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Black Friday: 
cuidado com 
os sites falsos!

Advogado se 
declara pardo 
e ocupa cota

A chegada da Black Friday esti-
mulou a criação de páginas e apli-
cativos fraudulentos para captar 
dados bancários e outras infor-
mações pessoais de consumido-
res na internet. Comum em datas 
comerciais, o golpe online ga-
nha so� sticação, e as imitações 
de sites, aplicativos e per� s de 
empresas em redes sociais estão 
cada vez mais � dedignas. Levan-
tamento da Axur, empresa de ci-
bersegurança que atende grandes 
empresas de comércio eletrônico 
e varejo, aponta para aumento 
de 80% de casos de phishing no 
terceiro trimestre deste ano na 
comparação com os três meses 
anteriores.  SEU DINHEIRO/A5

As eleições para as diretorias das 
subseções da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB) das nove 
cidades da Baixada e do Brasil 
ocorrem no próximo dia 25. No 
entanto, em Praia Grande, parece 
que está havendo um acirramen-
to na disputa por conta de inter-
pretação sobre a questão de cota 
racial. Segundo Termo de Auto-
declaração Étnico-Racial da OAB, 
encaminhado à Reportagem na 
última segunda-feira (8), o advo-
gado Thyago Garcia se autodecla-
rou pardo, com objetivo que sua 
chapa - Experiência e Inovação (1) 
- atendesse o percentual de cotas 
raciais, exigido no regulamento 
das eleições.  CIDADES/A3

Vicentinos perdem
linha de ônibus que 
passava pelo Valongo

 ALinha 925 (105), que passava pelo terminal de Santos, onde 
podia-se fazer baldeação e pagar uma única tarifa, foi extinta

Centenas de trabalhadores e tra-
balhadoras, além de estudantes 
de São Vicente, estão sofrendo 
por conta do � m da linha 925 
(105) que passava pelo Valongo. 

A linha servia principalmente os 
moradores do bairro vicentino 
Cidade Náutica, em especial do 
Conjunto Tancredo Neves, que 
receberá 1.120 famílias de Santos. 

Em Santos, um requerimento co-
brando satisfações sobre a medi-
da foi apresentado pelo vereador 
Francisco Nogueira, o Chico No-
gueira (PT).  CIDADES/A3

CASSIO MORAES/PMSV

SV inicia inscrições para
o elenco da Encenação
Começou a contagem regressiva 
para a Encenação da Fundação 
da Vila de São Vicente 2022, que 
volta a ser apresentada ao ar li-
vre, na areia da praia do Gonza-
guinha. Isso porque, em razão da 
pandemia e da necessidade de 
evitar aglomerações, em 2021 ela 
foi adaptada para o documentário 
“Encenação 2021 – O Povo Conta 
a Sua História”. O cenário avança-

do de vacinação e a queda nos ín-
dices de casos e internações per-
mitem que o maior espetáculo 
em areia de praia do mundo vol-
te, portanto, a ser realizado como 
antes. A apresentação em 2022, 
porém, será com elenco reduzido 
e um dos requisitos para a inscri-
ção de participação é a vacinação 
completa. Inscrições para o elenco 
têm início hoje. CIDADES/A3

GUARUJÁ

Deputada consegue 
R$ 10 milhões para 
aeroporto receber 
voos comerciais
CIDADES/A3

A cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo na última sex-
ta-feira (5), é tema de um mural que está sendo produzido no bairro de Campo 
Limpo, na zona sul de São Paulo, pelos gra� teiros Edy Hp e Paulo Terra. O painel 
de 23 metros de altura pode ser visto na estrada do Campo Limpo, altura do nú-
mero 4.000, na divisa com Taboão da Serra, na Grande SP.                          BRASIL/A7

Tubarão ataca 
turista francês 
em Ubatuba
Um turista da França, de 59 anos, 
foi mordido por um tubarão na 
praia do Lamberto, em Ubatuba, 
no litoral norte paulista. Ele foi 
socorrido, medicado e, segundo 
parentes, já voltou para a França. 
O caso aconteceu no dia 3 de no-
vembro, um dia após o feriado de 
Finados. Quem fez a con� rmação 
de que o ferimento foi provocado 
por dentes de um tubarão foram 
os pesquisadores do Instituto Ar-
gonauta, que atua na região. Eles 
� zeram a análise a partir de ima-
gens compartilhadas pela família 
do turista e por relatos que colhe-
ram de quem estava próximo no 
momento do incidente.   BRASIL/A7

Você virou saudade  Marília 
Mendonça é homenageada 

com mural em São Paulo

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Guarujá: começam as 
obras na Barreira do 
João Guarda       CIDADES/A4

CANALIZAÇÃO

Caixas de leite 
viram cobertor 
em Santos
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ALEXANDRE BUENO
Diretor Presidente Faço questão de prestar contas e de fisca-

lizar como estão sendo usadas todas as 
emendas parlamentares que tenho desti-
nado para entidades, hospitais, obras ou 
prefeituras que têm necessidade de ajuda 

para os mais diversos tipos de atendimento à popu-
lação.

A emenda parlamentar é um importante instru-
mento para os deputados atenderem os pleitos da 
sua comunidade. 

Vejam, por exemplo, que dia 25 de outubro foram 
depositadas, na conta da Prefeitura de Bertioga, R$ 
349.315, 00 em recursos federais para a compra de 
equipamentos de saúde para o hospital da Cidade. 

Fiz questão de ajudar porque sei da necessidade 
do Município. Assim, foram R$ 250 mil para que 
o Fundo Municipal de Saúde de Bertioga adquira 
os equipamentos e outros R$ 99.315,00, que serão 
utilizados para a instalação de sistema computa-
dorizado para teste ergométrico; ar-condicionado 
e desfibrilador de uso externo automático. Mais R$ 
100.685,00 devem chegar em breve.  

Faço questão de ajudar a área da saúde. Já foram 
corretamente utilizados os R$ 3 milhões que enca-
minhei para o Hospital Guilherme Álvaro, que aten-
de toda região em diversas áreas, inclusive o comba-
te ao câncer. E mais recursos estão para chegar. 

Também destinei R$ 300 mil para o Hospital Mu-
nicipal de São Vicente, o antigo Crei, para reformas 
diversas, inclusive para arrumar parte do telhado 

que desabou com um temporal. 
Enviei mais R$ 300 mil para o Hospital de São 

Vicente comprar o primeiro ultrassom transesofá-
gico da Cidade. O equipamento vai ajudar muito a 
população, que não precisará mais se deslocar para 
Santos para fazer este exame.

As emendas têm importante papel, não apenas 
na saúde, mas também para obras, como as que 
encaminhei para pavimentação e drenagem na Rua 
Sorocaba, no Quarentenário, em São Vicente, ou 
para diversas ruas em Vicente de Carvalho.

São muitas as iniciativas, como os R$ 3 milhões 
que pedi agora à bancada paulista dos deputados 
federais para ajudar nas pesquisas da Embrapa no 
combate a um fungo que ameaça as plantações de 
banana no Vale do Ribeira.

Outros R$ 10 milhões conseguimos para obras 
que vão permitir que o Aeroporto Metropolitano 
de Guarujá, que será aberto ano que vem, possa re-
ceber voos comerciais, realizando assim um antigo 
sonho da Baixada Santista.

Foi por emendas que também foi possível 
comprar dois caminhões de combate a incêndios 
para atuar nas duas margens do Porto de Santos e 
outra emenda permitirá a compra de uma lancha de 
patrulhamento adaptada para atuar nas águas dos 
nossos estuários.     

São muitas emendas destinadas também a de-
zenas de entidades sérias, que prestam importante 
serviço humanitário e social.

* Rosana
Valle, 
deputada 
federal

Recursos de emendas 
ajudam nossa região

Tumultuada. Foi bastante tumultuada a sessão da Câma-
ra de Itanhaém, na segunda-feira (8). Isso porque a maio-
ria dos vereadores rejeitou o parecer técnico do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE) que não aprovou as contas do 
ex-prefeito Marco Aurélio Gomes (PSDB) referentes ao ano 
de 2017, primeiro ano da sua segunda gestão.

Só dois. O placar da votação ficou em oito votos contra 
ao parecer do TCE e apenas dois a favor. O público que 
acompanhava a sessão se manifestou com cartazes e pro-
testos. Os vereadores que votaram a favor do parecer do 
TCE foram Rutinaldo Bastos e Henrique Garzon, ambos do 
Podemos. 

Problemas. Segundo eles, o parecer do TCE aponta pro-
blemas como déficit financeiro, desequilíbrio fiscal nos 
encargos sociais, elevação de cargos comissionados, gastos 
acima do limite fiscal, entre outros no ano de 2017. Bastos 
afirma que os problemas no orçamento do município já 
vem ocorrendo há muitos anos. Garzon também aponta 
inúmeras dificuldades financeiras nas contas do municí-
pio na gestão do ex-prefeito. 

Favorável. Já a maioria dos vereadores votou a favor do 
parecer do TCE que foi favorável às contas da prefeitura 
no ano de 2018, no segundo ano do segundo mandato de 
Marco Aurélio. O presidente da Câmara, vereador Sílvio 
Oliveira (Solidariedade), e Wilson do RH (MDB) defende-
ram a gestão do ex-prefeito. Os vereadores Rutinaldo Bas-
tos e Henrique Garzon votaram contra o parecer do TCE. 
Eles alegam que apesar de o TCE ter aprovado as contas de 
2018, o órgão apontou várias ressalvas em relação ao orça-
mento.

Endometriose. A União dos Vereadores (Uvebs) segue 
avançando nas questões de saúde da mulher. À frente dos 
trabalhos, a vereadora santista Audrey Kleys (PP), vice-pre-
sidente da Uvebs, destacou a importância do diagnóstico 
correto para que o Estado possa aumentar a oferta de ci-
rurgias de endometriose, que, atualmente, são oferecidas 
pelo SUS apenas no Hospital dos Estivadores, em Santos, 
para atendimento da demanda de mulheres das nove ci-
dades da região. 

Garantia. “Trata-se de uma garantia de direito às mulhe-
res e somente o diagnóstico correto vai fazer com que pos-
samos manter e ampliar esse tratamento. É preciso saber 
identificar os sintomas da endometriose, solicitar exames 
e preencher com o CID correto. Apenas com os números 
exatos, conseguiremos que o Estado envie verbas. Caso 
contrário, nossa demanda continua vazia no sistema, o 
que não é um número real”, explicou a parlamentar.

DIVULGAÇÃO

CONTRA
PONTO
Por Carlos Ratton e colaboradores

Agora aguentem 
mais um aumento 
do combustível nessa 
semana.
Rodrigo Souza Santos 
sobre: Greve dos caminho-
neiros chega ao fim após 
uma semana em Santos

Que greve? Onde foi?
Juan Prieto Araujo, sobre: 
Greve dos caminhoneiros 
chega ao fim após uma 
semana em Santos

Total falta de respeito 
com esses trabalha-
dores....
Marcos Cesar Brito sobre: 
Greve dos caminhoneiros 
chega ao fim após uma 
semana em Santos

E a gasolina aumenta 
hoje de novo
Ju Vasconcelos, sobre: 
Greve dos caminhoneiros 
chega ao fim após uma 
semana em Santos

Nossa parte, no con-
tainer, foi feita!
Anderson Luiz, sobre: 
Greve dos caminhoneiros 
chega ao fim após uma 
semana em Santos

A vá! Quem acredita 
nisso? Eu sou papai 
noel entao!
Fabiano Koks sobre: Arce-
bispo: SP não tem mortes 
por Covid pela primeira 
vez desde o início da epi-
demia
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ALEXANDRE BUENO
Diretor Presidente Faço questão de prestar contas e de fisca-

lizar como estão sendo usadas todas as 
emendas parlamentares que tenho desti-
nado para entidades, hospitais, obras ou 
prefeituras que têm necessidade de ajuda 

para os mais diversos tipos de atendimento à popu-
lação.

A emenda parlamentar é um importante instru-
mento para os deputados atenderem os pleitos da 
sua comunidade. 

Vejam, por exemplo, que dia 25 de outubro foram 
depositadas, na conta da Prefeitura de Bertioga, R$ 
349.315, 00 em recursos federais para a compra de 
equipamentos de saúde para o hospital da Cidade. 

Fiz questão de ajudar porque sei da necessidade 
do Município. Assim, foram R$ 250 mil para que 
o Fundo Municipal de Saúde de Bertioga adquira 
os equipamentos e outros R$ 99.315,00, que serão 
utilizados para a instalação de sistema computa-
dorizado para teste ergométrico; ar-condicionado 
e desfibrilador de uso externo automático. Mais R$ 
100.685,00 devem chegar em breve.  

Faço questão de ajudar a área da saúde. Já foram 
corretamente utilizados os R$ 3 milhões que enca-
minhei para o Hospital Guilherme Álvaro, que aten-
de toda região em diversas áreas, inclusive o comba-
te ao câncer. E mais recursos estão para chegar. 

Também destinei R$ 300 mil para o Hospital Mu-
nicipal de São Vicente, o antigo Crei, para reformas 
diversas, inclusive para arrumar parte do telhado 

que desabou com um temporal. 
Enviei mais R$ 300 mil para o Hospital de São 

Vicente comprar o primeiro ultrassom transesofá-
gico da Cidade. O equipamento vai ajudar muito a 
população, que não precisará mais se deslocar para 
Santos para fazer este exame.

As emendas têm importante papel, não apenas 
na saúde, mas também para obras, como as que 
encaminhei para pavimentação e drenagem na Rua 
Sorocaba, no Quarentenário, em São Vicente, ou 
para diversas ruas em Vicente de Carvalho.

São muitas as iniciativas, como os R$ 3 milhões 
que pedi agora à bancada paulista dos deputados 
federais para ajudar nas pesquisas da Embrapa no 
combate a um fungo que ameaça as plantações de 
banana no Vale do Ribeira.

Outros R$ 10 milhões conseguimos para obras 
que vão permitir que o Aeroporto Metropolitano 
de Guarujá, que será aberto ano que vem, possa re-
ceber voos comerciais, realizando assim um antigo 
sonho da Baixada Santista.

Foi por emendas que também foi possível 
comprar dois caminhões de combate a incêndios 
para atuar nas duas margens do Porto de Santos e 
outra emenda permitirá a compra de uma lancha de 
patrulhamento adaptada para atuar nas águas dos 
nossos estuários.     

São muitas emendas destinadas também a de-
zenas de entidades sérias, que prestam importante 
serviço humanitário e social.

* Rosana
Valle, 
deputada 
federal

Recursos de emendas 
ajudam nossa região

Tumultuada. Foi bastante tumultuada a sessão da Câma-
ra de Itanhaém, na segunda-feira (8). Isso porque a maio-
ria dos vereadores rejeitou o parecer técnico do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE) que não aprovou as contas do 
ex-prefeito Marco Aurélio Gomes (PSDB) referentes ao ano 
de 2017, primeiro ano da sua segunda gestão.

Só dois. O placar da votação ficou em oito votos contra 
ao parecer do TCE e apenas dois a favor. O público que 
acompanhava a sessão se manifestou com cartazes e pro-
testos. Os vereadores que votaram a favor do parecer do 
TCE foram Rutinaldo Bastos e Henrique Garzon, ambos do 
Podemos. 

Problemas. Segundo eles, o parecer do TCE aponta pro-
blemas como déficit financeiro, desequilíbrio fiscal nos 
encargos sociais, elevação de cargos comissionados, gastos 
acima do limite fiscal, entre outros no ano de 2017. Bastos 
afirma que os problemas no orçamento do município já 
vem ocorrendo há muitos anos. Garzon também aponta 
inúmeras dificuldades financeiras nas contas do municí-
pio na gestão do ex-prefeito. 

