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PG retoma área doada à  
Pro Moradia e causa revolta

 ASegundo a Associação, prefeitura havia 
prometido apoio aos projetos habitacionais 
para as pessoas em vulnerabilidade social 

Dezenas de moradores de Praia 
Grande ligados à Associação Pró 
Moradia Sítio do Campo estão 
indignados com a ação, segun-
do acreditam, arbitrária da Pre-

feitura que, sem avisar, retomou 
um dos terrenos que haviam sido 
doados à entidade pela própria 
Administração, ambos na Vila  
Esmeralda.  CIDADES/A3

Totens valorizam o turismo de 
São Vicente na Praia do Itararé

Ação termina 
com mais de 
dez presos
O Departamento Estadual de Pre-
venção e Repressão ao Narcotrá-
fico (DENARC), realizou ontem a 
‘Operação Decant’. Foram cum-
pridos 54 mandados de busca e 
apreensão e outros 19 mandados 
de prisão temporária, contra uma 
organização criminosa voltada 
para o tráfico de drogas e para a 
lavagem de dinheiro. Entre as ci-
dades do Estado de São Paulo que 
foram alvo das autoridades estava 
o município de Guarujá. Além de 
SP, a operação foi deflagrada em 
PE, MS e RS. CIDADES/A4

Hóspede ajuda a 
roubar hotel no José 
Menino CIDADES/A4

SANTOS

Ao todo, dez painéis foram montados pela prefeitura no início do mês   CIDADES/A4

TADEU FILHO/PMSV

Em 2006, o número de acidentes fatais com ciclistas em Santos e São Vicente 
chegou a 94, ligando um sinal de alerta na Região. Com a noção de que algo 
precisaria ser feito para preservar a vida de quem anda de bicicleta, o servidor 
público municipal Jessé Teixeira Félix teve a ideia de criar a Associação Brasileira 
de Ciclistas (ABC), entidade que celebra hoje 15 anos de atividades.          CIDADES/A3

Feliz aniversário!  Associação 
de ciclistas completa 15 anos 

hoje com evento em Santos

DIVULGAÇÃO/PMS

DADOS DO IBGE

Covid provocou 
maior alta de 
mortes no País 
desde 1984
BRASIL/A7

Terminal de 
Santos já pode 
ir a leilão
O governo federal qualificou oito 
terminais portuários para serem 
outorgados à iniciativa privada 
por meio do Programa de Parce-
rias de Investimentos (PPI). O de-
creto, assinado pelo presidente 
em exercício Hamilton Mourão, 
foi publicado ontem (18) no Diá-
rio Oficial da União. CIDADES/A4

vereador é 
executado ao 
chegar em casa
Na noite desta quarta, o vereador 
Denis Lucas (Republicanos), de Ita-
pevi, na Grande São Paulo, foi exe-
cutado na garagem de sua casa. O 
político de 47 anos foi baleado duas 
vezes na cabeça. Denis retornava de 
um culto religioso e estava sozinho 
no carro. O crime aconteceu por 
volta das 22h e segue em investiga-
ção. Até a manhã desta quinta-feira 
(18) ninguém havia sido preso. De 
acordo com a polícia, nada foi le-
vado e ainda não há pistas que in-
diquem a motivação do crime. No 
entanto, já foi descartada a hipóte-
se de latrocínio.  BRASIL/A7

OPERAÇÃO DECANT

GRANDE SÃO PAULO

Caetano Veloso 
marca série de shows 
pelo Brasil  ANEXO/A8

Festival Cultural 
começa hoje em 
Itanhaém CIDADES/A3

Privatização de 
portos pode gerar 
greve SEU DINHEIRO/A5

mais de metade  
de hospitais não 
têm pacientes
O governo de São Paulo anunciou 
nesta quarta que 37 hospitais es-
taduais já não têm mais pacientes 
de Covid-19. Eles correspondem a 
56% das unidades que receberam 
os pacientes infectados pelo coro-
navírus no decorrer da pandemia. 
Com a queda de 92% das interna-
ções em São Paulo, estes hospitais 
já estão sendo direcionadas para 
atendimentos de outras doenças. 
Mais da metade das unidades hos-
pitalares que estavam dedicadas à 
Covid-19 já tiveram o perfil assis-
tencial redefinido. O Estado man-
tém 29 hospitais como referência 
para o coronavírus.           BRASIL/A7

COVID-19
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“Onde esse mundo vai parar?” Em algum momento 
você já ouviu ou já disse essa frase, muito provavel-
mente se admirando ao perceber as possibilidades 
quase ilimitadas das descobertas científicas ou das 
produções tecnológicas. É realmente incrível o que 

podemos fazer, e tudo o que é feito ou descoberto fica registrado 
em livros, revistas, jornais, vídeos, fotografias, textos de mono-
grafias e até redes sociais. Olhando assim parece que a coisa está 
fora de controle, pois parece impossível juntar tudo isso.

O acúmulo de conhecimento faz das gerações que estão 
ativas hoje privilegiadas por tanto saber. Mas não basta desco-
brir ou inventar coisas novas, nem escrever sobre elas, é preciso 
usa-las como suporte para chegar a mais outras e mais outras 
descobertas. A invenção da escrita possibilitou guardar para as 
gerações posteriores o que os antepassados haviam aprendido, 
e com as lições dos pais os filhos puderam construir novos va-
lores. Daí foi uma evolução natural a criação de bibliotecas, para 
guardar os escritos, e das escolas formais, para discutir, questio-
nar e ensinar o que estava escrito nos livros, e assim produzir 
mais conhecimentos.

