 82 Assistências 
Médicas Ambulatoriais inte-
gradas com UBSs, as AMAs/

Capital vacina guardas, 
sepultadores e agentes

UBSs Integradas, das 7h às 19h, 
além dos megapostos, drive-
-thrus e farmácias parceiras, 
das 8h às 17h.

A cidade aplica ainda pri-
meira e segunda dose para 
aqueles que ainda não se imu-
nizaram contra a covid-19.

A Secretaria Municipal da 
Saúde recomenda que o cida-
dão acesse o site De Olho na 
Fila antes do deslocamento, 
para conferir a movimenta-
ção de pessoas nas unidades. 
Para receber a dose, é obriga-
tório apresentar documento 
de identificação, preferencial-
mente CPF e Cartão SUS, além 
de comprovante de residência 
no município de São Paulo.

No caso dos adolescentes, 
são aceitos comprovantes de 
endereço em nome dos pais. 
(AB)

ção contratada pela Infraero.
Iniciada em fevereiro, a ins-

talação tem previsão de ser en-
tregue em março de 2022. O 
sistema é importado da Suíça 
e usado em aeroportos com o 
mesmo problema de escassez 
de área de escape em Boston e 
Chicago, nos Estados Unidos, 
além de Taipei, em Taiwan, e 
no aeroporto de Barajas, em 
Madri, na Espanha.

Questionado sobre a de-
mora de mais de uma déca-
da desde o acidente com o 
Airbus da TAM para uma so-
lução definitiva para a segu-
rança da pista de Congonhas, 
o superintendente disse que 
foi necessário esperar pelo 
desenvolvimento da tecno-
logia certa.

“As aeronaves mudaram 
muito tecnologicamente ao 
longo do tempo”, disse.

O superintendente afirma 
que o aeroporto sempre foi 
seguro e opera de acordo com 
os requisitos da Anac (Agên-
cia Nacional de Aviação Ci-
vil). (FP)

SEGURANÇA. Novo hangar faz parte de uma série de reformas feitas pela Infraero às vésperas da concessão do aeroporto na zona sul

 A Depois de um final de se-
mana ensolarado na Capital, 
a previsão do Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (Inmet) é 
que a cidade de São Paulo terá 
queda de temperatura nesta 
semana. 

O frio está previsto para 
chegar na quarta-feira (10) e 
a previsão mínima é de 13°C. 
A temperatura se repetirá na 
quinta-feira (11). Há chance de 
pancadas de chuva em diver-
sos pontos da Capital.

Para o Centro de Gerencia-
mento de Emergências Climá-
ticas (CGE), da Prefeitura de 
São Paulo, durante esta sema-
na haverá “aumento da nebu-
losidade e o retorno gradativo 
das condições de chuva”.

PREVISÃO PARA OS PRÓXI-
MOS DIAS.
Terça-feira (9)
Temperatura máxima: 19°C
Temperatura mínima: 16°C

SP terá queda de 
temperatura e chuva 

Umidade do ar: 90% a 100%
Muitas nuvens e possibilidade 
de chuva isolada

Quarta-feira (10)
Temperatura máxima: 19°C
Temperatura mínima: 13°C
Umidade do ar: 80% a 100%
Muitas nuvens e possibilidade 
de chuva isolada

Quinta-feira (11)
Temperatura máxima: 20°C
Temperatura mínima: 13°C
Umidade do ar: 60% a 100%
Muitas nuvens e possibilidade 
de chuva isolada. (GSP)

 A O Consórcio Intermunici-
pal Grande ABC, formado pe-
las cidades de Santo André, São 
Bernardo do Campo, São Cae-
tano do Sul, Diadema, Mauá, 
Ribeirão Pires e Rio Grande 
da Serra, do ABC paulista, de-
finiu, por unanimidade, nes-
ta segunda-feira (8), manter 
a obrigatoriedade do uso de 
máscaras, inclusive em locais 
abertos, até ao menos o dia 31 
de dezembro deste ano.

A princípio, a decisão vol-
tará a ser avaliada na primeira 
reunião das sete cidades em 
2022, no mês de janeiro.

“Pesou nessa decisão a 
preocupação de todas as ci-
dades de manter os níveis da 
pandemia com essa tendência 
de queda bastante acentuada”, 
diz Paulo Serra (PSDB), prefei-
to de Santo André e presidente 
do consórcio. 

“Em dezembro vai haver 
uma circulação maior de pes-

ABC decide manter 
o uso de máscaras 

soas pelas festas de fim de ano. 
A somatória desses fatores faz 
com que a gente seja mais pre-
cavido”, ressalta Serra.