Favorável. Já a maioria dos vereadores votou a favor do 
parecer do TCE que foi favorável às contas da prefeitura 
no ano de 2018, no segundo ano do segundo mandato de 
Marco Aurélio. O presidente da Câmara, vereador Sílvio 
Oliveira (Solidariedade), e Wilson do RH (MDB) defende-
ram a gestão do ex-prefeito. Os vereadores Rutinaldo Bas-
tos e Henrique Garzon votaram contra o parecer do TCE. 
Eles alegam que apesar de o TCE ter aprovado as contas de 
2018, o órgão apontou várias ressalvas em relação ao orça-
mento.

Endometriose. A União dos Vereadores (Uvebs) segue 
avançando nas questões de saúde da mulher. À frente dos 
trabalhos, a vereadora santista Audrey Kleys (PP), vice-pre-
sidente da Uvebs, destacou a importância do diagnóstico 
correto para que o Estado possa aumentar a oferta de ci-
rurgias de endometriose, que, atualmente, são oferecidas 
pelo SUS apenas no Hospital dos Estivadores, em Santos, 
para atendimento da demanda de mulheres das nove ci-
dades da região. 

Garantia. “Trata-se de uma garantia de direito às mulhe-
res e somente o diagnóstico correto vai fazer com que pos-
samos manter e ampliar esse tratamento. É preciso saber 
identificar os sintomas da endometriose, solicitar exames 
e preencher com o CID correto. Apenas com os números 
exatos, conseguiremos que o Estado envie verbas. Caso 
contrário, nossa demanda continua vazia no sistema, o 
que não é um número real”, explicou a parlamentar.
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dores....
Marcos Cesar Brito sobre: 
Greve dos caminhoneiros 
chega ao fim após uma 
semana em Santos

E a gasolina aumenta 
hoje de novo
Ju Vasconcelos, sobre: 
Greve dos caminhoneiros 
chega ao fim após uma 
semana em Santos

Nossa parte, no con-
tainer, foi feita!
Anderson Luiz, sobre: 
Greve dos caminhoneiros 
chega ao fim após uma 
semana em Santos

A vá! Quem acredita 
nisso? Eu sou papai 
noel entao!
Fabiano Koks sobre: Arce-
bispo: SP não tem mortes 
por Covid pela primeira 
vez desde o início da epi-
demia

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

Leia no site utilizando 
o QR Code

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

CHARGE
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 A Centenas de trabalhado-
res e trabalhadoras, além de 
estudantes de São Vicente es-
tão sofrendo por conta do fim 
da linha 925 (105) que passava 
pelo Terminal do Valongo em 
Santos, onde podiam fazer 
baldeação e pagar uma úni-
ca tarifa. A linha servia prin-
cipalmente os moradores do 
bairro vicentino Cidade Náu-
tica, em especial do Conjunto 
Tancredo Neves, que receberá 
1.120 famílias de Santos.

Segundo informações, a 
medida partiu da Adminis-
tração do prefeito santista Ro-
gério Santos (PSDB), sem con-
versar com a Administração 
do prefeito vicentino Kayo 
Amado (Podemos). A linha 
existia desde os tempos em 
que as duas cidades eram ad-
ministradas pelo Partido dos 
Trabalhadores. David Capis-
trano e Luiz Carlos Luca Pedro 
- de 1993 a 1996.     

Em Santos, um requeri-
mento cobrando satisfações 
sobre a medida foi apresen-
tado pelo vereador Francis-
co Nogueira, o Chico Noguei-
ra (PT). 

PREFEITURAS.
Segundo a Prefeitura de San-

A linha servia os moradores da Cidade Náutica, em especial, o Conjunto Tancredo Neves
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Vicentinos perdem tarifa única  
VALONGO. Linha 925 (105), que passava pelo Valongo em Santos, onde podia-se fazer baldeação e pagar uma única tarifa, foi extinta 

tos, a Companhia de Enge-
nharia de Tráfego de Santos 
(CET-Santos) esclarece que o 
Terminal do Valongo foi reor-
ganizado internamente, no 
início da pandemia, por ser 
um espaço com atendimento 
exclusivo para as linhas mu-
nicipais. A linha 105, intermu-
nicipal, deixou de ingressar 
no terminal por não atender 
às recomendações preconi-
zadas pelas autoridades sa-
nitárias. 

A companhia também es-
clarece que a integração ta-
rifária não depende de um 
terminal físico para ser viabi-
lizada, podendo ocorrer por 
meio de cartão transporte, 
da mesma forma como se dá 
a integração do Veículo Leve 
Sobre Trilhos (VLT) com as de-
mais linhas de ônibus. 

Mesmo se tratando de li-
nha intermunicipal, a CET-
-Santos destaca que está em 
tratativas com a EMTU, a fim 
de reativar a integração ta-
rifária da linha 105 com os 
coletivos municipais. A Pre-
feitura de São Vicente não se 
manifestou.

ESTADO DE GREVE.
Ainda sobre transporte públi-

A empresa garantiu que, 
até 15 de novembro, pagará 
horas extras atrasadas e a di-
ferença retroativa do reajus-
te salarial de 7,59% em 1º de 
maio, data-base da categoria. 
Também apresentará relação 
e forma de pagamento do va-
le-refeição nas férias por assi-
duidade. Antes, no dia 12, pa-
gará o plano de saúde do mês.

Para evitar a greve, a 
Otrantur adiantou em sete 
dias o pagamento do salário 
mensal e quitou pendências 
do vale-refeição, cesta-básica 
e adiantamento salarial. Em 
assembleia no dia 4 de ou-
tubro, os trabalhadores sus-
penderam a paralisação, mas 
mantiveram o ‘estado de gre-
ve’ por causa de algumas pen-
dências.

“O pagamento do salário, 
que normalmente era feito 
no quinto dia útil de cada 
mês, e dos três valores atra-
sados, foi acertado em 30 de 
setembro. Neste final de ou-
tubro, o patronal manteve 
o compromisso de manter 
sempre o pagamento do sa-
lário no último dia do mês, 
quando recebe o subsídio da 
Prefeitura”, informou o Sindi-
cato. (Carlos Ratton)

co, em São Vicente, motoris-
tas e demais empregados da 
empresa Otrantur, que opera 
o serviço no Município, man-

tiveram ‘estado de greve’. Eles 
aguardarão posicionamento 
patronal até o próximo dia 
17, quando terão nova assem-

bleia, no Sindicato dos Traba-
lhadores Rodoviários de San-
tos e Região, com base na lei 
de greve.

 A As eleições para as direto-
rias das subseções da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) 
das nove cidades da Baixada 
e do Brasil ocorrem no pró-
ximo dia 25. No entanto, em 
Praia Grande, parece que está 
havendo um acirramento na 
disputa por conta de interpre-
tação sobre a questão de cota 
racial.     

Segundo Termo de Auto-
declaração Étnico-Racial da 
OAB, encaminhado à Reporta-
gem na última segunda-feira 
(8), o advogado Thyago Garcia 
se autodeclarou pardo, com 
objetivo que sua chapa - Ex-
periência e Inovação (1) - aten-
desse o percentual de cotas 

Eleições OAB: advogado se autodeclara pardo e ocupa cota
impugnação da nossa chapa, 
mas pensamos em impug-
nar a deles. Acredito que es-
tão usando as eleições da OAB 
para fazer política”, revelou 
Garcia.

Procurada, a advogada Izil-
da Cárnio, disse ser parda de 
verdade e que estaria até sen-
do pressionada por outros ad-
vogados a impugnar a chapa 
de Garcia por conta de, segun-
do ela, a situação inadmissível 
imposta à classe nas eleições.

“Não vou fazer isso porque 
acredito que a OAB irá reava-
liar essa situação depois das 
eleições. Só posso dizer que 
eu faço parte da Chapa OAB 
de Respeito, portanto, respei-
tamos as regras estabelecidas, 
tanto que temos um candi-
dato negro. Dia 20 é da Cons-
ciência Negra e até vou provi-
denciar um artigo”, finalizou. 
(Carlos Ratton)

Garcia garante não ser o único que se autodeclarou pardo   
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raciais, exigido no regulamen-
to das eleições. O documen-
to foi apresentado à comissão 
eleitoral em 12 de outubro e 
consta a assinatura digital de 
Garcia. 

Segundo o artigo 7, para 
registro de chapa, as candida-
turas têm que atender ao per-
centual de 50% para de cada 
gênero, entre titulares e su-
plentes, e, ao mínimo, de 30% 
de advogados negros e de ad-
vogadas negras. 

Ainda conforme a regra, 
são considerados os inscritos 
(as) os que se classificam como 
negros (as) – pretos (as) ou par-
dos (as), ou definição análoga 
(critérios subsidiários de hete-

Para ele, “a cor depende da interpretação de 
cada um”. Regras das eleições exigem 30% 
de advogados negros e de advogadas negras 

 A Começou a contagem re-
gressiva para a Encenação da 
Fundação da Vila de São Vi-
cente 2022, que volta a ser 
apresentada em formato ori-
ginal, ou seja, o espetáculo ao 
ar livre, na areia da praia do 
Gonzaguinha. Isso porque, em 
razão da pandemia e da ne-
cessidade de evitar aglomera-
ções, em 2021 ela foi adaptada 
para o documentário “Ence-
nação 2021 – O Povo Conta a 
Sua História”. 

O cenário avançado de va-
cinação e a queda nos índices 
de casos e internações permi-
tem que o maior espetáculo 
em areia de praia do mundo 
volte, portanto, a ser realiza-
do como antes. A apresenta-
ção em 2022, porém, será com 
elenco reduzido e um dos re-
quisitos para a inscrição de 
participação é a vacinação 
completa. 

Comemorando os 490 
anos de São Vicente, a Ence-
nação promete muita música 

SV: encenação volta ao formato original

A Encenação volta a ser apresentada em formato original,ao ar livre
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e emoção. 
“A Encenação 2022 vem fa-

lar de vida, amor e esperança”, 
explica a secretária de Cultura, 
Elizangela Bafini. 

A secretária ainda ressal-
ta a tradição da Encenação e a 
importância que ela tem para 
a Cidade. “Além do seu valor 
histórico e artístico, ela aju-
da na geração de empregos, 
movimenta o turismo e dá 
oportunidade para crianças e 
jovens”.

INSCRIÇÕES.
Para os interessados em par-
ticipar da 40ª Encenação da 
Fundação da Vila de São Vi-
cente, tem de 10 a 19 de no-
vembro para se inscrever, das 
9h às 17h30, nas Oficinas Cul-
turais (Rua Tenente Durval do 
Amaral, 72 – Catiapoã)

Documentos necessários: 
RG ou CNH (original e cópia) 
e duas fotos 3x4. Participan-
tes de 12 a 17 anos devem levar 
RG ou certidão de nascimento 

roidentificação). Todos devem 
protocolar requerimento na 
Comissão Eleitoral.

As chapas concorrentes de-
vem ser compostas por cinco 
membros e todas devem con-

siderar a paridade de gênero 
e cota racial mínima prevista 
no Regulamento Geral do Es-
tatuto da Advocacia e da OAB 
e no Provimento no Conselho 
Federal da OAB.

ADVOGADO. 
Localizado pela Reportagem, o 
advogado, apesar de ter todas 
as características físicas de um 
homem branco, disse que se 
considera pardo e, portando, 
apto a preencher a cota. “A cor 
depende da interpretação de 
cada um”, afirmou. 

Questionado sobre a pos-
sibilidade de estar tirando a 
possibilidade de um advo-
gado negro e até de possível 
burla ao regramento estabe-
lecido, o advogado informou 
que existe outra advogada em 
sua chapa que também se au-
todeclarou parda e, na chapa 
concorrente, também há um 
caso semelhante, envolvendo 
a candidata à presidência, Izil-
da Dourado Cárnio, que teria 
as mesmas características que 
as suas e que também se auto-
declarou parda. 

“Além disso, não houve 

 A A deputada federal Rosa-
na Valle (PSB) conseguiu, com 
apoio da bancada paulista, a 
aprovação de uma emenda 
conjunta, de R$ 10 milhões, a 
serem destinados à Infraero, 
para que o Aeroporto Civil Me-
tropolitano da Baixada Santis-
ta, em Guarujá, entre em ope-
ração, para todas as aeronaves 
comerciais, já a partir do ano 
que vem, atendendo todo Es-
tado de São Paulo, além das 
nove cidades da região.

A Infraero fará as obras 
necessárias para que o aero-
porto opere voos nacionais 
de aviões comerciais de todos 
os portes. “Com este recurso 
será possível melhorar a pista  
para receber aeronaves peque-
nas e também grandes”, come-
morou Rosana, satisfeita por 
ter  conseguido  a adesão dos 
70 deputados federais eleitos 
pela população do Estado de 
São Paulo.

Aeroporto: deputada 
consegue R$ 10 mi

Os benefícios deste novo 
aeroporto, em fase de implan-
tação, se estenderão a todo o 
Estado de São Paulo e ao Brasil, 
uma vez que servirá também 
ao contexto logístico do maior 
porto da América do Sul, em 
crescente expansão e respon-
sável por mais de 30% das ex-
portações brasileiras.

A deputada lembrou que 
a Baixada, que recebe o maior 
fluxo turístico do Estado e um 
dos maiores do País, contará 
com a opção dos voos comer-
ciais, que absorverão parte do 
contingente de visitantes que 
costumam congestionar as es-
tradas de acesso ao Litoral nas 
temporadas e feriados. 

Já chegaram os 20 módu-
los que vão integrar o terminal 
de embarque e desembarque. 
Os passageiros contarão com 
um sistema de vans, que farão 
o transporte entre as aerona-
ves e o terminal.  (DL)

(original e cópia), estar acom-
panhados de responsável (pai, 
mãe ou responsável legal, que 
devem levar RG ou CNH origi-
nal). No caso de responsável le-
gal, apresentar Tutela ou Guar-
da Provisória (original e cópia).

É obrigatória a apresenta-
ção do comprovante de vaci-

nação contra a Covid-19, ates-
tando a primeira dose ou dose 
única para participantes de 12 
a 17 anos e as duas doses ou 
dose única pra maiores de 18 
anos.

Todos os ensaios seguirão 
rigorosamente os protocolos 
sanitários. (DL)
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 A Você sabia que caixas de lei-
te vazias podem ser transfor-
madas em cobertores? Os alu-
nos de duas turmas do quarto 
ano da escola municipal The-
rezinha de Jesus Siqueira Pi-
mentel, no Morro São Bento, 
aprenderam que sim e já estão 
confeccionando as peças para 
serem distribuídas, em breve, 
aos moradores em situação de 
rua. A ação faz parte do projeto 
‘Seja flor por onde for: o cami-
nho para a construção de prin-
cípios éticos, sustentáveis e soli-
dários’, das professores Renatta 
Burgos e Ana Carolina Romero 
Martim Pimenta.

Esta é a segunda etapa da 
iniciativa, que começou com a 
produção de casinhas para abri-
gar cachorros e gatos de rua no 
bairro da escola. 

“A repercussão da primei-
ra fase do projeto foi tão posi-
tiva que resolvemos, junto aos 

Santos: caixas de leite viram 
cobertores nas mãos de alunos

A ação faz parte do projeto ‘Seja flor por onde for: o caminho 
para a construção de princípios éticos, sustentáveis e solidários’
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responsabilidade, o autocuida-
do e a atenção com o próximo. 

COBERTORES.
Para que o cobertor fique pron-
to, os alunos precisam higieni-
zar as caixinhas de leite vazias, 
colocar para secar, abrir ao meio 
e separar por tamanho para que 
a peça não fique torta. A finali-
zação é a costura, feita pela pro-
fessora Ana Carolina Romero 
Martim Pimenta. 

“Precisamos de mais ou me-
nos 28 caixas para fazer um co-
bertor, que também pode ser 
utilizado como uma esteira, 
pois é térmico e não deixa pas-
sar a umidade do chão”, disse 
Ana Carolina.