De acordo com o site de notícias Tecmundo até 2007 havia 
cerca de 295 exabytes de informações disponíveis no mundo 
todo, armazenadas em computadores pessoais e empresariais. 
Isso é muita coisa. A humanidade gastou milhares de anos para 
chegar a esse número, mas com o fenômeno da internet a esti-
mativa é de que agora esse número dobre a cada ano. Agora é a 
minha vez de dizer: Onde esse mundo vai parar? 

Não basta produzir informações, é preciso saber tirar 
proveito delas para alcançar um nível mais alto de convivência 
humana, menos agressão ao meio ambiente e melhor qualidade 
de vida. É aí que entra uma tecnologia chamada Big Data. São 
softwares capazes de, a partir de uma lógica pré-estabelecida, in-
terpretar textos, vídeos, áudios, números, e juntar tudo para tirar 
conclusões. A gente pode conectar um programa de computar 

para ler um site de previsão do tempo para ler todo os histó-
rico de chuvas, ventos, humidade e sol de uma determinada 
região, e também o histórico de produtividade agrícola, e ainda 
o histórico de demanda de determinado produto, como feijão, e 
com isso o programa pode tirar conclusões como recomendar 
a quantidade de sementes a ser plantada, a probabilidade de 
problemas com pragas, de colheita e até de comercialização, e 
por consequência o preço médio que será alcançado. Mas isso 
ainda não é nada, observe que estamos mencionando poucas 
variáveis e de apenas um assunto. Podemos ainda associar a essa 
equação dados de saúde pública, extraídos de bancos de dados 
do governo, de vários países, para estabelecer uma relação entre 
as propriedades químicas, físicas e biológicas daquele produto 
e a saúde da população que o consome, e assim os governantes 
saberão se devem ou não incentivar a produção daquele alimen-
to e até criar políticas públicas para, com isso, controlar doenças 
e reduzir orçamentos de medicamentos. Ou ainda se a relação 
custo-benefício entre aquele produto e as áreas de plantio, seu 
processo produtivo e a saúde pública é baixa, e assim recomen-
dar que as áreas sejam melhor aproveitas com outro produto.

Big Data é uma tecnologia que veio para juntar informações 
de todo tipo, seja onde for que elas estejam, e planifica-las para 
descobrir o que há de comum entre todas elas, para detectar 
tendências, para encontrar soluções para problemas específicos. 
É como um detetive que procura pistas de todo tipo e em qual-
quer lugar para elucidar um mistério. 

Sim, Big Data são softwares detetives que estão cruzando 
grandes volumes de dados para encontrar soluções para saúde, 
ecologia, logística, qualidade de vida, crédito bancário, produ-
ção agrícola, energia, etc. É assim que se cria uma inteligência 
artificial. Onde esse mundo vai para? Não vai parar, é uma bola 
de neve.

* Silvio Sebastião Pinto, analista programador e escritor

O que fazer com tanta informação?

Tá no prazo. A Câmara de Santos informou ontem que 
o projeto da gratuidade no transporte aos 60 anos só 
saiu da Casa com destino ao Executivo no último dia 11, 
apesar de ter sido aprovado em 19 de outubro. Portanto, 
o prefeito Rogério Santos (PSDB) tem até dia 26 (15 dias) 
para decidir se sanciona a lei ou veta a proposta que foi 
aprovada por unanimidade nas duas votações e parece-
res favoráveis nas três comissões da Casa. O projeto de 
lei é de autoria do vereador Sérgio Santana (PL), que não 
deve saber da lentidão da Casa de Leis nesse caso.

Absorventes. A Câmara de Santos aprovou o projeto de 
lei da vereadora Débora Camilo (PSOL-foto) que a distri-
buição de absorventes higiênicos no Município, garan-
tindo o direito ao acesso gratuito a todas as pessoas que 
necessitem, sobretudo para as pessoas em situação de 
vulnerabilidade. O projeto também institui o programa 
de conscientização sobre a menstruação. 

Escolas. Os absorventes devem ser disponibilizados e 
distribuídos em unidades educacionais da rede munici-
pal, unidades de Saúde, Policlínicas, nas casas de acolhi-
mento e abrigos, bem como em todos os programas as-
sistenciais. Para ser colocado em prática, só precisa agora 
da sanção do prefeito Rogério Santos (PSDB).

ONU. A vereadora lembra que, em 2014, a Organização 
das Nações Unidas (ONU) reconheceu que o direito à hi-
giene menstrual é uma questão de saúde pública e de di-
reitos humanos. Além disso, uma pesquisa do Fundo das 
Nações Unidas para Infância (Unicef) demonstrou que 
quem vivencia a falta de acesso a informações ou edu-
cação menstrual tem maior probabilidade de viver uma 
gravidez precoce, desnutrição, sofrer violência domésti-
ca e complicações na gravidez como resultado.

Evasão. Débora também alerta que a evasão escolar 
também é um dos problemas decorrente da falta de 
informação e da falta de condições financeiras para ad-
quirir um produto básico tão essencial à saúde e digni-
dade de pessoas que menstruam. Estudos indicam que 
pessoas que menstruam percam cerca de 45 dias de aula, 
por ano letivo, por não ter acesso a absorvente higiêni-
cos, que custam em média R$ 7,00.