Essa reavaliação, porém, 
poderá ser reavaliada caso 
o governo do estado, gestão 
João Doria (PSDB), decida fle-
xibilizar o uso de máscaras em 
ambientes abertos em todo 
estado a partir do dia 1º de de-
zembro.

“Se houver qualquer mu-
dança em relação ao decreto 
estadual agendamos uma as-
sembleia extraordinária. De 
qualquer forma, a decisão ain-
da seria de cada município”, 
destaca Serra.

Em setembro passado, seis 
de sete cidades do ABC não 
acompanharam o governo es-
tadual e optaram por manter 
restrições de horário e público 
em estabelecimentos comer-
ciais por mais tempo.  A maté-
ria na íntegra no site. (FP)

 A Nesta segunda-feira (8), as 
creches municipais da cidade 
de Taboão da Serra começa-
ram o atendimento presen-
cial de 100% das crianças ma-
triculadas, quatro vezes por 
semana. Essa mudança vale 
para creches e unidades es-
colares com bebês e crianças 
em período integral. Seguin-
do todos os protocolos sani-
tários, o retorno é facultativo.

Já o retorno para os de-
mais alunos da rede muni-
cipal, continua sendo par-
cial, com presença de 60% 
os alunos e aulas duas ve-
zes por semana, até nova  
determinação. 

O Comitê de Combate à 
Covid-19 esclareceu que o re-
torno presencial é faculta-
tivo, sendo assim, o critério 
fica dos pais ou responsáveis. 
Porém, os alunos deverão 
continuar acompanhando 
as atividades remotas pelo 

Creches retomam 
aulas em Taboão 

Google Classroom.

MERENDA NA MESA.
Mesmo com o retorno pre-
sencial das aulas, a Prefeitu-
ra manterá o pagamento do 
cartão Merenda na Mesa no 
valor de R$ 70 aos mais de 28 
mil alunos da rede municipal 
de ensino. (GSP)

O retorno 
presencial das 
creches em 
Taboão da Serra 
será de 100% das 
crianças e quatro 
vezes por semana; 
já o retorno para 
os demais alunos 
da rede municipal, 
continua sendo 
parcial

Para o Inmet a 
frente fria e a 
nebulosidade 
devem impedir 
temperaturas 
quentes 
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 A A 13 dias do início da apli-
cação do Enem, o órgão do 
MEC (Ministério da Educação) 
que organiza o exame sofre 
uma debandada em protesto 
contra a atual gestão. Ao me-
nos 29 servidores já pediram 
exoneração nesta segunda-
-feira (8).

Os funcionários pediram 
desligamento de cargos ligados 
à organização do Enem, marca-
do para 21 e 28 deste mês. No 
pedido de dispensa, eles citam 
a “fragilidade técnica e admi-
nistrativa da atual gestão máxi-
ma do Inep [Instituto nacional 
de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais]”.

O presidente do Inep, Dani-
lo Dupas Ribeiro, é acusado de 
promover um desmonte no ór-
gão, com decisões sem critérios 
técnicos, e também de assédio 
moral, segundo denúncia da 
Assinep (Associação de Servi-
dores do Inep). Ele foi levado 
ao cargo pelo atual ministro 
da Educação, o pastor Milton 
Ribeiro, de quem é próximo. 

Desde o início do governo 

A 13 dias do início da aplicação do ENEM, o órgão do MEC que organiza o exame sofre debandada

Gabriel Jabur/Agência Brasília/AB

Dezenas de funcionários 
do Inep pedem demissão

A 13 DIAS DO ENEM. Funcionários pediram demissão como protesto contra a atual gestão

Jair Bolsonaro (sem partido) há 
turbulências no Inep, que já 
passou por quatro mudanças 
de comando. Mas o clima atual 
dentro do instituto é relatado 
como insuportável.

Servidores dizem que, com 
essas baixas, a realização do 

Enem fica sob alto risco de fa-
lhas. Questionados, MEC e Inep 
não responderam.

O pedido coletivo de dis-
pensa tem sido assinado ele-
tronicamente pelos servidores 
desde o fim da manhã desta 
segunda. Do total de 29 baixas 

registradas até as 14h20, ao me-
nos 20 eram de coordenadores 
de área.

O principal departamento 
atingido é a Diretoria de Gestão 
e Planejamento -responsável, 
entre outras coisas, pela logís-
tica das provas. (FP)

 A A substituição do Bolsa Fa-
mília pelo Auxílio Brasil vai 
provocar uma “insegurança 
social”, afirmou nesta segun-
da-feira (8) o economista Ma-
noel Pires, coordenador do Ob-
servatório de Política Fiscal do 
FGV Ibre (Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação Ge-
tulio Vargas).