A professora não costurava 
antes da iniciativa, mas sempre 
teve vontade de aprender. “Mi-
nha tia e avó são costureiras e 
sempre achei legal, mas eu não 
tinha essa habilidade desenvol-
vida. O projeto foi o empurrão 
que precisava para comprar a 
máquina portátil. Depois disso, 
minha avó me ensinou. Eu cos-
turo o cobertor na classe mes-
mo para que as crianças vejam 
este momento”. (DL)

alunos, continuar, mas agora 
com os cobertores. Todos fica-
ram muito envolvidos e, desde 
o início da ação, em maio deste 
ano, já recebemos a doação de 
mais de mil caixinhas de leite. 

Muito bom ver a escola, famí-
lias e estudantes integrados”, 
explicou a professora Renatta.

Ela contou que o ‘Seja flor 
por onde for’ tem o objetivo de 
desenvolver a empatia, a autor-

 A Por conta das tempera-
turas elevadas, o Verão vem 
acompanhado do cresci-
mento na venda de bebidas 
refrescantes e do movimen-
to nos supermercados. Para 
a Coca-Cola FEMSA Brasil, 
isso significa também um 
aumento expressivo na pro-
dução, distribuição e venda 
de produtos e, consequen-
temente, na necessidade de 
contração de mão-de-obra. 
Por conta disso, a compa-
nhia abriu 44 postos de tra-
balho temporários em San-
tos. 

As inscrições poderão 
ser feitas no site Vagas.com, 
no link  https://trabalheco-
nosco.vagas.com.br/femsa. 
As oportunidades são para 
profissionais de nível mé-
dio nos cargos de ajudante 
operacional, assistente de 
distribuição, conferente, 
operador (a) empilhadeira, 

Coca-Cola abre 44 
vagas em Santos  

vendedor (a), vendedor (a) 
júnior e supervisor de dis-
tribuição.  

“Nos meses mais quen-
tes, o consumo de bebidas 
aumenta, não só por conta 
do clima, mas também de-
vido a datas festivas como 
Natal e Ano Novo, sem fa-
lar nas férias, quando mui-
tas famílias viajam para o 
litoral. O Plano Verão se 
faz necessário para poder-
mos continuar atendendo 
os consumidores com qua-
lidade e dar conta do cres-
cimento da demanda”, re-
força Leopoldo Paniagua, 
diretor de Recursos Huma-
nos da Coca-Cola FEMSA 
Brasil. 

As vagas disponíveis pre-
veem contratação para o pe-
ríodo até dezembro deste 
ano. Em alguns casos, o con-
trato poderá ser estendido 
até março de 2022. (DL)

 A A equipe do Samu (Ser-
viço de Atendimento Móvel 
de Urgência) vivenciou uma 
experiência diferente na ma-
drugada desta terça-feira (9). 
A equipe da USB 25 (Unidade 
de Suporte Básico) do Samu re-
cebeu um chamado para aten-
der uma jovem que estaria em 
trabalho de parto no Bairro Sa-
mambaia, loteamento Parque 
das Américas.

Chegando ao local, a sur-
presa: a técnica de enferma-
gem Ketlen Araújo de Lima 
Santos e o condutor Ezequias 
de Oliveira encontraram a 
mãe deitada na cama já com 
o menino recém-nascido ao 
lado, ainda unidos pelo cor-
dão umbilical. “A mãe de 18 
anos relatou não saber que 
estava grávida, havia sentido 
dores abdominais, pretendia 

Samu ajuda jovem 
que não sabia que 
estava grávida

PARTO EM CASA. A equipe recebeu um chamado para atender 
uma jovem que estaria em trabalho de parto em Praia Grande

A mãe e o bebê foram encaminhados ao Complexo Hospitalar Irmã Dulce, onde passam bem
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ir ao hospital, mas não deu 
tempo. Então, eu me para-
mentei, avaliei o bebê, cortei 
o cordão umbilical e o aque-
ci”, conta.

Quando a equipe se pre-
parava para levar a mãe e a 
criança ao hospital, a USA 80 

(Unidade de Saúde Avança-
da), composta pelo médico 
Hicham Ali Hammoud, pela 
enfermeira Celina Assis dos 
Santos e pelo condutor Ales-
sandro Ferraresi Geraldini che-
gou para dar continuidade ao 
atendimento e encaminhar 
mãe e filho ao Complexo Hos-
pitalar Irmã Dulce, onde pas-
sam bem.

Hicham conta que sua 
equipe atendia a outro chama-
do e, por isso, a USB 25 foi en-
viada antes ao local. “Graças a 
Deus deu tudo certo, a USB que 
foi na frente conseguiu dar os 
primeiros cuidados no parto, 
acalmou e orientou a família, 
até chegarmos para darmos 
os demais cuidados e levar a 
mãe e a criança para o Hospital 
Irmã Dulce”, comenta.

Quarto parto pelo Samu – A 

técnica de enfermagem Ketlen 
já está virando especialista em 
atender chamados de parto. 
Este foi o seu quarto atendi-
mento do gênero no Samu de 
Praia Grande. “No primeiro eu 
fiquei muito nervosa por nun-
ca ter tido tal experiência, mas 
não deixei transparecer para a 
família, inclusive a avó disse na 
ocasião como a criança tinha 
gostado do meu colo”, relata.

A primeira experiência ser-
viu para treinar a profissional 

e deixá-la mais tranquila para 
ocorrências futuras. “Nas ou-
tras vezes eu fiz o parto com 
maior naturalidade, até por-
que os outros chamados fo-
ram passados somente como 
gestante com dores para se-
rem encaminhadas ao hospi-
tal. Só que quando chegamos 
na residência percebemos que 
já estava na hora do parto. E 
nesses casos precisamos lidar 
com o nervosismo da família 
para que ocorra tudo bem no 

parto”, complementa.
Ketlen destaca a alegria de 

vivenciar a experiência des-
se momento único, em meio 
a uma rotina por vezes tão 
dura. “É indescritível a sensa-
ção, uma mistura de emoção e 
felicidade poder participar des-
te momento lindo e mágico da 
família, ainda mais que na nos-
sa profissão estamos habitua-
dos a ver mais a dor e a perda 
de pacientes e a tristeza de fa-
miliares”, finaliza. (DL)

“A mãe de 18 
anos relatou não 
saber que estava 
grávida, havia 
sentido dores 
abdominais, 
pretendia ir ao 
hospital, mas não 
deu tempo”

 A A Prefeitura de Guarujá ini-
ciou, recentemente, serviços 
de manutenção preventiva 
na região do Morro da Barrei-
ra do João Guarda (Enseada), 
no final da Avenida Atlântica. 
Obras de canalização e drena-
gem visam amenizar os trans-
tornos causados após desliza-
mentos no morro, durante a 
tempestade de março de 2020.

No local são executados 
serviços de tubulação de dre-
nagem, caixa de captação, 
abertura de valas, limpeza e 
desassoreamento da tubula-
ção existente e limpeza e ja-
teamento das caixas de passa-
gem. Os serviços estão a cargo 

Guarujá: iniciadas obras  
na Barreira do João Guarda
No local são executados serviços de tubulação de drenagem, caixa 
de captação, abertura de valas, limpeza e desassoreamento

análise e aprovação do Estado, 
que deverá celebrar convênio 
nas próximas semanas. Após 
a realização de trâmites buro-
cráticos, a Prefeitura aguarda-
rá a liberação de recursos para 
iniciar as obras.

As intervenções no local 
serão semelhantes ao trabalho 
que já foi realizado no Mor-
ro da Bela Vista, popularmen-
te conhecido como Morro do 
Macaco Molhado, que visam 
oferecer mais segurança aos 
moradores e bairros adjacen-
tes, evitando novas tragédias.

Ainda serão definidas as 
técnicas utilizadas para a es-
tabilização de solo da encos-
ta do morro da Barreira do 
João Guarda. Entre as opções 
estão cortina atirantada, solo 
grampeado com concreto pro-
jetado e solo grampeado com 
aplicação de geomanta Ma-
cMat. O local poderá, também, 
receber serviços de drena-
gem, a exemplo do que ocor-
reu no Morro da Bela Vista. 
(DL)

das secretarias de Infraestru-
tura e Obras (Seinfra) e Ope-
rações Urbanas (Seurb).

A intervenção não está 
sendo feita no local onde se-
rão realizadas as obras de con-

tenção de encosta, para a qual 
o Governo do Estado já anun-
ciou a liberação de R$ 23 mi-
lhões.

No final de julho, a Secre-
taria Municipal de Planeja-
mento (Seplan) encaminhou 
uma concepção do projeto das 
obras à Secretaria de Desen-
volvimento Regional do Esta-
do, que identificou a necessi-
dade de ajustes  no local.

PROJETO JÁ FOI 
ENCAMINHADO.
Atendendo à solicitação, o 
Município enviou o material 
técnico relativo às obras de 
contenção de encostas para 

A intervenção 
não está sendo 
feita no local 
onde serão 
realizadas 
as obras de 
contenção de 
encosta

 A Uma mulher de 45 anos 
foi presa após ameaçar duas 
idosas com uma faca, durante 
um surto psicótico, na manhã 
desta terça-feira(9), no bairro 
Parque das Bandeiras, em São 
Vicente.

A Polícia Militar foi  acio-
nada para atender a ocorrên-
cia e deteve a mulher que es-
tava com a faca.

A prefeitura de São Vicen-
te informou que uma equi-
pe do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU) foi 
acionada para atender a mu-
lher que estava em surto.

Ela foi encaminhada ao 
Posto de Atendimento do Hu-
maitá, onde está recebendo 
os devidos cuidados.

OUTRO CASO.
Dois assaltos resultaram em 

Mulher tem surto e 
ameaça idosas em SV

mais de 200 mercadorias rou-
badas durante seu transpor-
te em São Vicente na última 
quinta-feira (4), nos bairros 
do Catiapoã e Parque Bitaru. 
Os itens pertenciam a um site 
de compra e venda.

Segundo registros poli-
ciais, no primeiro caso, quatro 
criminosos armados rende-
ram um motorista e seu aju-
dante no Parque Bitaru. Eles 
levaram a entrega do veículo, 
que transportava 144 merca-
dorias. O motorista chegou a 
localizar o veículo abandona-
do no bairro Vila Margarida, 
mas os assaltantes não foram 
encontrados.

No segundo caso, que ocor-
reu no Catiapoã, dois homens 
armados renderam outro mo-
torista e levaram o veículo que 
transportava 73 itens. (DL)
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 A A demanda reprimida por 
viagens nas férias escolares 
após as restrições da pande-
mia anima o setor de turis-
mo, mas a alta no preço das 
passagens, impulsionada por 
câmbio e combustível, surge 
como uma preocupação que 
pode atrapalhar a retomada.

Segundo Fabio Aguayo, di-
retor da CNTur (Confederação 
Nacional do Turismo), a os-
cilação nos preços dos voos 
pode espantar passageiros, 
prejudicando a recuperação 
dos hotéis.

Ele afirma que, na Bahia, o 
desempenho dos bares e res-
taurantes já está próximo ao 
patamar de 2019, enquanto a 
hotelaria ainda trabalha com 
média mensal de 65% da ocu-
pação anterior à chegada do 

coronavírus. O cenário é pior 
no Paraná, onde os hotéis 
atingem, no máximo, 60% 
do cenário pré-pandemia em 
finais de semana mais movi-
mentados, segundo Aguayo.

Para Manoel Linhares, pre-
sidente da Abih (associação 
da indústria de hotéis), está 
ficando inviável fazer turismo 
interno no Brasil com o atual 
valor das passagens. “Hoje es-
tamos dependendo de três 
companhias aéreas. Isso preo-
cupa”, diz.

O presidente do Fohb (Fó-
rum de Operadores Hotelei-
ros do Brasil), Orlando Souza, 
diz que muitos turistas ainda 
estão substituindo as viagens 
de avião por trajetos de car-
ro para destinos mais próxi-
mos. (FP)

Preço da passagem 
prejudica a retomada

NOTAS

 A Cerca de 85 mil segura-
dos do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) que re-
cebem o benefício por inca-
pacidade temporária (antigo 
auxílio-doença) podem ter o 
benefício suspenso até a pró-
xima quinta-feira (11). Eles fo-
ram convocados pela opera-
ção pente-fino do órgão para 
fazerem perícia médica a fim 
de verificar possíveis irregu-
laridades.

Em 27 de setembro, o INSS 
convocou 95.588 segurados 
para agendarem perícia mé-
dica até 11 de novembro. Se-
gundo o órgão, até agora so-
mente 10.397 marcaram o 
exame, com 85.191 passíveis 
de perderem o auxílio de in-

capacidade temporária.
A relação completa dos 

convocados pode ser con-
sultada no Diário Oficial da 
União. Desde julho, o órgão 
está enviando cartas a 170 mil 
segurados. As perícias come-
çaram em agosto. Quem rece-
be a notificação tem 30 dias, 
a contar da data de recebi-
mento informada pelos Cor-
reios, para agendar o proce-
dimento.

De acordo com o INSS, as 
pessoas convocadas por meio 
do Diário Oficial não foram 
localizadas nos endereços da 
base de dados do órgão ou 
receberam a carta de notifi-
cação, mas não marcaram a 
perícia médica.(AB)

INSS: 85 mil podem 
perder o bene� cio

 D Em 27 de setembro último, o INSS convocou 95.588 
segurados para agendarem perícia médica até 11 de novembro

FOTOS PÚBLICAS

 D Na média nacional, o 
combustível foi vendido 
a R$ 6,710 por litro, alta 

de 2,2%, ainda com 
repasses do último reajuste 
promovido pela Petrobras, 

de 7%, no fi m de outubro
Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

O preço da gasolina subiu novamente 
nos postos brasileiros na semana pas-
sada e já chega a custar R$ 7,999 por 
litro em Bagé (RS), onde a pesquisa da 
ANP (Agência Nacional do Petróleo, 

Gás e Biocombustíveis) encontrou o maior valor.
Na média nacional, o combustível foi vendido 

a R$ 6,710 por litro, alta de 2,2%, ainda com repas-
ses do último reajuste promovido pela Petrobras, 
de 7%, no fim de outubro. O valor é um novo recor-
de desde que a ANP começou a compilar os preços 
dos combustíveis no país, em 2002.

O preço do diesel também manteve tendência 
de alta, chegando a R$ 5,339 por litro, na média na-

cional. O valor é 2,4% superior ao praticado na 
semana anterior. Em Cruzeiro 
do Sul (AC) o produto já é en-
contrado por R$ 6,70 por litro.

O diesel foi reajustado em 
9,1% no mesmo dia em que a 
Petrobras aumentou a gasoli-
na. A alta levou a protestos de 

caminhoneiros e transportadoras, com uma tenta-
tiva frustrada de paralisação nacional no início do 
mês.

A escalada dos preços dos combustíveis e o risco 
de nova paralisação de caminhoneiros vem geran-
do uma ofensiva do presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) contra a Petrobras, em mais uma estratégia 
para transferir a responsabilidade pela crise.

Nesta segunda (8), ele voltou a reclamar do eleva-
do lucro da estatal e defender sua privatização. “Va-
mos reclamar de quem realmente é o responsável 
por isso: a Petrobras é a responsável”, disse o presi-
dente, em entrevista à rádio Jovem Pan.

“É uma empresa que está existindo em um mo-
nopólio para si e para seus acionistas. Eu quero di-
vulgar, os números são astronômicos dos lucros da 
Petrobras ao longo dos anos, e grande parte vai para 
acionistas.”