Internada. A deputada federal Rosana Valle (PSB) foi 
internada no Hospital de Brasília, na Capital Federal, de-
pois de um mal-estar. Rosana Valle teve uma infecção e 
está em observação preventivamente, mas já apresen-
ta melhora. Ela está acompanhada do marido, Gerson 
Carife. A parlamentar já tinha uma cirurgia na vesícula, 
agendada para o próximo dia 27.

REPRODUÇÃO / FACEBOOK

CONTRA
PONTO
Por Carlos Ratton e colaboradores

Melhoras rápidas pra 
nossa deputada
Valéria EMarcela Lopes, 
sobre: Deputada federal 
Rosana Valle é internada 
em hospital de Brasília

Melhoras pra você, 
Deus no controle!!
Odair Santana Martins, 
sobre: Deputada federal 
Rosana Valle é internada 
em hospital de Brasília

Deus abençoe sua 
vida Rosana. Que se 
recupere rápido
Zuleide Costa, sobre: Depu-
tada federal Rosana Valle é 
internada em hospital de 
Brasília

Não acredito que seja 
aprovado
Ana Lúcia Mattos, sobre: 
Gratuidade aos 60 anos no 
transporte público de San-
tos ainda está no papel

Melhoras
Alessandro Santos, sobre: 
Deputada federal Rosana 
Valle é internada em hospi-
tal de Brasília

Mas libera cachorros 
na areia. Ridículo !!!
Ricardo Venerando, sobre: 
Gratuidade aos 60 anos no 
transporte público de San-
tos ainda está no papel
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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 
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Este espaço é destinado a você, 
leitor-internauta, para reclamar, 
comentar, sugerir, interagir... sobre 
seu bairro, sua cidade, nossas 
matérias, enfi m, ele foi desenvol-
vido com o objetivo de ser a voz da 
população. Só há um pedido: que 
atentem às palavras. As expres-
sões ofensivas - que não sugerem 
melhorias à população - não 
poderão ser publicadas devido à 
nossa função pública. Comente 
em nossa página no Facebook.
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 A Dezenas de munícipes de 
Praia Grande ligados à Asso-
ciação Pró Moradia Sítio do 
Campo estão indignados com 
a ação, segundo acreditam, ar-
bitrária da Prefeitura que, sem 
avisar, retomou um dos terre-
nos que haviam sido doados 
à entidade pela própria Admi-
nistração, ambos na Vila Es-
meralda. A situação ocorreu 
em 22 de outubro passado. A 
Associação está apreensiva 
porque possui outro terreno, 
também com a documenta-
ção em ordem (matrícula do 
imóvel).

No próximo domingo (21), 
às 14 horas, está prevista uma 
manifestação em protesto à 
iniciativa, já que o governo 
municipal não volta atrás. A 
Associação Movimento Pró-
-Moradia Sítio do Campo é fi-
liada à União dos Movimentos 
de Moradia da Grande SP e In-
terior (UMMSP) e a Central de 
Movimentos Populares (CMP). 

O terreno retomado pela 
Prefeitura, onde estava previs-
ta a construção de 60 unida-
des habitacionais, foi cercado 
por uma construtora. Os re-
presentantes da Associação fo-
ram ao local e a informação foi 
que o terreno está sendo usa-
do para a ampliação de uma 
escola que fica ao lado.  

A Pró Moradia conta que 
a liberação das verbas para 
construção das moradias de-
pendia de projetos aprovados 
pela Prefeitura e Caixa Econô-
mica Federal (CEF). No entan-
to, com a eleição do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
os programas para famílias de 
baixa renda foram extintos, 
como o Minha Casa Minha 
Vida, ao qual a Associação es-
tava inscrita. 

A Associação garante que 
a prefeita Raquel Chini (PSDB) 
havia prometido, durante a 
campanha, que manteria as 
doações, promessa confirma-
da em duas reuniões após a 
eleição. Os encontros conta-
ram com a participação do 
secretário de Habitação e de 
uma equipe social da Prefei-
tura. 

“No entanto, fomos infor-
mados que, devido à demora 
por falta de apoio pelos órgãos 
públicos, a Prefeitura moveu 
um processo para retomar as 

Munícipes da Associação foram surpreendidos com as obras de ampliação da escola dentro do terreno doado pela Administração de Mourão

Divulgação

Prefeitura retoma área doada à  
Pro Moradia e causa revolta em PG

PROMESSA. Segundo a Associação, Raquel Chini havia prometido apoio aos projetos habitacionais à pessoas em vulnerabilidade social  

áreas das famílias e, através de 
licitação, colocou a construto-
ra para efetuar as obras, sendo 
que a própria escritura diz que 
já há uma escola prevista nos 
projetos da Associação, que 
luta há duas décadas e tem 
direito à moradia”, desabafa 
Márcia Falcão, dirigente da Pró 
Moradia.

DESIGUALDADE. 
Conforme explica, os imóveis 
eram destinados a diminuir a 
desigualdade social no Muni-
cípio, onde as famílias de bai-
xa renda estão sem moradia 

A situação ocorreu 
em 22 de outubro 
passado. No 
próximo domingo 
(21), às 14 horas, 
está prevista uma 
manifestação 
em protesto à 
iniciativa do 
governo       

digna, morando de aluguel, 
em áreas de risco e em situa-
ções sub-humanas. Em 2005, 
a Associação conseguiu a doa-
ção das áreas para a constru-
ção de 160 unidades habita-
cionais que iriam beneficiar 
as famílias associadas.