O novo programa de trans-
ferência de renda prevê repas-
ses no valor de R$ 400 até o fim 
de 2022, ano de eleições.

O problema, segundo Pires, 
é que o futuro dos pagamen-
tos ainda é incerto, tanto em 
caso de reeleição do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) no 
próximo ano, quanto em caso 
de troca no Palácio do Planalto.

“Em dezembro de 2022, se 
tudo correr como o governo 
está planejando, você tem um 
encontro com isso novamen-
te, com esse dilema. Os bene-
ficiários podem achar que não 
terão mais direito ao benefício. 
Isso vai causar uma inseguran-
ça social”, relatou ele.

“A gente tem um programa 
que ninguém questiona, o Bol-
sa Família. Ao mesmo tempo, 
todo mundo critica os outros 
programas por serem ruins, 
por terem de melhorar. A gen-
te está querendo mexer naque-
le que funciona bem.”

A avaliação ocorreu duran-

Economista aponta 
riscos no Auxílio Brasil

te apresentação a jornalistas 
sobre possíveis caminhos para 
o financiamento de medidas 
de proteção social no Brasil.

O encontro também teve a 
presença do economista Mar-
celo Medeiros, professor da 
UnB (Universidade de Brasília) 
e professor visitante da Colum-
bia University. Medeiros disse 
concordar com a análise de Pi-
res sobre o Auxílio Brasil.

O projeto provocou uma sé-
rie de críticas entre analistas, 
em razão das incertezas sobre 
o financiamento e dos possí-
veis riscos fiscais. O drible no 
teto de gastos para bancar a 
medida gerou tensão em seto-
res como o mercado financeiro 
nas últimas semanas.

Na sexta-feira (5), Bolsona-
ro editou decreto reajustando 
a classificação de famílias em 
situação de pobreza e extre-
ma pobreza para beneficiários 
do Bolsa Família, que, a partir 
deste mês, passa a se chamar 
Auxílio Brasil.

O decreto altera um tex-
to anterior, de 2018, e passa a 
considerar como famílias em 
situação de extrema pobreza 
aquelas com renda per capita 
mensal de até R$ 100 (antes, era 
de R$ 89); e aquelas com até R$ 
200 passam a ser consideradas 
em situação de pobreza (antes, 
era R$ 178). (FP)

 A Dirigentes de partidos de 
centro e centro-direita que 
buscam alternativa em 2022 
a Jair Bolsonaro (sem partido) 
e ao ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) dizem que 
o ex-juiz Sergio Moro pode 
até ter mais visibilidade na 
chamada “terceira via”, mas é 
uma incógnita, o que dificul-
taria alianças eleitorais.

O diagnóstico é que, após 
a eleição de Bolsonaro, as le-
gendas estão receosas de 
apostar em nomes cuja traje-
tória política seja desconhe-
cida.

Dois outros fatores au-
mentam a desconfiança des-

Sergio Moro é visto como 
incógnita por partidos 

Moro era responsável pelos processos da Lava Jato, em Curitiba
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Após eleição de Bolsonaro, dirigentes de legendas  de centro e 
centro-direita estão receosos de apostar em outsiders da política

ses dirigentes em torno do 
ex-magistrado: ter abando-
nado a carreira de juiz para se 
tornar ministro de Bolsonaro 
e entrar na política; e ter sido 
considerado parcial pelo STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
à frente dos casos de Lula na 
Lava Jato.

Ex-titular da 13ª Vara Fede-
ral de Curitiba, Moro era res-
ponsável pelos processos da 
Lava Jato e abandonou a car-
reira para se tornar ministro 
da Justiça.

Um ano e quatro meses 
após assumir o cargo, em abril 
de 2020, o ex-juiz pediu demis-
são por discordâncias com o 
presidente. Deixou o posto fa-
zendo uma série de denúncias 
ao mandatário.

Moro afirmou que Bolso-
naro queria trocar a direção da 
Polícia Federal, porque estava 
acuado com operações que mi-
ravam sua família. A acusação 
deu origem a uma investigação 
no Supremo a respeito da con-
duta do presidente. (FP)

 A O cenário da vacinação con-
tra a Covid-19 tem mudado em 
várias cidades e, se antes havia 
espera para receber o imuni-
zante, atualmente sobram va-
cinas. Com a nova realidade, 
há municípios encaminhando 
doses para outros para evitar a 
perda de validade.