Na entrevista, o presidente repetiu que a Petro-
bras está prestes a anunciar novos reajustes, embora 
a estatal negue que antecipe decisões sobre preços 
ao governo. (FP)

Gasolina sobe 2,2% nas 
bombas e já bate nos 
R$ 8 na gaúcha Bagé

O valor é um 
novo recorde 
desde que a 
Agência Nacional 
do Petróleo 
começou a 
compilar os 
preços dos 
combustíveis no 
país, em 2002

Fique 
ligado  

 D A Black Friday estimulou a criação de páginas falsas

Negative Space/Pexels

Black Friday: 
cuidado 
com os 
sites falsos
ATENÇÃO. Comum em datas comerciais, 
os golpes online ganham sofi sticação e 
as cópias estão cada vez mais fi dedignas

A chegada da Black Friday 
estimulou a criação de pá-
ginas e aplicativos fraudu-
lentos para captar dados 
bancários e outras infor-

mações pessoais de consumidores na 
internet. Comum em datas comerciais, 
o golpe online ganha sofisticação, e as 
imitações de sites, aplicativos e perfis de 
empresas em redes sociais estão cada 
vez mais fidedignas.

Levantamento da Axur, empresa de 
cibersegurança que atende grandes em-
presas de comércio eletrônico e varejo, 
aponta para aumento de 80% de casos 
de phishing no terceiro trimestre deste 
ano na comparação com os três meses 
anteriores. Phishing (de fish, peixe) é a 
prática de “pescar” o usuário de inter-
net para que ele clique em um link ma-
licioso.

Perfis falsos de redes sociais atribuí-
dos a marcas têm sido o principal meio 
de atuação de criminosos. Depois, vêm 
os aplicativos e os sites, em menor pro-
porção. Marcela Burrattino foi vítima de 
páginas e perfis fraudulentos na hora 
de vender e comprar produtos online. 
Anunciou um iPhone por cerca de R$ 
2.000 no Mercado Livre. Nas horas se-

guintes, começou a receber mensagens 
no WhatsApp de diferentes interessa-
dos.

Um deles chamou mais a atenção. 
Disse que já havia comprado o produto 
e que iria de Uber até sua casa para pe-
gar o aparelho. Para comprovar, enviou 
uma mensagem com o printscreen 
de um email encaminhado para ela. O 
conteúdo do email tinha visual idêntico 
ao do Mercado Livre, mas Marcela des-
confiou porque seu aplicativo não indi-
cava que a transação havia ocorrido.

“Resolvi colocar outro endereço de 
email na área de contato, completa-
mente desvinculado da conta do Mer-
cado Livre. As confirmações de venda 
começaram a chegar nesse email e en-
tendi que se tratava de um golpe”, diz.

As confirmações de pagamento no 
site são enviadas de forma automáti-
ca aos emails cadastrados por usuários. 
No caso do Mercado Livre, a mensagem 
é disparada Assim que o pagamen-
to é efetuado. Ao incluir um endereço 
sem relação alguma com a plataforma, 
Marcela confirmou que os golpistas es-
tavam enviando mensagens manual-
mente. “Nunca mais coloquei nada à 
venda na internet. Eu trabalho com 

e-commerce, sei tudo sobre isso, e caí 
em golpes que foram bem feitos”, diz.

Em outra ocasião, clicou em um link 
encaminhado pelo WhatsApp e foi dire-
cionada a um site aparentemente idên-
tico ao das Americanas. Se interessou 
por uma TV com 78% de desconto.

Além da mesma identidade visual 
(cores, logo, disposição dos ícones), a pá-
gina continha informações de rodapé 
iguais ao do site oficial e diversas ava-
liações de usuários que supostamente 
haviam comprado a televisão, com co-
mentários elogiosos e estrelinhas.

Marcela só evitou cair na fraude 
quando o site solicitou a senha de seu 
cartão –sites de compra não exigem se-
nhas de cartões.

O relatório da Axur mostra 3.020 pá-
ginas falsas com menção a marcas de 
e-commerce no último trimestre deste 
ano. Bancos e empresas do setor apare-
cem com 34,5% das incidências.

O mote, no segundo caso, também 
é a Black Friday. Perfis falsos de fintechs 
e bancos anunciam limites em cartões 
de crédito, condições especiais de par-
celamento e outros benefícios a serem 
contratados antes do evento de varejo 
online. (FP)
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 A Você sabia que caixas de lei-
te vazias podem ser transfor-
madas em cobertores? Os alu-
nos de duas turmas do quarto 
ano da escola municipal The-
rezinha de Jesus Siqueira Pi-
mentel, no Morro São Bento, 
aprenderam que sim e já estão 
confeccionando as peças para 
serem distribuídas, em breve, 
aos moradores em situação de 
rua. A ação faz parte do projeto 
‘Seja flor por onde for: o cami-
nho para a construção de prin-
cípios éticos, sustentáveis e soli-
dários’, das professores Renatta 
Burgos e Ana Carolina Romero 
Martim Pimenta.

Esta é a segunda etapa da 
iniciativa, que começou com a 
produção de casinhas para abri-
gar cachorros e gatos de rua no 
bairro da escola. 

“A repercussão da primei-
ra fase do projeto foi tão posi-
tiva que resolvemos, junto aos 

Santos: caixas de leite viram 
cobertores nas mãos de alunos

A ação faz parte do projeto ‘Seja flor por onde for: o caminho 
para a construção de princípios éticos, sustentáveis e solidários’

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE SANTOS

responsabilidade, o autocuida-
do e a atenção com o próximo. 

COBERTORES.
Para que o cobertor fique pron-
to, os alunos precisam higieni-
zar as caixinhas de leite vazias, 
colocar para secar, abrir ao meio 
e separar por tamanho para que 
a peça não fique torta. A finali-
zação é a costura, feita pela pro-
fessora Ana Carolina Romero 
Martim Pimenta. 

“Precisamos de mais ou me-
nos 28 caixas para fazer um co-
bertor, que também pode ser 
utilizado como uma esteira, 
pois é térmico e não deixa pas-
sar a umidade do chão”, disse 
Ana Carolina.

A professora não costurava 
antes da iniciativa, mas sempre 
teve vontade de aprender. “Mi-
nha tia e avó são costureiras e 
sempre achei legal, mas eu não 
tinha essa habilidade desenvol-
vida. O projeto foi o empurrão 
que precisava para comprar a 
máquina portátil. Depois disso, 
minha avó me ensinou. Eu cos-
turo o cobertor na classe mes-
mo para que as crianças vejam 
este momento”. (DL)

alunos, continuar, mas agora 
com os cobertores. Todos fica-
ram muito envolvidos e, desde 
o início da ação, em maio deste 
ano, já recebemos a doação de 
mais de mil caixinhas de leite. 

Muito bom ver a escola, famí-
lias e estudantes integrados”, 
explicou a professora Renatta.

Ela contou que o ‘Seja flor 
por onde for’ tem o objetivo de 
desenvolver a empatia, a autor-

 A Por conta das tempera-
turas elevadas, o Verão vem 
acompanhado do cresci-
mento na venda de bebidas 
refrescantes e do movimen-
to nos supermercados. Para 
a Coca-Cola FEMSA Brasil, 
isso significa também um 
aumento expressivo na pro-
dução, distribuição e venda 
de produtos e, consequen-
temente, na necessidade de 
contração de mão-de-obra. 
Por conta disso, a compa-
nhia abriu 44 postos de tra-
balho temporários em San-
tos. 

As inscrições poderão 
ser feitas no site Vagas.com, 
no link  https://trabalheco-
nosco.vagas.com.br/femsa. 
As oportunidades são para 
profissionais de nível mé-
dio nos cargos de ajudante 
operacional, assistente de 
distribuição, conferente, 
operador (a) empilhadeira, 

Coca-Cola abre 44 
vagas em Santos  

vendedor (a), vendedor (a) 
júnior e supervisor de dis-
tribuição.  

“Nos meses mais quen-
tes, o consumo de bebidas 
aumenta, não só por conta 
do clima, mas também de-
vido a datas festivas como 
Natal e Ano Novo, sem fa-
lar nas férias, quando mui-
tas famílias viajam para o 
litoral. O Plano Verão se 
faz necessário para poder-
mos continuar atendendo 
os consumidores com qua-
lidade e dar conta do cres-
cimento da demanda”, re-
força Leopoldo Paniagua, 
diretor de Recursos Huma-
nos da Coca-Cola FEMSA 
Brasil. 

As vagas disponíveis pre-
veem contratação para o pe-
ríodo até dezembro deste 
ano. Em alguns casos, o con-
trato poderá ser estendido 
até março de 2022. (DL)

 A A equipe do Samu (Ser-
viço de Atendimento Móvel 
de Urgência) vivenciou uma 
experiência diferente na ma-
drugada desta terça-feira (9). 
A equipe da USB 25 (Unidade 
de Suporte Básico) do Samu re-
cebeu um chamado para aten-
der uma jovem que estaria em 
trabalho de parto no Bairro Sa-
mambaia, loteamento Parque 
das Américas.

Chegando ao local, a sur-
presa: a técnica de enferma-
gem Ketlen Araújo de Lima 
Santos e o condutor Ezequias 
de Oliveira encontraram a 
mãe deitada na cama já com 
o menino recém-nascido ao 
lado, ainda unidos pelo cor-
dão umbilical. “A mãe de 18 
anos relatou não saber que 
estava grávida, havia sentido 
dores abdominais, pretendia 

Samu ajuda jovem 
que não sabia que 
estava grávida

PARTO EM CASA. A equipe recebeu um chamado para atender 
uma jovem que estaria em trabalho de parto em Praia Grande

A mãe e o bebê foram encaminhados ao Complexo Hospitalar Irmã Dulce, onde passam bem

DIVULGAÇÃO/INSTAGRAM PRAIA GRANDE MIL GRAU

ir ao hospital, mas não deu 
tempo. Então, eu me para-
mentei, avaliei o bebê, cortei 
o cordão umbilical e o aque-
ci”, conta.

Quando a equipe se pre-
parava para levar a mãe e a 
criança ao hospital, a USA 80 

(Unidade de Saúde Avança-
da), composta pelo médico 
Hicham Ali Hammoud, pela 
enfermeira Celina Assis dos 
Santos e pelo condutor Ales-
sandro Ferraresi Geraldini che-
gou para dar continuidade ao 
atendimento e encaminhar 
mãe e filho ao Complexo Hos-
pitalar Irmã Dulce, onde pas-
sam bem.

Hicham conta que sua 
equipe atendia a outro chama-
do e, por isso, a USB 25 foi en-
viada antes ao local. “Graças a 
Deus deu tudo certo, a USB que 
foi na frente conseguiu dar os 
primeiros cuidados no parto, 
acalmou e orientou a família, 
até chegarmos para darmos 
os demais cuidados e levar a 
mãe e a criança para o Hospital 
Irmã Dulce”, comenta.

Quarto parto pelo Samu – A 

técnica de enfermagem Ketlen 
já está virando especialista em 
atender chamados de parto. 
Este foi o seu quarto atendi-
mento do gênero no Samu de 
Praia Grande. “No primeiro eu 
fiquei muito nervosa por nun-
ca ter tido tal experiência, mas 
não deixei transparecer para a 
família, inclusive a avó disse na 
ocasião como a criança tinha 
gostado do meu colo”, relata.

A primeira experiência ser-
viu para treinar a profissional 

e deixá-la mais tranquila para 
ocorrências futuras. “Nas ou-
tras vezes eu fiz o parto com 
maior naturalidade, até por-
que os outros chamados fo-
ram passados somente como 
gestante com dores para se-
rem encaminhadas ao hospi-
tal. Só que quando chegamos 
na residência percebemos que 
já estava na hora do parto. E 
nesses casos precisamos lidar 
com o nervosismo da família 
para que ocorra tudo bem no 

parto”, complementa.
Ketlen destaca a alegria de 

vivenciar a experiência des-
se momento único, em meio 
a uma rotina por vezes tão 
dura. “É indescritível a sensa-
ção, uma mistura de emoção e 
felicidade poder participar des-
te momento lindo e mágico da 
família, ainda mais que na nos-
sa profissão estamos habitua-
dos a ver mais a dor e a perda 
de pacientes e a tristeza de fa-
miliares”, finaliza. (DL)

“A mãe de 18 
anos relatou não 
saber que estava 
grávida, havia 
sentido dores 
abdominais, 
pretendia ir ao 
hospital, mas não 
deu tempo”

 A A Prefeitura de Guarujá ini-
ciou, recentemente, serviços 
de manutenção preventiva 
na região do Morro da Barrei-
ra do João Guarda (Enseada), 
no final da Avenida Atlântica. 
Obras de canalização e drena-
gem visam amenizar os trans-
tornos causados após desliza-
mentos no morro, durante a 
tempestade de março de 2020.

No local são executados 
serviços de tubulação de dre-
nagem, caixa de captação, 
abertura de valas, limpeza e 
desassoreamento da tubula-
ção existente e limpeza e ja-
teamento das caixas de passa-
gem. Os serviços estão a cargo 

Guarujá: iniciadas obras  
na Barreira do João Guarda
No local são executados serviços de tubulação de drenagem, caixa 
de captação, abertura de valas, limpeza e desassoreamento

análise e aprovação do Estado, 
que deverá celebrar convênio 
nas próximas semanas. Após 
a realização de trâmites buro-
cráticos, a Prefeitura aguarda-
rá a liberação de recursos para 
iniciar as obras.

As intervenções no local 
serão semelhantes ao trabalho 
que já foi realizado no Mor-
ro da Bela Vista, popularmen-
te conhecido como Morro do 
Macaco Molhado, que visam 
oferecer mais segurança aos 
moradores e bairros adjacen-
tes, evitando novas tragédias.

Ainda serão definidas as 
técnicas utilizadas para a es-
tabilização de solo da encos-
ta do morro da Barreira do 
João Guarda. Entre as opções 
estão cortina atirantada, solo 
grampeado com concreto pro-
jetado e solo grampeado com 
aplicação de geomanta Ma-
cMat. O local poderá, também, 
receber serviços de drena-
gem, a exemplo do que ocor-
reu no Morro da Bela Vista. 
(DL)

das secretarias de Infraestru-
tura e Obras (Seinfra) e Ope-
rações Urbanas (Seurb).

A intervenção não está 
sendo feita no local onde se-
rão realizadas as obras de con-

tenção de encosta, para a qual 
o Governo do Estado já anun-
ciou a liberação de R$ 23 mi-
lhões.

No final de julho, a Secre-
taria Municipal de Planeja-
mento (Seplan) encaminhou 
uma concepção do projeto das 
obras à Secretaria de Desen-
volvimento Regional do Esta-
do, que identificou a necessi-
dade de ajustes  no local.

PROJETO JÁ FOI 
ENCAMINHADO.
Atendendo à solicitação, o 
Município enviou o material 
técnico relativo às obras de 
contenção de encostas para 

A intervenção 
não está sendo 
feita no local 
onde serão 
realizadas 
as obras de 
contenção de 
encosta

 A Uma mulher de 45 anos 
foi presa após ameaçar duas 
idosas com uma faca, durante 
um surto psicótico, na manhã 
desta terça-feira(9), no bairro 
Parque das Bandeiras, em São 
Vicente.

A Polícia Militar foi  acio-
nada para atender a ocorrên-
cia e deteve a mulher que es-
tava com a faca.

A prefeitura de São Vicen-
te informou que uma equi-
pe do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU) foi 
acionada para atender a mu-
lher que estava em surto.

Ela foi encaminhada ao 
Posto de Atendimento do Hu-
maitá, onde está recebendo 
os devidos cuidados.

OUTRO CASO.
Dois assaltos resultaram em 

Mulher tem surto e 
ameaça idosas em SV

mais de 200 mercadorias rou-
badas durante seu transpor-
te em São Vicente na última 
quinta-feira (4), nos bairros 
do Catiapoã e Parque Bitaru. 
Os itens pertenciam a um site 
de compra e venda.