As famílias seguem uma 
regra de participação da As-
sociação que não trabalha 
com sorteio e sim pontuação. 
A família escolhe sua mora-
dia a partir da sua participa-
ção nas lutas do movimento. 
Para a construção das mora-
dias, no entanto, a entidade 

estava aguardando programas 
habitacionais estaduais e fe-
derais, voltados a população 
sem teto. 

A assistente social Cíntia 
Fidelis, que atua há anos jun-
to às famílias da Associação, 
dando apoio e desenvolven-
do ações pedagógicas coleti-
vas, confirma que havia pro-
jeto aprovado no Minha Casa 
Minha Vida, mas tudo mudou 
com a atual Governo Federal. 
Também que a Administração 
fez várias reuniões com a en-
tidade em que foi reforçado o 
compromisso. 

“A Associação tem legiti-
midade na área e experiência 
em gestão. Portanto, é uma ir-
responsabilidade da Prefeitura 
fazer uma obra com recursos 
públicos num terreno que é 
legitimamente da Associação 
para construção de moradias 
populares”, afirma.  

O advogado da Associação, 
Edilson Henrique Mineiro, 
confirma a doação dos imó-
veis na gestão do prefeito Al-
berto Mourão (PSDB) e que 
ficou acordado que seriam fei-
tas obras de infraestrutura an-
tes das construções – água e 
esgoto – pela Companhia de 
Saneamento Básico do Esta-
do de São Paulo (Sabesp), que 
nunca as realizou. 

“Sem elas, o projeto de mo-
radia nunca pode ser contra-
tado pelo Estado e Governo 
Federal. A Prefeitura sempre 
esteve ciente disso e o com-
promisso em manter os ter-
renos com a Associação foi 
reforçado. Do ponto de vis-
ta jurídico, os terrenos são da 
entidade, portanto, a Prefeitu-
ra fez uma ocupação ilegal e 
cometeu de abuso de poder”, 
acredita.  

O advogado já ingressou 
com uma ação para retomar 
o imóvel ocupado pela Admi-
nistração e também acionou 
o Ministério Público do Esta-
do de São Paulo (MP-SP) para 
que o órgão investigue a con-
duta da Prefeitura, que deveria 
ter pesquisado que os imóveis 
não são mais públicos há anos. 

PREFEITURA.   
A Administração informa que 
a situação encontra-se em tra-
mitação judicial, tendo em vis-
ta que o terreno doado, até 
o momento, não cumpriu a 
função social para a qual havia 
sido destinado.

Afirma que visa atender 
sempre o interesse público e, 
neste momento, a obra via-
bilizará a ampliação de vagas 
da Escola Municipal Paulo de 
Souza Sandoval, no segmento 
da Educação Infantil para a po-
pulação do bairro.

Destaca ainda que a Asso-
ciação foi cientificada a cum-
prir os deveres estabelecidos 
em lei desde 2019, não tendo 
se manifestado até este ano. 
(Carlos Ratton)          

 A Em 2006, o número de 
acidentes fatais com ciclis-
tas em Santos e São Vicente 
chegou a 94, ligando um si-
nal de alerta na Região. Com 
a noção de que algo preci-
saria ser feito para preser-
var a vida de quem anda de 
bicicleta, o servidor públi-
co municipal Jessé Teixeira 
Félix teve a ideia de criar a 
Associação Brasileira de Ci-
clistas (ABC), entidade que, 
nesta sexta-feira (19), cele-
bra 15 anos de atividades, 
entre campanhas de cons-
cientização e lutas por am-
pliação da malha cicloviária.

A festa dos 15 anos da 
entidade, que desde 2010 
passou a ser chamada de 
Associação Brasileira de Ci-
clistas, Skate, Patins e Ca-
deirantes (ABCSPC), será 
realizada, nesta sexta, em 
evento na Associação Co-

Associação de ciclistas completa 15 anos 
nesta sexta-feira com evento em Santos

“Motorista, 
olhe o ciclista” 
foi o mote 
da primeira 
campanha de 
conscientização 
realizada pela 
ainda ABC, 
recorda Jessé 
Teixeira Félix

mercial de Santos, situada 
na Rua XV de Novembro, 
137, Centro.

As comemorações terão 
sequência no próximo dia 
27 (sábado), com um pas-
seio ciclístico pelo Centro 
Histórico de Santos, com 
início às 10 horas. (DL)

 A A partir de hoje (19), e 
até o próximo dia 21, será 
realizado o 8º Festival da 
Diversidade Cultural de Ita-
nhaém, que conta com di-
versas apresentações artís-
ticas como música, dança, 
performances, teatro e ar-
tesanato. O evento aconte-
ce das 14h às 22h, na Praça 
Nossa Senhora do Sion, no 
Suarão.

Totalmente gratuito e 
aberto à população, as ati-
vidades buscam incentivar 
a cultura ampla e diversa do 
povo brasileiro, por meio 
da arte e costumes de indí-
genas, ciganos, africanos, 
caiçaras, LGBTQIA+, Árabes, 
Xamânicos, entre outros.

“O Festival mostra a di-
versidade do povo misci-
genado brasileiro, usando 
diversas linguagens para 
representar cada cultura 
apresentada”, explicou a or-

Festival Cultural inicia 
hoje em Itanhaém

ganizadora do evento, Lu-
ciana Carvalho de Mattos.

O evento é uma realiza-
ção do Santuarium Cultural 
com o apoio da Secretaria 
de Educação, Cultura e Es-
portes de Itanhaém, Casa 
do Artesão, TV Povo Ciga-
no, Ganga Zumba Capoeira 
e Afoxe Laroye.