Há ainda prefeituras que 
passaram a fazer campanhas 
para aumentar a adesão da po-
pulação à vacinação, até com 
sorteio de motos e smartpho-
nes para quem tomar sua dose.

Charles Cezar Tocantins de 
Souza, vice-presidente do Co-
nasems (Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saú-
de) e secretário municipal de 
Saúde de Tucuruí (PA), disse 
que o município precisou en-
viar 13 mil doses de Pfizer para 
Parauapebas (PA), para as vaci-

Cidades temem por 
validade de vacinas

nas não perderem a validade.
A decisão foi tomada por-

que a vacina tem sobrado, mes-
mo podendo ser aplicada em 
adolescentes e também como 
dose de reforço. 

A vacina deve ser mantida a 
uma temperatura entre -90°C 
e -60°C. Entretanto, ela pode 
ser transportada por duas se-
manas entre -25°C a -15°C. Mas, 
ao ser retirada do congelador, 
pode ser armazenada por até 
cinco dias em temperaturas 
entre 2°C e 8°C.

“Os municípios do Pará es-
tão fazendo isso para evitar a 
perda, isso foi pactuado com 
a secretaria estadual de Saúde. 
Muitas pessoas estão resistin-
do porque acham que a Covid 
está vencida por conta da redu-
ção de mortes e internações”, 
pontuou. (FP)

 A O líder do governo na Câ-
mara, Ricardo Barros (PP-PR), 
afirmou nesta segunda-fei-
ra que a PEC dos Precatórios 
será votada no plenário da 
Casa nesta terça, independen-
temente de decisões do STF.

Segundo o deputado, a pro-
posta deve ser aprovada com 
cerca de 20 votos a mais do que 
os 308 necessários. Esse placar 
é considerado apertado dentro 
do contexto de 513 deputados.

O texto-base da proposta 
foi aprovado pelo plenário da 
Câmara na última quinta (4), 
em primeiro turno, por 312 vo-
tos a favor e 144 contra.

Na última sexta (5), a minis-
tra do Supremo Rosa Weber de-
cidiu suspender o pagamento 
das emendas de relator ao Or-
çamento da União, também 
conhecido como “orçamento 
secreto” e emendas RP-9. Ela 
ainda determinou que o Minis-

PEC será votada hoje e deverá 
ser aprovada, afirma Barros

Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro na Câmara, espera que a 
proposta seja aprovada por 20 votos a mais do que o necessário

Marcelo Camargo/Agência Brasil

tério da Economia tome medi-
das para maior transparência à 
modalidade.

Nos bastidores, parte dos 
parlamentares tem afirmado 
haver o condicionamento de 

votos a favor da PEC com a si-
nalização da liberação dessas 
emendas. Portanto, com a sus-
pensão, a expectativa é que o 
placar da votação fique mais 
indefinido.  (FP)

 A Com mais foco na repres-
são do que na saúde pública, 
o Brasil tem a pior política de 
drogas do mundo, segundo o 
Global Drug Policy Index, ran-
king inédito publicado neste 
domingo (7) que avalia a ma-
neira como os países lidam 
com o tema.

Entre as 30 nações analisa-
das, o Brasil fica atrás de outras 
bem mais pobres, como Ugan-
da, que tem um dos menores 
IDHs do mundo; com histó-
rico de forte repressão, como 
a Indonésia, onde traficantes 
estão sujeitos a pena de morte; 
ou em guerra há décadas, caso 
do Afeganistão.

Na outra ponta, Noruega, 
Nova Zelândia, Portugal, Rei-
no Unido e Austrália tiveram as 
políticas de drogas mais bem 
avaliadas. O ranking é um pro-
jeto do Harm Reduction Con-
sortium (consórcio de redução 

Brasil tem a pior política de 
drogas do mundo, diz ranking

de danos), que inclui entidades 
de pesquisa em drogas e redu-
ção de danos pelo mundo.

A análise estabeleceu nota 
de 0 a 100 para cada país, de 
acordo com critérios como a 
existência ou não de pena de 
morte, descriminalização e fi-
nanciamento de políticas de 
redução de danos. A conclusão 
do ranking é que “a dominân-

cia global de políticas de drogas 
baseadas em repressão e pu-
nição levou a uma pontuação 
baixa em geral”.

A Noruega, país mais bem 
avaliado, somou 74 pontos; o 
Brasil, último colocado, 26. A 
média global foi de 48 pontos.

Ainda que no topo do ran-
king apareçam algumas das 
nações mais ricas do mundo, 
não é direta a associação entre 
renda e a efetividade das po-
líticas de drogas. O Brasil, que 
integra o G20 e tem um dos 
maiores PIBs do mundo, por 
exemplo, está atrás de Uganda, 
Nepal e Moçambique.