Segundo registros poli-
ciais, no primeiro caso, quatro 
criminosos armados rende-
ram um motorista e seu aju-
dante no Parque Bitaru. Eles 
levaram a entrega do veículo, 
que transportava 144 merca-
dorias. O motorista chegou a 
localizar o veículo abandona-
do no bairro Vila Margarida, 
mas os assaltantes não foram 
encontrados.

No segundo caso, que ocor-
reu no Catiapoã, dois homens 
armados renderam outro mo-
torista e levaram o veículo que 
transportava 73 itens. (DL)
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 A A demanda reprimida por 
viagens nas férias escolares 
após as restrições da pande-
mia anima o setor de turis-
mo, mas a alta no preço das 
passagens, impulsionada por 
câmbio e combustível, surge 
como uma preocupação que 
pode atrapalhar a retomada.

Segundo Fabio Aguayo, di-
retor da CNTur (Confederação 
Nacional do Turismo), a os-
cilação nos preços dos voos 
pode espantar passageiros, 
prejudicando a recuperação 
dos hotéis.

Ele afirma que, na Bahia, o 
desempenho dos bares e res-
taurantes já está próximo ao 
patamar de 2019, enquanto a 
hotelaria ainda trabalha com 
média mensal de 65% da ocu-
pação anterior à chegada do 

coronavírus. O cenário é pior 
no Paraná, onde os hotéis 
atingem, no máximo, 60% 
do cenário pré-pandemia em 
finais de semana mais movi-
mentados, segundo Aguayo.

Para Manoel Linhares, pre-
sidente da Abih (associação 
da indústria de hotéis), está 
ficando inviável fazer turismo 
interno no Brasil com o atual 
valor das passagens. “Hoje es-
tamos dependendo de três 
companhias aéreas. Isso preo-
cupa”, diz.

O presidente do Fohb (Fó-
rum de Operadores Hotelei-
ros do Brasil), Orlando Souza, 
diz que muitos turistas ainda 
estão substituindo as viagens 
de avião por trajetos de car-
ro para destinos mais próxi-
mos. (FP)

Preço da passagem 
prejudica a retomada

NOTAS

 A Cerca de 85 mil segura-
dos do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) que re-
cebem o benefício por inca-
pacidade temporária (antigo 
auxílio-doença) podem ter o 
benefício suspenso até a pró-
xima quinta-feira (11). Eles fo-
ram convocados pela opera-
ção pente-fino do órgão para 
fazerem perícia médica a fim 
de verificar possíveis irregu-
laridades.

Em 27 de setembro, o INSS 
convocou 95.588 segurados 
para agendarem perícia mé-
dica até 11 de novembro. Se-
gundo o órgão, até agora so-
mente 10.397 marcaram o 
exame, com 85.191 passíveis 
de perderem o auxílio de in-

capacidade temporária.
A relação completa dos 

convocados pode ser con-
sultada no Diário Oficial da 
União. Desde julho, o órgão 
está enviando cartas a 170 mil 
segurados. As perícias come-
çaram em agosto. Quem rece-
be a notificação tem 30 dias, 
a contar da data de recebi-
mento informada pelos Cor-
reios, para agendar o proce-
dimento.

De acordo com o INSS, as 
pessoas convocadas por meio 
do Diário Oficial não foram 
localizadas nos endereços da 
base de dados do órgão ou 
receberam a carta de notifi-
cação, mas não marcaram a 
perícia médica.(AB)

INSS: 85 mil podem 
perder o bene� cio

 D Em 27 de setembro último, o INSS convocou 95.588 
segurados para agendarem perícia médica até 11 de novembro

FOTOS PÚBLICAS

 D Na média nacional, o 
combustível foi vendido 
a R$ 6,710 por litro, alta 

de 2,2%, ainda com 
repasses do último reajuste 
promovido pela Petrobras, 

de 7%, no fi m de outubro
Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

O preço da gasolina subiu novamente 
nos postos brasileiros na semana pas-
sada e já chega a custar R$ 7,999 por 
litro em Bagé (RS), onde a pesquisa da 
ANP (Agência Nacional do Petróleo, 

Gás e Biocombustíveis) encontrou o maior valor.
Na média nacional, o combustível foi vendido 

a R$ 6,710 por litro, alta de 2,2%, ainda com repas-
ses do último reajuste promovido pela Petrobras, 
de 7%, no fim de outubro. O valor é um novo recor-
de desde que a ANP começou a compilar os preços 
dos combustíveis no país, em 2002.

O preço do diesel também manteve tendência 
de alta, chegando a R$ 5,339 por litro, na média na-

cional. O valor é 2,4% superior ao praticado na 
semana anterior. Em Cruzeiro 
do Sul (AC) o produto já é en-
contrado por R$ 6,70 por litro.

O diesel foi reajustado em 
9,1% no mesmo dia em que a 
Petrobras aumentou a gasoli-
na. A alta levou a protestos de 

caminhoneiros e transportadoras, com uma tenta-
tiva frustrada de paralisação nacional no início do 
mês.

A escalada dos preços dos combustíveis e o risco 
de nova paralisação de caminhoneiros vem geran-
do uma ofensiva do presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) contra a Petrobras, em mais uma estratégia 
para transferir a responsabilidade pela crise.

Nesta segunda (8), ele voltou a reclamar do eleva-
do lucro da estatal e defender sua privatização. “Va-
mos reclamar de quem realmente é o responsável 
por isso: a Petrobras é a responsável”, disse o presi-
dente, em entrevista à rádio Jovem Pan.

“É uma empresa que está existindo em um mo-
nopólio para si e para seus acionistas. Eu quero di-
vulgar, os números são astronômicos dos lucros da 
Petrobras ao longo dos anos, e grande parte vai para 
acionistas.”

Na entrevista, o presidente repetiu que a Petro-
bras está prestes a anunciar novos reajustes, embora 
a estatal negue que antecipe decisões sobre preços 
ao governo. (FP)

Gasolina sobe 2,2% nas 
bombas e já bate nos 
R$ 8 na gaúcha Bagé

O valor é um 
novo recorde 
desde que a 
Agência Nacional 
do Petróleo 
começou a 
compilar os 
preços dos 
combustíveis no 
país, em 2002

Fique 
ligado  

 D A Black Friday estimulou a criação de páginas falsas

Negative Space/Pexels

Black Friday: 
cuidado 
com os 
sites falsos
ATENÇÃO. Comum em datas comerciais, 
os golpes online ganham sofi sticação e 
as cópias estão cada vez mais fi dedignas

A chegada da Black Friday 
estimulou a criação de pá-
ginas e aplicativos fraudu-
lentos para captar dados 
bancários e outras infor-

mações pessoais de consumidores na 
internet. Comum em datas comerciais, 
o golpe online ganha sofisticação, e as 
imitações de sites, aplicativos e perfis de 
empresas em redes sociais estão cada 
vez mais fidedignas.

Levantamento da Axur, empresa de 
cibersegurança que atende grandes em-
presas de comércio eletrônico e varejo, 
aponta para aumento de 80% de casos 
de phishing no terceiro trimestre deste 
ano na comparação com os três meses 
anteriores. Phishing (de fish, peixe) é a 
prática de “pescar” o usuário de inter-
net para que ele clique em um link ma-
licioso.

Perfis falsos de redes sociais atribuí-
dos a marcas têm sido o principal meio 
de atuação de criminosos. Depois, vêm 
os aplicativos e os sites, em menor pro-
porção. Marcela Burrattino foi vítima de 
páginas e perfis fraudulentos na hora 
de vender e comprar produtos online. 
Anunciou um iPhone por cerca de R$ 
2.000 no Mercado Livre. Nas horas se-

guintes, começou a receber mensagens 
no WhatsApp de diferentes interessa-
dos.

Um deles chamou mais a atenção. 
Disse que já havia comprado o produto 
e que iria de Uber até sua casa para pe-
gar o aparelho. Para comprovar, enviou 
uma mensagem com o printscreen 
de um email encaminhado para ela. O 
conteúdo do email tinha visual idêntico 
ao do Mercado Livre, mas Marcela des-
confiou porque seu aplicativo não indi-
cava que a transação havia ocorrido.

“Resolvi colocar outro endereço de 
email na área de contato, completa-
mente desvinculado da conta do Mer-
cado Livre. As confirmações de venda 
começaram a chegar nesse email e en-
tendi que se tratava de um golpe”, diz.

As confirmações de pagamento no 
site são enviadas de forma automáti-
ca aos emails cadastrados por usuários. 
No caso do Mercado Livre, a mensagem 
é disparada Assim que o pagamen-
to é efetuado. Ao incluir um endereço 
sem relação alguma com a plataforma, 
Marcela confirmou que os golpistas es-
tavam enviando mensagens manual-
mente. “Nunca mais coloquei nada à 
venda na internet. Eu trabalho com 

e-commerce, sei tudo sobre isso, e caí 
em golpes que foram bem feitos”, diz.

Em outra ocasião, clicou em um link 
encaminhado pelo WhatsApp e foi dire-
cionada a um site aparentemente idên-
tico ao das Americanas. Se interessou 
por uma TV com 78% de desconto.

Além da mesma identidade visual 
(cores, logo, disposição dos ícones), a pá-
gina continha informações de rodapé 
iguais ao do site oficial e diversas ava-
liações de usuários que supostamente 
haviam comprado a televisão, com co-
mentários elogiosos e estrelinhas.

Marcela só evitou cair na fraude 
quando o site solicitou a senha de seu 
cartão –sites de compra não exigem se-
nhas de cartões.

O relatório da Axur mostra 3.020 pá-
ginas falsas com menção a marcas de 
e-commerce no último trimestre deste 
ano. Bancos e empresas do setor apare-
cem com 34,5% das incidências.

O mote, no segundo caso, também 
é a Black Friday. Perfis falsos de fintechs 
e bancos anunciam limites em cartões 
de crédito, condições especiais de par-
celamento e outros benefícios a serem 
contratados antes do evento de varejo 
online. (FP)

                  
            
               

 

   
            






   


    




              



Anuncie: 

(13) 99149-7354 

A leitura 
na medida 
certa.
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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 afi xado 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 afi xado 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

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 afi xado 
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

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO 
LEILÃO E INTIMAÇÃO SAO VICENTE - SP

Data do leilão: 24/11/2021 as: 13:30 Local: AGENCIA DA CAIXA 
- RUA JACOB EMERICK, 215, CENTRO, SAO VICENTE, SP 
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido 
a RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - 
SP CEP: 13299-212, telefone (11) 93285-4559, faz saber que 
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, 
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei 
Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, 
RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis 
adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em 
favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. A venda 
à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será feita mediante 
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como 
sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo 
devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob 
pena de perda do sinal dado. A venda com financiamento, será 
feita através de Carta de Crédito de uma Instituição Financeira 
escolhida pelo interessado, com prévia e devida análise cadastral 
e comprovação de renda. A venda com utilização dos recursos 
do FGTS, só poderá ser efetivada através e, com prévia e devida 
análise de uma instituição Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização 
dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes 
deste edital deverão procurar uma Instituição Financeira 
com a antecedência necessária a data do leilão. As vendas 
serão realizadas pelo maior lance. É vedada a participação de 
empregados e dirigentes da EMGEA, seus companheiros ou 
cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou 
comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões 
das execuções extrajudiciais. As despesas relativas a comissão 
de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive condomínio, 
correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja 
ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável 
pelas providências de desocupação do mesmo. O leiloeiro 
acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações 
pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam desde já intimados do 
presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED B49477 - CONTRATO 803450024384 - EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
ZENOBIA RIBEIRO RODRIGUES CARVALHO, BRASILEIRO(A), 
COMERCIARIA, CPF 058.231.598-03, CI 14547700, Viúvo(a) e 
cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA RESIDENCIAL, A RUA 
CUIABA, Nº 1159, CONSTITUIDO DE METADE DO LOTE 28,
QUADRA 02, LOTEAMENTO DENOMINADO CIDADE NAUTICA 
DE SAO VICENTE, EM SAO VICENTE, SP , COM A AREA 
DE 59,15M2, AREA DE 137,25M2, COM TODAS AS SUAS 
INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS 
E GARAGEM SE HOUVER.

SÃO VICENTE,  05/11/2021
 ARY ANDRE NETO 

Sociedade Humanitária dos Empregados no 
Comércio de Santos

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 
(ELEIÇÃO)

Usando das atribuições conferidas pelo Estatuto 
Social desta Entidade, convoco, pelo presente edital, 
os Senhores Conselheiros para Reunião Ordinária 
do Conselho Deliberativo, a realizar-se no dia 17 
de Novembro de 2021, quarta-feira, às 17h00, na 
Biblioteca da sede social, na Praça Patriarca José 
Bonifácio nº 59, quando será observada a seguinte.
               

Ordem do Dia:
a) Eleição do Presidente e Vice-Presidente da 
Diretoria Executiva, com posse automática em 1º de 
Janeiro, para o triênio de 2022/2024;
b) Aprovação das nomeações dos Membros da 
Diretoria Executiva para o triênio de 2022/2024;
c) Assuntos gerais de interesse social.

Santos, 08 de Novembro de 2021.
Acácio Chagas Amaral

Presidente do Conselho Deliberativo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 

ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE 
PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA

CONSELHO DELIBERATIVO
REUNIÃO ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho Deliberativo, de 
acordo com as disposições estatutárias, a saber: 
art. 32, § 1º, inciso I, letra B; art. 42, inciso 
XIII e art. 45, inciso VII, convoca os senhores 
Conselheiros, no exercício de seus direitos, 
para a Reunião Ordinária a realizar-se no Salão 
Nobre, à Avenida Bernardino de Campos 47, 
Santos/SP, no dia 23 de novembro de 2021, 
terça-feira, às 19h00 em 1ª convocação com a 
presença mínima de 2/3 (dois terços) de seus 
membros e às 19h30, em 2ª convocação com 
qualquer número, para ser deliberada a seguinte:

ORDEM DO DIA

a) Leitura, discussão e votação da ata da reunião 
anterior;
b) Leitura do expediente;
c) Conhecer, discutir e votar a Previsão 
Orçamentária, para o exercício de 2022, 
acompanhada do parecer do Conselho Fiscal;

Observações:
1 A Peça Orçamentária estará à disposição dos 
senhores Conselheiros na Secretaria do Conselho 
Deliberativo nos três dias que antecederão a 
reunião;
2 As justificativas de ausência deverão ser feitas 
por escrito e entregues à Secretária do Conselho 
Deliberativo até o encerramento da reunião;
3 De acordo com as disposições estatutárias, 
terá seu mandato cancelado o Conselheiro que 
faltar a 03 (três) reuniões consecutivas ou 06 
(seis) alternadas sem justificativa, dentro do prazo 
estabelecido no item anterior.

Santos, 10 de novembro de 2021.
 

CONSELHO DELIBERATIVO
RIVALDO RODRIGUES NOVAES JR.

PRESIDENTE

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DE 25/10/2021
Exclua-se o nome de ELZA FERREIRA, RG 
11.598.600-5 e CPF 002.494.588-96 da relação 
das aposentadorias concedidas a partir de 
01/11/2021.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAVIO DE DOCUMENTO 

CLAYTON JOSE DOS SANTOS
REFERENTE (ANÚNCIO) PERDA DO CARTÃO 

MIFARE E CIP OGMO

MARCO ANTONIO DA SILVA
REFERENTE (ANÚNCIO) PERDA DO CARTÃO 

MIFARE

NELSO MESSIAS DOS SANTOS 
REFERENTE (ANÚNCIO) PERDA DO CARTÃO 

VALE CARD

AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 43/2021

Nos termos do processo nº 14.921/2021, 
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 43/2021, destinado a Contratação 
de empresa especializada em solução 
tecnológica, que possibilita a aplicação 
de avaliações na modalidade à distancia 
ou presencial de forma online, pelo o 
período de 36 (trinta e seis) meses - 
Secretaria de Educação da Prefeitura 
Municipal de Itanhaém.
TIPO “Menor Preço Global”.
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 24 
de Novembro de 2021, momento em 
que ocorrerá sua abertura, em sessão 
pública.
O edital poderá ser adquirido a partir 
do dia 10 de novembro de 2021 no 
site http://www.itanhaem.sp.gov.br (link 
portal da transparência).