Para quem quiser sa-
ber mais, outras informa-
ções podem ser obtidas por 
meio do portal oficial da 
Prefeitura Municipal de Ita-
nhaém. Além disso, é possí-
vel conferir mais detalhes 
sobre algumas das atra-
ções em canais de Youtube 
como do próprio Santua-
rium Cultural. Para entrar 
em contato direto com a or-
ganização do evento, o in-
teressado por mandar uma 
mensagem para o telefone 
(11) 9-9463-7514, que possui 
conta no WhatsApp. (DL)

A festa dos 15 anos da entidade, que desde 2010 passou a ser 
chamada de ABCSPC, será realizada nesta sexta, na ACS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
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“Onde esse mundo vai parar?” Em algum momento 
você já ouviu ou já disse essa frase, muito provavel-
mente se admirando ao perceber as possibilidades 
quase ilimitadas das descobertas científicas ou das 
produções tecnológicas. É realmente incrível o que 

podemos fazer, e tudo o que é feito ou descoberto fica registrado 
em livros, revistas, jornais, vídeos, fotografias, textos de mono-
grafias e até redes sociais. Olhando assim parece que a coisa está 
fora de controle, pois parece impossível juntar tudo isso.

O acúmulo de conhecimento faz das gerações que estão 
ativas hoje privilegiadas por tanto saber. Mas não basta desco-
brir ou inventar coisas novas, nem escrever sobre elas, é preciso 
usa-las como suporte para chegar a mais outras e mais outras 
descobertas. A invenção da escrita possibilitou guardar para as 
gerações posteriores o que os antepassados haviam aprendido, 
e com as lições dos pais os filhos puderam construir novos va-
lores. Daí foi uma evolução natural a criação de bibliotecas, para 
guardar os escritos, e das escolas formais, para discutir, questio-
nar e ensinar o que estava escrito nos livros, e assim produzir 
mais conhecimentos.

De acordo com o site de notícias Tecmundo até 2007 havia 
cerca de 295 exabytes de informações disponíveis no mundo 
todo, armazenadas em computadores pessoais e empresariais. 
Isso é muita coisa. A humanidade gastou milhares de anos para 
chegar a esse número, mas com o fenômeno da internet a esti-
mativa é de que agora esse número dobre a cada ano. Agora é a 
minha vez de dizer: Onde esse mundo vai parar? 

Não basta produzir informações, é preciso saber tirar 
proveito delas para alcançar um nível mais alto de convivência 
humana, menos agressão ao meio ambiente e melhor qualidade 
de vida. É aí que entra uma tecnologia chamada Big Data. São 
softwares capazes de, a partir de uma lógica pré-estabelecida, in-
terpretar textos, vídeos, áudios, números, e juntar tudo para tirar 
conclusões. A gente pode conectar um programa de computar 

para ler um site de previsão do tempo para ler todo os histó-
rico de chuvas, ventos, humidade e sol de uma determinada 
região, e também o histórico de produtividade agrícola, e ainda 
o histórico de demanda de determinado produto, como feijão, e 
com isso o programa pode tirar conclusões como recomendar 
a quantidade de sementes a ser plantada, a probabilidade de 
problemas com pragas, de colheita e até de comercialização, e 
por consequência o preço médio que será alcançado. Mas isso 
ainda não é nada, observe que estamos mencionando poucas 
variáveis e de apenas um assunto. Podemos ainda associar a essa 
equação dados de saúde pública, extraídos de bancos de dados 
do governo, de vários países, para estabelecer uma relação entre 
as propriedades químicas, físicas e biológicas daquele produto 
e a saúde da população que o consome, e assim os governantes 
saberão se devem ou não incentivar a produção daquele alimen-
to e até criar políticas públicas para, com isso, controlar doenças 
e reduzir orçamentos de medicamentos. Ou ainda se a relação 
custo-benefício entre aquele produto e as áreas de plantio, seu 
processo produtivo e a saúde pública é baixa, e assim recomen-
dar que as áreas sejam melhor aproveitas com outro produto.

Big Data é uma tecnologia que veio para juntar informações 
de todo tipo, seja onde for que elas estejam, e planifica-las para 
descobrir o que há de comum entre todas elas, para detectar 
tendências, para encontrar soluções para problemas específicos. 
É como um detetive que procura pistas de todo tipo e em qual-
quer lugar para elucidar um mistério. 

Sim, Big Data são softwares detetives que estão cruzando 
grandes volumes de dados para encontrar soluções para saúde, 
ecologia, logística, qualidade de vida, crédito bancário, produ-
ção agrícola, energia, etc. É assim que se cria uma inteligência 
artificial. Onde esse mundo vai para? Não vai parar, é uma bola 
de neve.

* Silvio Sebastião Pinto, analista programador e escritor

O que fazer com tanta informação?

Tá no prazo. A Câmara de Santos informou ontem que 
o projeto da gratuidade no transporte aos 60 anos só 
saiu da Casa com destino ao Executivo no último dia 11, 
apesar de ter sido aprovado em 19 de outubro. Portanto, 
o prefeito Rogério Santos (PSDB) tem até dia 26 (15 dias) 
para decidir se sanciona a lei ou veta a proposta que foi 
aprovada por unanimidade nas duas votações e parece-
res favoráveis nas três comissões da Casa. O projeto de 
lei é de autoria do vereador Sérgio Santana (PL), que não 
deve saber da lentidão da Casa de Leis nesse caso.