“Há uma ligação entre ren-
da e políticas de drogas em al-
guns aspectos, como acesso a 
medicamentos, mas em algum 
ponto a capacidade de resposta 
se desvincula do PIB”, diz Mat-
thew Wall, da Universidade de 
Swansea, no Reino Unido. (FP)

Entre as 
30 nações 
analisadas, o 
Brasil fica atrás 
de outras bem 
mais pobres, 
como Uganda, 
Indonésia e 
Afeganistão
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Curtas

MAIS VOCÊ. Ana Maria 
Braga, 72, voltou nes-
ta segunda (8) ao co-
mando do Mais Você 
(Globo), duas semanas 
depois de ter sido afas-
tada por sofrer uma 
queda em casa. Logo no 
início, ela afirmou que 
retornava ao programa 
com o “peito aperta-
do” por causa da morte 
de Marilia Mendonça 
na sexta (4). Durante a 
atração, a apresentado-
ra chorou ao homena-
gear a cantora, vítima 
de um acidente aéreo.

NO FLAGRA. A atriz 
Bruna Marquezine (26) 
e o ator Enzo Celula-
ri (24) foram vistos aos 
beijos durante uma fes-
ta no bairro de Pinhei-
ros, em São Paulo, neste 
último fim de semana. 
As informações são da 
coluna de Fábia Oli-
veira, do site Em Off. 
Embora os atores não 
tenham nem se cum-
primentado, ambos se 
aproximaram na pista 
de dança. 

GRÁVIDA. A atriz Fa-
bíula Nascimento (43) 
usou as redes sociais 
neste último domingo 
(07) para compartilhar 
um clique encantador 
em que, só de biquíni, 
exibe a sua barriga de 
grávida. Na imagem, a 
artista posou de biquíni 
exibindo um barrigão 
impressionante. A mo-
rena espera os gêmeos 
Roque e Raul, frutos de 
seu casamento.

“Coração 
apertado”
Tadeu Schmidt  ao 
desabafar sobre sua última 
semana no Fantástico. 

O 
Prêmio Mul-
tishow cancelou 
as votações da ca-
tegoria cantora do 
ano e anunciou 

que o prêmio será de Ma-
rília Mendonça. A decisão 
vem após forte apelo nas re-
des sociais e até mesmo da 
união de fã-clubes de todas 
as cantoras concorrentes pe-
dindo que o canal entregas-
se o prêmio à sertaneja, que 
morreu na última sexta-fei-
ra (5), aos 26 anos, vítima de 
um acidente aéreo. O Mul-
tishow ainda adiantou que 
vai homenagear a sertaneja 
na premiação. “Marília e seu 
legado serão lembrados na 
cerimônia deste ano. E, por 
aqui, seguiremos aplaudin-
do e celebrando seu talento 
e sua história.”

HOMENAGEM
Vencedora Multishow
Marília Mendonça 
vence prêmio de 
melhor cantora do 
ano, antecipando 
votações canceladas 
pela Multishow

Desrespeito ao vivo
Luciano Huck, 50, está sendo criticado nas redes sociais por 
ter dito no Domingão (Globo) deste domingo (7) que Marília 
Mendonça, Maiara e Maraisa estavam “magrinhas” quan-
do as recebeu no programa há cerca de um mês. “[Há] Três 
semanas que eu estava com as três no palco. Na verdade, 
era só metade das três no palco, porque elas estavam as três 
magrinhas”, afirmou. Apresentador ainda cometeu outras 
gafes durante o programa.

Milhões de curtidas
Em comum, todos esses vídeos curtos, postados no TikTok 
e com milhões de curtidas, têm a trilha sonora da músi-
ca “Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)”, que 
o Abba lançou em 1979. E ela não é a única. “Mamma Mia”, 
“Dancing Queen”, “Money, Money, Money” e “Chiquitita”, 
entre outros sucessos do grupo.

Mãe homenageia 
Marilia Mendonça
Ruth Moreira, mãe de Marilia Mendonça, se pronunciou sobre a trágica morte da filha na 
madrugada desta segunda (8) por meio de suas redes sociais. No Stories do Instagram, ela 
publicou uma foto ao lado da cantora, ao som da música gospel Jó, de Midian Lima. Ruth 
destacou trecho da canção que diz: “Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Se-
nhor”. A letra da música completa fala sobre Jó, personagem bíblico do Antigo Testamento, 
que perde os filhos e a riqueza, mas segue inabalável em sua fé.
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