Itanhaém, 09 de novembro de 2.021.
Gilberto Andriguetto Júnior 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

ANGULUS RIDET

AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 44/2021

Nos termos do processo nº 
15.178/2021, 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 44/2021, 
destinado ao Registro de Preços para 
Possível Aquisição de Bens Duraveis 
para Atender a Secretaria de Educação 
da Prefeitura Municipal de Itanhaém, 
pelo o 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 13h30min (treze horas e trinta 
minutos) do dia 24 de Novembro de 
2021, momento em que ocorrerá sua 
abertura, em sessão pública.
O edital poderá ser adquirido a partir 
do dia 10 de novembro de 2021 no 
site http://www.itanhaem.sp.gov.br (link 
portal da transparência).

Itanhaém, 09 de novembro de 2.021.
Gilberto Andriguetto Júnior – 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

ANGULUS RIDET

Extrato do Termo de Convênio 
celebrado entre a Prefeitura de São 
Vicente e o Centro Universitário 
UNIFATECIE. Proc. Adm. 
nº44.702/21.Objeto: Realização 
de Estágio Remunerado. Vigência: 
04.11.21 a 03.11.25. São Vicente, 
08 de novembro de 2021. YURI 
CAMARA BATISTA – Secretário da 
Administração.

ATO DE JULGAMENTO. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
184/21. PROC. ADM. Nº 30286/21. 
Tornamos público que o resultado 
do Pregão Eletrônico Nº 184/21 está 
à disposição dos interessados na 
Secretaria de Saúde de São Vicente à 
Rua Padre Anchieta, 462 – 5º andar. 
São Vicente, 10 de novembro de 2021. 
Michelle Luis Santos. Secretária de 
Saúde de São Vicente. Secretaria de 
Saúde de São Vicente.

EXTRATO DE TERMO 
ADITIVO 02 AO CONTRATO 
DE EXECUÇÃO DE OBRAS N° 
104/20 – Concorrência Publica nº 
03/20 – Proc. Adm. n° 22115/20 
- Contratante: Prefeitura de 
São Vicente. Contratada: TMK 
Engenharia S.A. Objeto: Execução 
de obra de pavimentação parcial de 
vias do Município de São Vicente.  
Motivo: Supressão, acréscimo de 
quantitativo e prorrogação da vigência 
contratual pelo prazo de 06 meses. 
Data de Assinatura: 25/10/21 – Just: 
Lei Federal n° 8.666/93. São Vicente, 
10 de Novembro de 2021. Paulo 
Edgard Fiamenghi – Secretário de 
Desenvolvimento Urbano e Obras 
Públicas

NOTA DE ESCLARECIMENTO 
- PREGÃO Nº 206/21 - PROC. 
ADM. Nº 52018/21. Informamos 
que foi anexado ao site da Prefeitura 
Municipal de São Vicente, o 
arquivo Quantitativo de itens, para 
formalização das propostas do 
referido procedimento licitatório.
As demais condições permanecem 
inalteradas.
São Vicente, 10 de Novembro de 
2021. Marta Aparecida de Souza 
Florindo – Chefe do Departamento 
de Compras e Licitações.

AVISO DECOMLIC – O 
Departamento de Compras e Licitações 
torna público que está procedendo a 
REVOGAÇÃO do Pregão Presencial 
nº 168/21 – Proc. Adm. nº 39981/21 
- Objeto: Registro de Preços para 
aquisição, entrega e montagem de 
equipamentos de Parque Infantil, a 
serem distribuídos nas escolas da 
rede municipal, para atendimento da 
Secretaria da Educação. – Motivo/
Justifi cativa: A pedido da secretaria 
requisitante - Maiores informações 
pelo telefone: (13) 3579-1389 
com Américo ou e-mail: americo_
compras@saovicente.sp.gov.br - São 
Vicente, 10 de novembro de 2021 – 
Marta Aparecida da Cruz Florindo 
- Chefe do Departamento de Compras 
e Licitações.

1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES DA COMARCA DE GUARUJÁ - SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada J. P. A. DA S. ou J. P. A.; bem como seu marido R. F. A. O Dr. Renato Zanela Pandin e Cruz
Gandini, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e das Sucessões da Comarca de Guarujá/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 Separação Litigiosa ajuizada
por J. P. A. DA S. em face de A. B. DA S. - Processo nº 0004786-54.2010.8.26.0223, 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 14:31h e se
encerrará no dia 14/12/2021 às 14:30h, 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. DA PREFERÊNCIA –
Nos termos do artigo 843, §§ 1º e 2º, do CPC, a quota parte da coproprietária/cônjuge alheia a execução recairá sobre o produto da alienação do bem, sendo que a mesma terá
a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. 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 3% (três 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: MATRÍCULA Nº 80.336 DO 1º CARTÓRIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GUARUJÁ/SP - IMÓVEL: Lote nº 08 da quadra nº 21, do loteamento denominado Jardim Primavera, situado nesta cidade,
município e comarca de Guarujá-SP, medindo 10,00 metros de frente para a Rua das Orquídeas, por 30,00 metros da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a
mesma largura da frente, confrontando de um lado com o lote 07, de outro com o lote 9 e nos fundos com o lote 14, encerrando a área de 300,00 metros quadrados. Consta na
Av.04 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula. Contribuinte nº 2.0075.008-000. Consta no site da Prefeitura de Guarujá/SP débitos tributários
no valor total de R$ 25.124,82 (04/10/2021). Consta as fls.450 dos autos que sobre lote desta matrícula encontra-se edificada uma casa e uma edícula de uso residencial e uma
cobertura sobre a garagem e parte do corredor lateral, possui 6 cômodos, sendo 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e edícula, encerrando a área total construída de
116,825m2. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 622.000,00 (seiscentos e vinte e dois mil reais) para janeiro de 2018, que será atualizado até a data da alienação
conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Consta as fls.522 dos autos que a quota-parte do coproprietários alheio à execução recairá sobre o produto da alienação
do bem. Guarujá, 13 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Renato Zanela Pandin e Cruz Gandini-Juiz de Direito
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9ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTOS - SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados MESA REDONDA CHOPERIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.899.280/0001-03;
HERVAL PASCHOAL NEVES, inscrito no CPF/MF sob o nº 054.891.568-72; e sua mulher ELAINE PEREIRA NEVES, inscrita no CPF/MF sob o nº

004.850.278-28; bem como da compradora WANESSA PEREIRA NEVES, inscrita no CPF/MF sob o nº 176.009.818-31. A Dra. Lívia Maria de Oliveira Costa, MM. Juíza de
Direito da 9ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por ESPOLIO DE MARCILIO DIAS
FERRAZ em face de MESA REDONDA CHOPERIA LTDA E OUTROS - Processo nº 0015083-64.1996.8.26.0562 – Controle nº 744/2000, 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 23/11/2021 às 15:00h e se encerrará dia 26/11/2021 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 26/11/2021 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, 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 judicial nos autos 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: MATRÍCULA Nº 23.648 DO 15º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP -
IMÓVEL: Um terreno situado à Rua Araucária, antiga Rua “F”, correspondente ao lote nº 24, da quadra 16 do loteamento denominado “Jardim França”, no 22º Subdistrito –
Tucuruvi, medindo dito terreno 10,00 metros de frente para a referida rua, por 33,90 metros da frente aos fundos no lado direito de quem do terreno olha para a Rua, e 31,00
metros no lado esquerdo, tendo nos fundos a largura de 9,00 metros, encerrando a área de 300,00 metros quadrados, confinando no lado direito, com o lote nº 25, no lado
esquerdo com o lote nº 23, e nos fundos com o lote nº 09, todos da mesma quadra 16 e de propriedade Companhia Territorial Franco Paulista de Agua Fria, estando localizado
no lado esquerdo de quem da Rua Abreu Lemos, antiga Rua “I” (da qual dista 32,46 metros) mais ou menos, entra pela referida Rua Araucária. Consta na Av.05 desta
matrícula que foi edificada no terreno desta matrícula, uma casa com 401,00 metros quadrados de área construída, que recebeu o nº 200 da Rua Araucaria. Consta na Av.07
desta matrícula que o prédio nº 200 da rua Araucária, tem atualmente o nº 208 da referida rua. Consta no R.08 desta matrícula que HERVAL PASCHOAL NEVES e sua
mulher ELAINE PEREIRA NEVES vendeu o imóvel desta matrícula a WANESSA PEREIRA NEVES. Consta na Av.09 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução,
Processo nº 878/96, em trâmite na 8ª Vara Cível da Comarca de Santos/SP, requerida por ESPÓLIO DE MARCILIO DIAS FERRAS contra MESA REDONDA CHOPERIA LTDA
E OUTROS, foi declarada a ineficácia da alienação em fraude a execução do R.08 desta matrícula. Consta no R.10 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução,
Processo nº 878/96, em trâmite na 8ª Vara Cível da Comarca de Santos/SP, requerida por ESPÓLIO DE MARCILIO DIAS FERRAS contra MESA REDONDA CHOPERIA LTDA
E OUTROS, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário WALDOMIRO JOSÉ DE CARVALHO. Consta na Av.11 desta matrícula que nos do
Processo nº 00025003219985020033, em trâmite na 33ª Vara do Trabalho da Capital/SP, foi determinada a indisponibilidade de bens de HERVAL PASCHOAL NEVES. Consta
na Av.12 desta matrícula que nos do Processo nº 02391004220065020242, em trâmite no Grupo Auxiliar de Execução e Pesquisa Patrimonial da Capital/SP, foi determinada a
indisponibilidade de bens de HERVAL PASCHOAL NEVES. Contribuinte nº 070.199.0025-9. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no
valor de R$ 181.796,60 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 11.476,24 (21/09/2021). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 1.580.000,00 (um milhão,
quinhentos e oitenta mil reais) para novembro de 2016, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Santos, 29 de
setembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dra. Lívia Maria de Oliveira Costa-Juíza de Direito
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Citação. Prazo 20 dias. Proc. 0001776-03.2020.8.26.0562. O Dr. Paulo 
Sergio Mangerona, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Santos/SP, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Vinicius Morais da Silva CPF 
004.662.570-40 que nos autos da Ação de Procedimento Comum, em fase 
de Cumprimento de Sentença (0022133-72.2018.8.26.0562) requerida por 
Panalpina Ltda em face de Naturalena Brands Comercio de Produtos para 
Higiene Ltda Epp para recebimento de R$40.250,90 (11.02.19), foi 
instaurado o pedido de processamento de desconsideração da 
personalidade jurídica da executada para a inclusão do sócio. Estando o réu 
em lugar ignorado, expede-se o edital, para que no prazo de 15 dias, após 
os 20 supra, nos termos do artigo 135 do CPC, se manifeste sobre o pedido 
e requeira as provas cabíveis, sendo que no caso de revelia será nomeado 
curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Santos, 
27.10.21. K-10e11/11

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 0010733-95.2017.8.26.0562 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara 
Cível, do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). SIMONE CURADO 
FERREIRA OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FRANCISCO 
BORJA ARABAOLAZA GARCIA, CPF 228.149.798-41, com último 
endereço conhecido à Rua Carijo, 133, apt. 13, Vila Soriano, Indaiatuba - 
SP, CEP: 13335-310, SP, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de 
Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de Marimex 
Despachos Transportes e Serviços Ltda. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, por 
EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente manifestação e provas cabíveis. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 21 de 
outubro de 2021. K-10e11/11

Citação. Prazo 30 dias. Proc. 0021007-84.2018.8.26.0562. O Dr. Daniel 
Ribeiro de Paula, Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de 
Santos/SP, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Marcia Cristina Soler Alves 
CPF 100.717.918-09 e a Pitagoras Lima Ribeiro CPF 709.502.967-91 que 
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (1028132-
23.2017.8.26.0562) requerida por Bradesco Saúde S/A em face de Sublime 
Diversidades Ltda Me para recebimento de R$11.752,89 (mar/18) foi 
instaurado o pedido de processamento de desconsideração da 
personalidade jurídica da executada para a inclusão dos sócios. Estando os 
réus em lugar ignorado, expede-se o edital, para que no prazo de 15 dias, 
após os 30 supra, nos termos do artigo 135 do CPC, se manifestem sobre o 
pedido de desconsideração e requeiram as provas cabíveis, ficando 
advertidas de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será 
o edital, afixado e publicado na forma da lei. K-10e11/11

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 0022930-14.2019.8.26.0562. O Dr. Paulo 
Sergio Mangerona, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Santos/SP, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Carlos Xavier Diniz CPF 
052.499.797-77 que nos autos da Ação de Procedimento Sumário, em fase 
de Cumprimento de Sentença (1004589-59.2015.8.26.0562/01) requerida 
por Futura Log (NINGBO) Co Ltd em face de Petro Import Comércio 
Importação e Exportação Ltda Epp para recebimento de R$775.550,67 
(nov/15) foi instaurado o pedido de processamento de desconsideração da 
personalidade jurídica da executada para a inclusão do sócio. Estando o réu 
em lugar ignorado, expede-se o edital, para que no prazo de 15 dias, após 
os 20 supra, nos termos do artigo 135 do CPC, se manifeste sobre o pedido 
de desconsideração e requeira as provas cabíveis, sendo que no caso de 
revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado 
na forma da lei. Santos, 03.11.21. K-10e11/11

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o 
nº 836, com escritório à Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, 
devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, 
inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo 
Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São 
Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de bem 
imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação e Outras Avenças de nº 
10123990609, no qual figura como Fiduciante ANTONIO CARLOS 
FERREIRA CASTRO, médico, CPF/MF Nº 793.655.408-44 e sua mulher 
OTILIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA CASTRO, dentista, CPF/MF 
Nº 133.982.748-46, brasileiros, casados no regime da comunhão parcial de 
bens, residentes e domiciliados em  Santos/SP, levará a PÚBLICO LEILÃO 
de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e 
parágrafos, no dia 25/11/2021, às 15h30min, em PRIMEIRO LEILÃO, com 
lance mínimo igual ou superior a R$ 1.029.780,63 (Um Milhão Vinte e Nove 
Mil Setecentos e Oitenta Reais e Sessenta e Três centavos), o imóvel objeto 
da matrícula nº 74.766 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Santos/SP, 
com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário constituído 
por: O Sobrado Triplex Residencial sob nº 01, localizado no 1º e 2º 
pavimentos e pavimento de cobertura, do 1º bloco do Residencial Villagio Di 
Firenze, situado à Rua Joaquim Távora nº 473, esquina com a Rua 
Professor Reinaldo Porchart nº 16, com entrada pela Rua Joaquim Távora 
nº 473, no perímetro urbano desta comarca, tendo área útil de 101,735m², a 
área de terraço de 40,440m², a área comum de 3,480m², perfazendo a área 
total de 145,655m², e uma fração ideal de 2,9869%, pertencendo-lhe tanto 
no terreno como as demais coisas de uso comum, confrontando pelos três 
pavimentos, pela frente com o acesso principal de entrada de autos pela 
Rua Joaquim Távora, do lado direito com a área comum do condomínio e o 
recuo fronteiriço à Rua Joaquim Távora, do lado esquerdo com o sobrado 
tríplex residencial nº 02 e nos fundos com a entrada de pedestre. Cabe ao 
sobrado a vaga de garagem individual privativa localizada no térreo. Obs. 
Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da 
lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já 
designado o dia 07/12/2021, às 15h30min, no mesmo horário e local, para 
realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 
514.890,32 (Quinhentos e Quatorze Mil Oitocentos e Noventa Reais e 
Trinta e Dois Centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no site 
do leiloeiro (www.FrazaoLeiloes.com.br), em catálogos ou em qualquer 
outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de Brasília-DF. 
O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do 
parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 
11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões 
fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes 
do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, 
podendo o(s) fiduciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel 
outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º 
ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, 
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, 
outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do 
leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site 
www.FrazaoLeiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento 
mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes 
presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do 
leilão, com exceção do devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel 
preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão 
de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, e 
se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-
SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão 
presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será 
efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se 
encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial 
terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo leiloeiro 
acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do 
direito de preferência pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, 
por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do 
leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência 
bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do 
arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em instituição financeira 
autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil.  As demais condições 
obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 
1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial K-10,11e12/11