Absorventes. A Câmara de Santos aprovou o projeto de 
lei da vereadora Débora Camilo (PSOL-foto) que a distri-
buição de absorventes higiênicos no Município, garan-
tindo o direito ao acesso gratuito a todas as pessoas que 
necessitem, sobretudo para as pessoas em situação de 
vulnerabilidade. O projeto também institui o programa 
de conscientização sobre a menstruação. 

Escolas. Os absorventes devem ser disponibilizados e 
distribuídos em unidades educacionais da rede munici-
pal, unidades de Saúde, Policlínicas, nas casas de acolhi-
mento e abrigos, bem como em todos os programas as-
sistenciais. Para ser colocado em prática, só precisa agora 
da sanção do prefeito Rogério Santos (PSDB).

ONU. A vereadora lembra que, em 2014, a Organização 
das Nações Unidas (ONU) reconheceu que o direito à hi-
giene menstrual é uma questão de saúde pública e de di-
reitos humanos. Além disso, uma pesquisa do Fundo das 
Nações Unidas para Infância (Unicef) demonstrou que 
quem vivencia a falta de acesso a informações ou edu-
cação menstrual tem maior probabilidade de viver uma 
gravidez precoce, desnutrição, sofrer violência domésti-
ca e complicações na gravidez como resultado.

Evasão. Débora também alerta que a evasão escolar 
também é um dos problemas decorrente da falta de 
informação e da falta de condições financeiras para ad-
quirir um produto básico tão essencial à saúde e digni-
dade de pessoas que menstruam. Estudos indicam que 
pessoas que menstruam percam cerca de 45 dias de aula, 
por ano letivo, por não ter acesso a absorvente higiêni-
cos, que custam em média R$ 7,00.

Internada. A deputada federal Rosana Valle (PSB) foi 
internada no Hospital de Brasília, na Capital Federal, de-
pois de um mal-estar. Rosana Valle teve uma infecção e 
está em observação preventivamente, mas já apresen-
ta melhora. Ela está acompanhada do marido, Gerson 
Carife. A parlamentar já tinha uma cirurgia na vesícula, 
agendada para o próximo dia 27.
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PONTO
Por Carlos Ratton e colaboradores

Melhoras rápidas pra 
nossa deputada
Valéria EMarcela Lopes, 
sobre: Deputada federal 
Rosana Valle é internada 
em hospital de Brasília

Melhoras pra você, 
Deus no controle!!
Odair Santana Martins, 
sobre: Deputada federal 
Rosana Valle é internada 
em hospital de Brasília

Deus abençoe sua 
vida Rosana. Que se 
recupere rápido
Zuleide Costa, sobre: Depu-
tada federal Rosana Valle é 
internada em hospital de 
Brasília

Não acredito que seja 
aprovado
Ana Lúcia Mattos, sobre: 
Gratuidade aos 60 anos no 
transporte público de San-
tos ainda está no papel

Melhoras
Alessandro Santos, sobre: 
Deputada federal Rosana 
Valle é internada em hospi-
tal de Brasília

Mas libera cachorros 
na areia. Ridículo !!!
Ricardo Venerando, sobre: 
Gratuidade aos 60 anos no 
transporte público de San-
tos ainda está no papel
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 A Dezenas de munícipes de 
Praia Grande ligados à Asso-
ciação Pró Moradia Sítio do 
Campo estão indignados com 
a ação, segundo acreditam, ar-
bitrária da Prefeitura que, sem 
avisar, retomou um dos terre-
nos que haviam sido doados 
à entidade pela própria Admi-
nistração, ambos na Vila Es-
meralda. A situação ocorreu 
em 22 de outubro passado. A 
Associação está apreensiva 
porque possui outro terreno, 
também com a documenta-
ção em ordem (matrícula do 
imóvel).

No próximo domingo (21), 
às 14 horas, está prevista uma 
manifestação em protesto à 
iniciativa, já que o governo 
municipal não volta atrás. A 
Associação Movimento Pró-
-Moradia Sítio do Campo é fi-
liada à União dos Movimentos 
de Moradia da Grande SP e In-
terior (UMMSP) e a Central de 
Movimentos Populares (CMP). 

O terreno retomado pela 
Prefeitura, onde estava previs-
ta a construção de 60 unida-
des habitacionais, foi cercado 
por uma construtora. Os re-
presentantes da Associação fo-
ram ao local e a informação foi 
que o terreno está sendo usa-
do para a ampliação de uma 
escola que fica ao lado.  

A Pró Moradia conta que 
a liberação das verbas para 
construção das moradias de-
pendia de projetos aprovados 
pela Prefeitura e Caixa Econô-
mica Federal (CEF). No entan-
to, com a eleição do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
os programas para famílias de 
baixa renda foram extintos, 
como o Minha Casa Minha 
Vida, ao qual a Associação es-
tava inscrita. 

A Associação garante que 
a prefeita Raquel Chini (PSDB) 
havia prometido, durante a 
campanha, que manteria as 
doações, promessa confirma-
da em duas reuniões após a 
eleição. Os encontros conta-
ram com a participação do 
secretário de Habitação e de 
uma equipe social da Prefei-
tura. 