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, 
com escritório na Rua da Mooca, 3.547, ou Rua Hipódromo, 1141 - Sala 66 -  
Mooca, São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário ITAÚ 
UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede 
na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na 
Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e 
Compra de bem imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação e 
Outras Avenças de nº 10122866404, no qual figura como Fiduciantes 
CARLOS EDUARDO LUCAS, brasileiro, jornalista, RG Nº 14.756.664-2 – 
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 058.229.548-39,  e sua mulher 
VIRGINIA DIAFÉRIA PENHA LUCAS, brasileira, técnica em nutrição, RG Nº 
20.131.137-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF 144.115.838-36, casados sob o 
regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados em São 
Vicente/SP, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos 
termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 25/11/2021, às 
15h30min, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 754.929,62 (Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil Novecentos e Vinte e 
Nove Reais e Sessenta e Dois centavos), o imóvel objeto da matrícula nº 
141.186 do Cartório de Registro de Imóveis de São Vicente/SP, com a 
propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário constituído por: A 
casa Residencial que recebeu o nº 304, localizada no pavimento superior do 
prédio situado na Rua Francisco Xavier dos Passos, na Vila São Jorge, 
nesta cidade e comarca de São Vicente/SP, com uma área construída de 
120,78m², pertencendo-lhe no terreno uma fração ideal de 55,92, 
equivalente a 134,21m². Confronta pela frente com a área de recuo frontal 
que faz divisa com a Rua Francisco Xavier dos Passos; pelo lado direito, de 
quem da referida rua olha para o imóvel, confronta com a área de recuo 
lateral que faz divisa com o lote 3; pelo lado esquerdo confronta com a área 
de recuo lateral que faz divisa com o lote 5; e nos fundos confronta com a 
área de recuo dos fundos, que faz divisa com parte do lote nº 39. É de uso e 
propriedade exclusiva deste imóvel, parte da área de recuo frontal, a área 
de recuo lateral esquerda, e parte da área de recuo dos fundos, com as 
metragens seguintes: a) parte da área de recuo frontal: medem² de frente 
para a Rua Francisco Xavier dos Passos, por 5,00m² de frente aos fundos e 
de ambos os lados, confrontando pelo lado direito de quem da rua olha, com 
parte da mesma área de recuo frontal, de uso e propriedade exclusiva da 
casa 2, pelo lado esquerdo e na mesma posição confronta com parte do lote 
5 e nos fundos mede 4,00m de largura e confronta com  parte da sala da 
casa 2 e parte com a área de recuo lateral esquerda, encerrando a área de 
20,00m²; b) área de recuo lateral esquerda: inicia-se num ponto distante 
5,00m da Rua Francisco Xavier dos Passos, medindo 1,50m de frente para 
a área de recuo frontal, por 21,10m da frente aos fundos e de ambos os 
lados, confrontando pelo lado direito de quem da rua olha, com os cômodos 
da casa 2, pelo lado esquerdo e na mesma posição confronta com parte do 
lote 5, e nos fundos onde mede 1,50m de largura, confronta com a área de 
recuo dos fundos, encerrando a área de 31,65m²; c) parte da área de recuo 
dos fundos: mede 4,00m de frente, em parte para a área de recuo lateral 
esquerda e em parte para o dormitório da casa 2, por 3,90m da frente aos 
fundos e de ambos os lados, confrontando pelo lado direito de quem da rua 
olha, com parte da área de recuo de fundos pertencendo a casa 2, pelo lado 
esquerdo e na mesma posição com parte do lote 5 e nos fundos onde mede 
3,90m divide com parte do lote 39, encerrando a área de 15,60m². Obs. 
Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da 
lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já 
designado o dia 07/12/2021, às 15h30min, no mesmo horário e local, para 
realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 
R$377.464,81 (Trezentos e Setenta e Sete Mil Quatrocentos e Sessenta e 
Quatro Reais e Oitenta e Um centavos). Todos os horários estipulados 
neste edital, no site do leiloeiro (www.FrazaoLeiloes.com.br), em catálogos 
ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial 
de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na 
forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 
11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões 
fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes 
do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, 
podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel 
outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º 
ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, 
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, 
outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do 
leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site 
www.FrazaoLeiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento 
mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes 
presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do 
leilão, com exceção do devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel 
preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão 
de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, e 
se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-
SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão 
presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será 
efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se 
encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial 
terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo leiloeiro 
acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do 
direito de preferência pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, 
por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do 
leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência 
bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do 
arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em instituição financeira 
autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições 
obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 
1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. K-10,11e12/11

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1001003-
78.2019.8.26.0366 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de 
Mongaguá, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea Aparecida Nogueira Amaral 
Roman, na forma da Lei, etc. Faz saber aos ocupantes não identificados do 
lote 03 da quadra n do loteamento Balneário Jaraguá, Brasileiro, com 
endereço à Rua Santa Eunice, 2062/2066, Balneário Jaraguá, CEP 11730-
000, Mongaguá - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Hugo Eneas Salomone, alegando em síntese que 
objetiva a reivindicação sobre referido imóvel que é objeto da matrícula nº 
182.905 do CRI/Itanhaém, compelindo os réus a restituírem o imóvel livre e 
desimpedido de pessoas e coisas e sem direito a indenização. Encontrando-
se a parte ré 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 
(quinze) 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 Mongaguá, aos 22 de setembro de 2021. K-10e11/11

Processo 1016606-23.2017.8.26.0477 - Execução de Título Extrajudicial - 
Despesas Condominiais - Condomínio Edifício Santa Veronica - Jovino 
Joaquim dos Santos - edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 
1016606- 23.2017.8.26.0477 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro de Praia Grande, Estado de São Paulo, Dr(a). Eduardo Hipolito 
Haddad, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Jovino Joaquim dos Santos, 
CPF ignorado que Condomínio Oásis Eco Vida ajuizou Ação de Execução 
de Título Extrajudicial para recebimento de R$2.348,92 (out/17) decorrente 
das cotas condominiais vencidas e não consecutivas no período de 
novembro/12 a outubro/17 em relação a unidade 004 do Condomínio 
Exequente, bem como as vencidas no decorrer do processo. Estando o 
executado em lugar ignorado, expede-se o edital para que em 03 dias 
pague o débito, podendo no prazo de 15 dias opor embargos ou reconhecer 
o crédito e comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e 
requerer o parcelamento em até 06 parcelas mensais corrigidas, sob pena 
de penhora, prazos estes a fluir os 20 supra, ficando advertido de que no 
caso de revelia 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 Praia Grande, aos 15 de outubro de 2021 K-10e11/11

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

COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO
Pelo presente, solicitamos que a funcionária, 
DANIELLE DE CARVALHO PUPO, portadora da CTPS 
90862 Série 400 SP, funcionária da empresa, VERA 
LUCIA CONTI NERI COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
- EIRELI, Rua R ALEXANDRE MARTINS 80/SUC 
230, Aparecida, Santos/SP - CEP 11025-200 / CNPJ: 
21.044.962/0001-12, a COMPARECER na empresa 
no prazo de 72 (setenta e duas). Esgotado esse 
prazo, o caso será incurso na letra “i” do Artigo 482 
da CLT, configurando “Abandono de Emprego”, o que 
importará em seu desligamento imediato da empresa.  

www.diariodolitoral.com.br

Anuncie: 
(13) 99149-7354 

A leitura 
na medida 
certa.

A7diariodolitoral.com.br
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 A Com a filiação praticamen-
te acertada para o PL de Valde-
mar da Costa Neto, o presiden-
te Jair Bolsonaro (sem partido) 
tentou nesta terça-feira rebater 
eventuais críticas à sua ida para 
o partido do centrão -grupo de 
partidos ao qual o mandatário 
pertenceu por mais de 20 anos, 
mas ganhou a eleição em 2018 
com discurso contrário.

“Pessoal critica: ‘Ah, o cara 
está conversando com o cen-
trão’. Quer que eu converse 
com o PSOL, com o PC do B, 
que não centrão?”, questionou 
o presidente, em entrevista ao 
portal bolsonarista Jornal Ci-
dade Online.

“Se você tirar o centrão, 
tem a esquerda. Para onde é 
que eu vou? Tem que ter um 
partido, se eu quiser disputar 
as eleições do ano que vem”,  
prosseguiu.

Na entrevista, o presidente 
não cita o PL expressamente, 
mas na segunda-feira (8) dis-
se estar 99% fechado com a 
legenda. 

O partido era aliado do ex- Filiação ao PL não está completamente acertada, mas presidente disse que deve decidir nesta semana

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Bolsonaro rebate críticas sobre 
filiação a partido do centrão

POSSÍVEL IDA AO PL. ‘Quer que eu converse com o PSOL, com o PC do B?’, questionou o presidente nesta terça

-presidente Lula. No mensa-
lão, seu dirigente, Valdemar da 
Costa Neto, foi condenado e 
preso.

Bolsonaro lembrou ainda 
que ele próprio foi filiado ao 
PP, outro partido do Centrão 
com o qual vinha negociando 
até o momento. “Eu fui do Cen-
trão”, disse.

A filiação não está comple-
tamente acertada, mas o pre-
sidente disse a apoiadores na 
manhã de ontem que deve de-
cidir nesta semana.

Haverá uma reunião entre 
Valdemar e Bolsonaro nesta 
quarta-feira para acertar al-
guns palanques regionais, se-
gundo o próprio presidente 
disse a apoiadores nesta ma-
nhã.

Uma eventual filiação de 
Bolsonaro e seus apoiadores ao 
partido consolida ainda mais a 
mudança de postura do presi-
dente. Durante as eleições, era 
crítico do “toma lá, dá cá” que 
dizia ser feito pelo centrão, gru-
po de partidos que hoje dá sus-
tentação ao seu governo. (FP)

Presidente 
edita decreto 
do Auxílio 
Brasil

 A O presidente Jair Bolsona-
ro editou o decreto que re-
gulamenta o novo programa 
social do governo federal, o 
Auxílio Brasil. O documento 
foi publicado na noite de se-
gunda-feira (8) em edição ex-
tra do Diário Oficial da União 
e prevê que todas as famílias 
atendidas pelo Bolsa Família 
serão migradas para o Auxílio 
Brasil, sem a obrigatoriedade 
de recadastramento.

Os benefícios básicos fo-
ram incorporados ao progra-
ma em caráter definitivo e não 
tem relação com o valor míni-
mo de R$ 400 por família para 
o Auxílio Brasil em 2022. O pa-
gamento deste valor, previsto 
para ser pago em dezembro 
retroativo a novembro, depen-
de da aprovação, pelo Con-
gresso Nacional da PEC dos 
Precatórios.

O texto-base foi aprovada 
em primeiro turno na Câma-
ra na semana passada e a vota-
ção dos destaques e do segun-
do turno estava prevista para 
ontem. O texto ainda tem que 
passar por duas votações no 
Senado. (FP)

PROGRAMA SOCIAL

 A A cantora Marília Men-
donça, que morreu em um 
acidente aéreo na última sex-
ta-feira (5), é tema de um mu-
ral que está sendo produzido 
no bairro de Campo Limpo, 
na zona sul de São Paulo, pe-
los grafiteiros Edy Hp e Paulo 
Terra. O painel de 23 metros 
de altura pode ser visto na es-
trada do Campo Limpo, altura 
do número 4.000, na divisa 
com o município de Taboão 
da Serra.

O trabalho começou no 
sábado e foi concluído nes-
ta terça-feira (9). Quem pas-
sa pelo local, pode ver o pai-
nel colorido, onde os artistas 
retratam Marília Mendonça 

Marília Mendonça é homenageada com mural

Marília Mendonça é homenageada com mural na divisa de Taboão da Serra, na Grande São Paulo
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sorrindo e com microfone na 
mão.

Em sua página oficial no 
Instagram, o artista Paulo Ter-
ra publicou um vídeo onde 
ele aparece ao lado de Hp de-
senhando o mural. “In pro-
cess”, escreveu. (GSP)

Homenagem a cantora Marília Mendonça 
virou tema de um mural pintado na divisa 
entre Taboão da Serra e o Campo Limpo

O painel de 23 
metros de altura 
pode ser visto na 
estrada do Campo 
Limpo, altura do 
número 4.000, 
na divisa com 
Taboão da Serra

 A Um turista da França, de 59 
anos, foi mordido por um tuba-
rão na praia do Lamberto, em 
Ubatuba, no litoral norte pau-
lista. Ele foi socorrido, medica-
do e, segundo parentes, já vol-
tou para a França.

O caso aconteceu no dia 3 
de novembro, um dia após o 
feriado de Finados. Quem fez a 
confirmação de que o ferimen-
to foi provocado por dentes de 
um tubarão foram os pesquisa-
dores do Instituto Argonauta, 
que atua na região. Eles fizeram 
a análise a partir de imagens 
compartilhadas pela família do 
turista e por relatos que colhe-
ram de quem estava próximo 
no momento do incidente.

As imagens foram encami-
nhadas para o biólogo Otto Bis-
marck Gadig, da Unesp (Uni-
versidade Estadual Paulista), 
um dos maiores especialistas 
sobre tubarões do Brasil. Ele 

Ubatuba: Tubarão ataca turista 
francês em praia da cidade

Turista francês foi mordido por tubarão na praia do Lamberto, 
em Ubatuba; outros exames serão feitos para descobrir a espécie
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também confirmou que as 
lesões são compatíveis com 
as de um tubarão, segundo o  
instituto.

Outros exames serão feitos 
para analisar qual espécie de 

tubarão mordeu o turista. A 
hipótese é a de que o animal 
tenha se assustado, já que o 
francês nadava em estilo cra-
wl (batendo braços e pernas).  
(FP)

 A Após um ano de queda 
em ocorrências, a violência 
contra pessoas com deficiên-
cia (PCDs) voltou a crescer 
em 2021. De acordo com da-
dos do Instituto Jô Clemente 
(antiga APAE-SP) o número 
de casos registrados triplicou 
no período de janeiro a agos-
to deste ano em relação ao 
mesmo período do ano pas-
sado. Foram 670 ocorrências 
neste ano, considerando ape-
nas vítimas com deficiência 
intelectual.

Para a psicóloga do Ser-
viço Jurídico Social do Insti-
tuto, Ticiana Marenov, o au-
mento é expressivo. 

“São casos novos e tam-
bém acompanhamentos de 
retornos. No ano todo de 
2020 foram 309 atendimen-
tos, já estamos em 800 e a 
projeção é de que chegue a 
1.400 até o fim do ano. Um 

Casos de violência com PCDs 
disparam na pandemia

aumento significativo. Os ca-
sos estão aparecendo agora 
com a retomada por causa da 
subnotificação, com o fecha-
mento de escolas e serviços 
especializados”, afirma.

Até mesmo antes de a 
pandemia da Covid-19 come-
çar já havida sido observada 
uma alta no número de casos 

de  violência ou violação de 
direitos contra pessoas com 
deficiência intelectual. De ja-
neiro a agosto de 2019 fo-
ram 1.080 notificações, sen-
do 317 novas. As informações 
são do R7.

Criada em 2014, a  1ª De-
legacia de Polícia da Pessoa 
com Deficiência em São Pau-
lo, confirma  o aumento do 
número de casos. 

“Em 2019, tivemos 2.039 
pessoas atendidas, em 2020 
foram 1.469 porque a pessoa 
com deficiência não se arris-
ca a sair de casa, pegar metrô 
para registrar a ocorrência 
com medo da Covid-19. Até 
agosto deste ano, foram 1.170 
atendimentos”, explica Maria 
Valéria Pereira, delegada titu-
lar da 1ª Delegacia da Pessoa 
com Deficiência. A matéria 
completa pode ser lida no 
site. (GSP)

O número de 
casos registrados 
triplicou no 
período de 
janeiro a agosto 
deste ano em 
relação ao 
mesmo período 
do ano passado. 
Foram 670 
ocorrências

Morre ex-
governador 
de Goiás

 A Governador de Goiás em 
dois mandatos (1983-1986 e 
1991-1994) e político históri-
co, Iris Rezende (MDB) morreu 
no início da madrugada desta 
terça-feira (9), aos 87 anos, no 
Hospital Vila Nova Star, em 
São Paulo.

Ele estava em tratamento 
contra um AVC (Acidente Vas-
cular Cerebral (AVC) desde o 
dia 6 de agosto. No sábado (6) 
foi intubado por causa de uma 
infecção. Rezende foi transfe-
rido de Goiânia para a capital 
paulista para ser tratado com 
a cardiologista intensivista Lu-
dhmila Hajjar.

O corpo foi velado no Palá-
cio das Esmeraldas, em Goiâ-
nia. Ele foi enterrado no cemité-
rio Santana, também na capital 
de Goiás, às 17h desta terça. (FP)
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 A Com a filiação praticamen-
te acertada para o PL de Valde-
mar da Costa Neto, o presiden-
te Jair Bolsonaro (sem partido) 
tentou nesta terça-feira rebater 
eventuais críticas à sua ida para 
o partido do centrão -grupo de 
partidos ao qual o mandatário 
pertenceu por mais de 20 anos, 
mas ganhou a eleição em 2018 
com discurso contrário.

“Pessoal critica: ‘Ah, o cara 
está conversando com o cen-
trão’. Quer que eu converse 
com o PSOL, com o PC do B, 
que não centrão?”, questionou 
o presidente, em entrevista ao 
portal bolsonarista Jornal Ci-
dade Online.

“Se você tirar o centrão, 
tem a esquerda. Para onde é 
que eu vou? Tem que ter um 
partido, se eu quiser disputar 
as eleições do ano que vem”,  
prosseguiu.

Na entrevista, o presidente 
não cita o PL expressamente, 
mas na segunda-feira (8) dis-
se estar 99% fechado com a 
legenda. 

O partido era aliado do ex- Filiação ao PL não está completamente acertada, mas presidente disse que deve decidir nesta semana

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Bolsonaro rebate críticas sobre 
filiação a partido do centrão

POSSÍVEL IDA AO PL. ‘Quer que eu converse com o PSOL, com o PC do B?’, questionou o presidente nesta terça

-presidente Lula. No mensa-
lão, seu dirigente, Valdemar da 
Costa Neto, foi condenado e 
preso.

Bolsonaro lembrou ainda 
que ele próprio foi filiado ao 
PP, outro partido do Centrão 
com o qual vinha negociando 
até o momento. “Eu fui do Cen-
trão”, disse.

A filiação não está comple-
tamente acertada, mas o pre-
sidente disse a apoiadores na 
manhã de ontem que deve de-
cidir nesta semana.

Haverá uma reunião entre 
Valdemar e Bolsonaro nesta 
quarta-feira para acertar al-
guns palanques regionais, se-
gundo o próprio presidente 
disse a apoiadores nesta ma-
nhã.

Uma eventual filiação de 
Bolsonaro e seus apoiadores ao 
partido consolida ainda mais a 
mudança de postura do presi-
dente. Durante as eleições, era 
crítico do “toma lá, dá cá” que 
dizia ser feito pelo centrão, gru-
po de partidos que hoje dá sus-
tentação ao seu governo. (FP)

Presidente 
edita decreto 
do Auxílio 
Brasil

 A O presidente Jair Bolsona-
ro editou o decreto que re-
gulamenta o novo programa 
social do governo federal, o 
Auxílio Brasil. O documento 
foi publicado na noite de se-
gunda-feira (8) em edição ex-
tra do Diário Oficial da União 
e prevê que todas as famílias 
atendidas pelo Bolsa Família 
serão migradas para o Auxílio 
Brasil, sem a obrigatoriedade 
de recadastramento.

Os benefícios básicos fo-
ram incorporados ao progra-
ma em caráter definitivo e não 
tem relação com o valor míni-
mo de R$ 400 por família para 
o Auxílio Brasil em 2022. O pa-
gamento deste valor, previsto 
para ser pago em dezembro 
retroativo a novembro, depen-
de da aprovação, pelo Con-
gresso Nacional da PEC dos 
Precatórios.

O texto-base foi aprovada 
em primeiro turno na Câma-
ra na semana passada e a vota-
ção dos destaques e do segun-
do turno estava prevista para 
ontem. O texto ainda tem que 
passar por duas votações no 
Senado. (FP)

PROGRAMA SOCIAL

 A A cantora Marília Men-
donça, que morreu em um 
acidente aéreo na última sex-
ta-feira (5), é tema de um mu-
ral que está sendo produzido 
no bairro de Campo Limpo, 
na zona sul de São Paulo, pe-
los grafiteiros Edy Hp e Paulo 
Terra. O painel de 23 metros 
de altura pode ser visto na es-
trada do Campo Limpo, altura 
do número 4.000, na divisa 
com o município de Taboão 
da Serra.

O trabalho começou no 
sábado e foi concluído nes-
ta terça-feira (9). Quem pas-
sa pelo local, pode ver o pai-
nel colorido, onde os artistas 
retratam Marília Mendonça 

Marília Mendonça é homenageada com mural

Marília Mendonça é homenageada com mural na divisa de Taboão da Serra, na Grande São Paulo
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sorrindo e com microfone na 
mão.

Em sua página oficial no 
Instagram, o artista Paulo Ter-
ra publicou um vídeo onde 
ele aparece ao lado de Hp de-
senhando o mural. “In pro-
cess”, escreveu. (GSP)

Homenagem a cantora Marília Mendonça 
virou tema de um mural pintado na divisa 
entre Taboão da Serra e o Campo Limpo

O painel de 23 
metros de altura 
pode ser visto na 
estrada do Campo 
Limpo, altura do 
número 4.000, 
na divisa com 
Taboão da Serra

 A Um turista da França, de 59 
anos, foi mordido por um tuba-
rão na praia do Lamberto, em 
Ubatuba, no litoral norte pau-
lista. Ele foi socorrido, medica-
do e, segundo parentes, já vol-
tou para a França.

O caso aconteceu no dia 3 
de novembro, um dia após o 
feriado de Finados. Quem fez a 
confirmação de que o ferimen-
to foi provocado por dentes de 
um tubarão foram os pesquisa-
dores do Instituto Argonauta, 
que atua na região. Eles fizeram 
a análise a partir de imagens 
compartilhadas pela família do 
turista e por relatos que colhe-
ram de quem estava próximo 
no momento do incidente.

As imagens foram encami-
nhadas para o biólogo Otto Bis-
marck Gadig, da Unesp (Uni-
versidade Estadual Paulista), 
um dos maiores especialistas 
sobre tubarões do Brasil. Ele 

Ubatuba: Tubarão ataca turista 
francês em praia da cidade

Turista francês foi mordido por tubarão na praia do Lamberto, 
em Ubatuba; outros exames serão feitos para descobrir a espécie
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também confirmou que as 
lesões são compatíveis com 
as de um tubarão, segundo o  
instituto.

Outros exames serão feitos 
para analisar qual espécie de 

tubarão mordeu o turista. A 
hipótese é a de que o animal 
tenha se assustado, já que o 
francês nadava em estilo cra-
wl (batendo braços e pernas).  
(FP)

 A Após um ano de queda 
em ocorrências, a violência 
contra pessoas com deficiên-
cia (PCDs) voltou a crescer 
em 2021. De acordo com da-
dos do Instituto Jô Clemente 
(antiga APAE-SP) o número 
de casos registrados triplicou 
no período de janeiro a agos-
to deste ano em relação ao 
mesmo período do ano pas-
sado. Foram 670 ocorrências 
neste ano, considerando ape-
nas vítimas com deficiência 
intelectual.

Para a psicóloga do Ser-
viço Jurídico Social do Insti-
tuto, Ticiana Marenov, o au-
mento é expressivo. 

“São casos novos e tam-
bém acompanhamentos de 
retornos. No ano todo de 
2020 foram 309 atendimen-
tos, já estamos em 800 e a 
projeção é de que chegue a 
1.400 até o fim do ano. Um 

Casos de violência com PCDs 
disparam na pandemia

aumento significativo. Os ca-
sos estão aparecendo agora 
com a retomada por causa da 
subnotificação, com o fecha-
mento de escolas e serviços 
especializados”, afirma.

Até mesmo antes de a 
pandemia da Covid-19 come-
çar já havida sido observada 
uma alta no número de casos 

de  violência ou violação de 
direitos contra pessoas com 
deficiência intelectual. De ja-
neiro a agosto de 2019 fo-
ram 1.080 notificações, sen-
do 317 novas. As informações 
são do R7.

Criada em 2014, a  1ª De-
legacia de Polícia da Pessoa 
com Deficiência em São Pau-
lo, confirma  o aumento do 
número de casos. 

“Em 2019, tivemos 2.039 
pessoas atendidas, em 2020 
foram 1.469 porque a pessoa 
com deficiência não se arris-
ca a sair de casa, pegar metrô 
para registrar a ocorrência 
com medo da Covid-19. Até 
agosto deste ano, foram 1.170 
atendimentos”, explica Maria 
Valéria Pereira, delegada titu-
lar da 1ª Delegacia da Pessoa 
com Deficiência. A matéria 
completa pode ser lida no 
site. (GSP)

O número de 
casos registrados 
triplicou no 
período de 
janeiro a agosto 
deste ano em 
relação ao 
mesmo período 
do ano passado. 
Foram 670 
ocorrências

Morre ex-
governador 
de Goiás

 A Governador de Goiás em 
dois mandatos (1983-1986 e 
1991-1994) e político históri-
co, Iris Rezende (MDB) morreu 
no início da madrugada desta 
terça-feira (9), aos 87 anos, no 
Hospital Vila Nova Star, em 
São Paulo.

Ele estava em tratamento 
contra um AVC (Acidente Vas-
cular Cerebral (AVC) desde o 
dia 6 de agosto. No sábado (6) 
foi intubado por causa de uma 
infecção. Rezende foi transfe-
rido de Goiânia para a capital 
paulista para ser tratado com 
a cardiologista intensivista Lu-
dhmila Hajjar.

O corpo foi velado no Palá-
cio das Esmeraldas, em Goiâ-
nia. Ele foi enterrado no cemité-
rio Santana, também na capital 
de Goiás, às 17h desta terça. (FP)
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Curtas

COZINHANDO. Sandy 
foi irônica ao falar so-
bre a sua performance 
na cozinha em Sandy+-
Chef, que estreia nesta 
quinta (11) na HBO Max. 
Diferentemente de Se-
lena Gomez, 29, que na 
versão original da atra-
ção se atrapalha ao fa-
zer uma omelete e qua-
se coloca fogo em sua 
casa ao cozinhar um 
polvo -o que garante 
muito da graça do pro-
grama-, a cantora brasi-
leira não é nada pateta.

KARMA NO SET. Não 
bastasse a terrível mor-
te que aconteceu aci-
dentalmente após tiro 
disparado por Alec Bal-
dwin, agora o set do 
filme “Rust” se vê in-
serido em mais uma 
polêmica. De acordo 
com o TMZ, um cineas-
ta que trabalha no lon-
ga foi picado por uma 
aranha e pode ter de 
amputar seu braço es-
querdo. As imagens do 
ferimento são muito 
feias.

INTERROMPIDO. Ima-
gens nas redes sociais 
mostram um tumulto 
generalizado após a Po-
lícia Militar do Pará in-
terromper um show do 
funkeiro MC Poze do 
Rodo, em Belém. O caso 
ocorreu na noite do úl-
timo domingo (7) na ca-
pital paraense. Em um 
vídeo, um policial apa-
rece disparando balas 
de borracha em direção 
ao público.

‘Quando falo, 
sinto que não 
abro a boca’ 
Kristen Stewart ao falar 
sobre as dificuldades de 
interpretar a princesa  de 
Gales.

A 
Record TV, que re-
centemente ad-
quiriu os direitos 
de transmissão do 
Campeonato Pau-

lista, já começa a anunciar 
as primeiras contratações de 
narradores e comentaristas. 
Um dos grandes nomes da 
TV brasileira,  Silvio Luiz foi 
o primeiro a ser anunciado e 
irá fazer os jogos no digital. O 
narrador da TV ainda será di-
vulgado. Márcio Canuto, ou-
tra figura memorável, volta à 
televisão. Canuto, que já esta-
va fora do ar há algum tem-
po, deverá fazer reportagens 
com seu estilo muito conhe-
cido e carismático de ser. Jun-
to a este time, soma-se Rena-
to Marsiglia, ex-árbitro que 
vem para ser comentarista. 

PAULISTÃO NA RECORD
Pelas barbas do profeta!
Emissora começa a 
divulgar primeiros 
contratados para a 
sua nova atração; 
Paulista será iniciado 
no fim de janeiro 

Velozes e Furiosos 10
O ator, roteirista e produtor Vin Diesel (54), protagonista da 
franquia “Velozes e Furiosos”, pediu neste domingo (7), em 
seu Instagram, que Dwayne Johnson (49), conhecido como 
The Rock, retornasse no último filme para realizar o seu 
destino. Em julho deste ano, The Rock havia afirmado em 
entrevista ao The Hollywood Reporter que não retornaria a 
um filme principal da franquia. O 10º filme da franquia deve 
chegar aos cinemas em 7 de abril de 2023.

Hackeada
Após chorar bastante nas 
homenagens à amiga Marí-
lia Mendonça, que morreu 
aos 26 anos em um desastre 
aéreo, a cantora Luiía Sonza 
teve seu site oficial hackea-
do nesta segunda-feira (8). 
Quem tentou entrar para ver  
informações sobre a canto-
ra, se deparou com  imagens 
e clipes de músicas de canto-
res mortos.

50 anos
Um dos álbuns mais ama-
dos da história, definidor 
do hard rock dos anos 1970, 
“Led Zeppelin IV” fez 50 
anos nesta segunda-feira. 
É o disco que traz a canção 
“Stairway to Heaven”, um 
ícone do gênero, e que trans-
formou os quatro integran-
tes do Led Zeppelin em es-
trelas mundiais, cultuados 
até hoje.

Arrancando suspiros da web 
A apresentadora Giovanna Ewbank (35) arrancou suspiros dos fãs e internautas nesta se-
gunda-feira (8) ao publicar um clique bem ousado, onde posa só de biquíni, em seu perfil 
nas redes sociais. Na imagem, a loira aparece com um biquíni preto mínimo durante uma 
viagem para Trancoso, na Bahia. A peça deixou evidenciou a cinturinha finíssima e o corpo 
deslumbrante da musa. Na legenda, esposa do ator Bruno Gagliasso escreveu: “Obrigado, 
Deus”. A beleza surreal de Ewbank rendeu elogios.
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