“No entanto, fomos infor-
mados que, devido à demora 
por falta de apoio pelos órgãos 
públicos, a Prefeitura moveu 
um processo para retomar as 

Munícipes da Associação foram surpreendidos com as obras de ampliação da escola dentro do terreno doado pela Administração de Mourão

Divulgação

Prefeitura retoma área doada à  
Pro Moradia e causa revolta em PG

PROMESSA. Segundo a Associação, Raquel Chini havia prometido apoio aos projetos habitacionais à pessoas em vulnerabilidade social  

áreas das famílias e, através de 
licitação, colocou a construto-
ra para efetuar as obras, sendo 
que a própria escritura diz que 
já há uma escola prevista nos 
projetos da Associação, que 
luta há duas décadas e tem 
direito à moradia”, desabafa 
Márcia Falcão, dirigente da Pró 
Moradia.

DESIGUALDADE. 
Conforme explica, os imóveis 
eram destinados a diminuir a 
desigualdade social no Muni-
cípio, onde as famílias de bai-
xa renda estão sem moradia 

A situação ocorreu 
em 22 de outubro 
passado. No 
próximo domingo 
(21), às 14 horas, 
está prevista uma 
manifestação 
em protesto à 
iniciativa do 
governo       

digna, morando de aluguel, 
em áreas de risco e em situa-
ções sub-humanas. Em 2005, 
a Associação conseguiu a doa-
ção das áreas para a constru-
ção de 160 unidades habita-
cionais que iriam beneficiar 
as famílias associadas.

As famílias seguem uma 
regra de participação da As-
sociação que não trabalha 
com sorteio e sim pontuação. 
A família escolhe sua mora-
dia a partir da sua participa-
ção nas lutas do movimento. 
Para a construção das mora-
dias, no entanto, a entidade 

estava aguardando programas 
habitacionais estaduais e fe-
derais, voltados a população 
sem teto. 

A assistente social Cíntia 
Fidelis, que atua há anos jun-
to às famílias da Associação, 
dando apoio e desenvolven-
do ações pedagógicas coleti-
vas, confirma que havia pro-
jeto aprovado no Minha Casa 
Minha Vida, mas tudo mudou 
com a atual Governo Federal. 
Também que a Administração 
fez várias reuniões com a en-
tidade em que foi reforçado o 
compromisso. 

“A Associação tem legiti-
midade na área e experiência 
em gestão. Portanto, é uma ir-
responsabilidade da Prefeitura 
fazer uma obra com recursos 
públicos num terreno que é 
legitimamente da Associação 
para construção de moradias 
populares”, afirma.  

O advogado da Associação, 
Edilson Henrique Mineiro, 
confirma a doação dos imó-
veis na gestão do prefeito Al-
berto Mourão (PSDB) e que 
ficou acordado que seriam fei-
tas obras de infraestrutura an-
tes das construções – água e 
esgoto – pela Companhia de 
Saneamento Básico do Esta-
do de São Paulo (Sabesp), que 
nunca as realizou. 

“Sem elas, o projeto de mo-
radia nunca pode ser contra-
tado pelo Estado e Governo 
Federal. A Prefeitura sempre 
esteve ciente disso e o com-
promisso em manter os ter-
renos com a Associação foi 
reforçado. Do ponto de vis-
ta jurídico, os terrenos são da 
entidade, portanto, a Prefeitu-
ra fez uma ocupação ilegal e 
cometeu de abuso de poder”, 
acredita.  

O advogado já ingressou 
com uma ação para retomar 
o imóvel ocupado pela Admi-
nistração e também acionou 
o Ministério Público do Esta-
do de São Paulo (MP-SP) para 
que o órgão investigue a con-
duta da Prefeitura, que deveria 
ter pesquisado que os imóveis 
não são mais públicos há anos. 

PREFEITURA.   
A Administração informa que 
a situação encontra-se em tra-
mitação judicial, tendo em vis-
ta que o terreno doado, até 
o momento, não cumpriu a 
função social para a qual havia 
sido destinado.

Afirma que visa atender 
sempre o interesse público e, 
neste momento, a obra via-
bilizará a ampliação de vagas 
da Escola Municipal Paulo de 
Souza Sandoval, no segmento 
da Educação Infantil para a po-
pulação do bairro.

Destaca ainda que a Asso-
ciação foi cientificada a cum-
prir os deveres estabelecidos 
em lei desde 2019, não tendo 
se manifestado até este ano. 
(Carlos Ratton)          

 A Em 2006, o número de 
acidentes fatais com ciclis-
tas em Santos e São Vicente 
chegou a 94, ligando um si-
nal de alerta na Região. Com 
a noção de que algo preci-
saria ser feito para preser-
var a vida de quem anda de 
bicicleta, o servidor públi-
co municipal Jessé Teixeira 
Félix teve a ideia de criar a 
Associação Brasileira de Ci-
clistas (ABC), entidade que, 
nesta sexta-feira (19), cele-
bra 15 anos de atividades, 
entre campanhas de cons-
cientização e lutas por am-
pliação da malha cicloviária.

A festa dos 15 anos da 
entidade, que desde 2010 
passou a ser chamada de 
Associação Brasileira de Ci-
clistas, Skate, Patins e Ca-
deirantes (ABCSPC), será 
realizada, nesta sexta, em 
evento na Associação Co-

Associação de ciclistas completa 15 anos 
nesta sexta-feira com evento em Santos

“Motorista, 
olhe o ciclista” 
foi o mote 
da primeira 
campanha de 
conscientização 
realizada pela 
ainda ABC, 
recorda Jessé 
Teixeira Félix

mercial de Santos, situada 
na Rua XV de Novembro, 
137, Centro.

As comemorações terão 
sequência no próximo dia 
27 (sábado), com um pas-
seio ciclístico pelo Centro 
Histórico de Santos, com 
início às 10 horas. (DL)

 A A partir de hoje (19), e 
até o próximo dia 21, será 
realizado o 8º Festival da 
Diversidade Cultural de Ita-
nhaém, que conta com di-
versas apresentações artís-
ticas como música, dança, 
performances, teatro e ar-
tesanato. O evento aconte-
ce das 14h às 22h, na Praça 
Nossa Senhora do Sion, no 
Suarão.

Totalmente gratuito e 
aberto à população, as ati-
vidades buscam incentivar 
a cultura ampla e diversa do 
povo brasileiro, por meio 
da arte e costumes de indí-
genas, ciganos, africanos, 
caiçaras, LGBTQIA+, Árabes, 
Xamânicos, entre outros.

“O Festival mostra a di-
versidade do povo misci-
genado brasileiro, usando 
diversas linguagens para 
representar cada cultura 
apresentada”, explicou a or-

Festival Cultural inicia 
hoje em Itanhaém

ganizadora do evento, Lu-
ciana Carvalho de Mattos.

O evento é uma realiza-
ção do Santuarium Cultural 
com o apoio da Secretaria 
de Educação, Cultura e Es-
portes de Itanhaém, Casa 
do Artesão, TV Povo Ciga-
no, Ganga Zumba Capoeira 
e Afoxe Laroye.

Para quem quiser sa-
ber mais, outras informa-
ções podem ser obtidas por 
meio do portal oficial da 
Prefeitura Municipal de Ita-
nhaém. Além disso, é possí-
vel conferir mais detalhes 
sobre algumas das atra-
ções em canais de Youtube 
como do próprio Santua-
rium Cultural. Para entrar 
em contato direto com a or-
ganização do evento, o in-
teressado por mandar uma 
mensagem para o telefone 
(11) 9-9463-7514, que possui 
conta no WhatsApp. (DL)

A festa dos 15 anos da entidade, que desde 2010 passou a ser 
chamada de ABCSPC, será realizada nesta sexta, na ACS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
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Totens valorizam turismo vicentino na 
avenida Ayrton Senna, na Praia do Itararé

Ao todo, dez painéis foram montados no início do mês; entrega segue até dezembro.

TADEU FILHO/PMSV

 A Um homem que se pas-
sou por um hóspede para aju-
dar comparsas a assaltar um 
hotel em Santos foi preso na 
terça-feira (17). Policiais da 1ª 
Delegacia de Investigações Ge-
rais (DIG) da DEIC do Dein-
ter6 rapidamente identifica-
ram e prenderam o suspeito, 
de 20 anos, envolvido no rou-
bo ocorrido no José Menino.

O crime ocorreu por volta 
das 15h, quando indivíduos 
ingressaram no estabeleci-
mento localizado na Avenida 
Presidente Wilson, no bair-
ro José Menino e, mediante 
ameaça com uso de arma de 
fogo, subtraíram R$ 220 do 
caixa, um rádio HT, um tele-
fone celular, bem como um 
veículo modelo S10 de um 
dos hóspedes.

Os policiais analisaram as 
imagens das câmeras e, após 
diligências de campo, identifi-
caram um dos envolvidos. Ele 

Em Santos, hóspede 
ajuda a roubar hotel

se passou por hóspede, auxi-
liando no crime.

Após retornar ao hotel, os 
policiais o aguardavam no lo-
cal. Ele foi abordado e durante 
revista, foi encontrada a cha-
ve do veículo roubado. Ques-
tionado, ele não soube res-
ponder a origem da chave até 
que finalmente confessou ter 
participado do roubo junto 
com outros dois indivíduos.

O homem informou ain-
da que o veículo estava no 
estacionamento de um su-
permercado de São Vicente. 
Em diligências pelo local, a 
caminhonete foi encontrada 
sem as placas. Elas estavam 
no interior do veículo.

O homem foi preso em 
flagrante pelo crime de rou-
bo, agravado pelo uso de 
arma de fogo. Diligências 
prosseguem para localiza-
ção e prisão dos demais en-
volvidos no crime. (DL)

 A O governo federal qualifi-
cou oito terminais portuários 
para serem outorgados à ini-
ciativa privada por meio do 
Programa de Parcerias de In-
vestimentos (PPI). O decreto, 
assinado pelo presidente em 
exercício Hamilton Mourão, 
foi publicado ontem (18) no 
Diário Oficial da União.

Em nota, a Secretaria-Geral 
da Presidência explicou que, 
com a medida, os empreen-
dimentos passam a ser enten-
didos como prioritários para 
a realização de leilão para ex-
ploração econômica, “com a 
consequente contrapartida de 
expansão da capacidade logís-
tica por meio de aportes de in-
vestimentos provenientes de 
agentes de mercado, de forma 
que o Estado cumpra seu papel 
constitucional de formulador 

Santos: terminal
é qualificado para
entrar em leilão

DECRETO. Com isso, o empreendimento passa a ser entendido como 
prioritário para a realização de leilão para exploração econômica

O decreto, assinado pelo presidente em exercício Hamilton Mourão, foi publicado ontem (18)
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e indutor de políticas públicas”.
Os terminais qualificados 

são: Terminal POA01, no Por-
to de Porto Alegre (RS), com 
área de 21,5 mil metros quadra-
dos, para movimentação e ar-
mazenagem de granéis sólidos 
vegetais; Terminal STS53, no 

Porto de Santos, com área de 
87,981 mil metros quadrados, 
para granéis sólidos minerais; 
Terminal RDJ06, no Porto do 
Rio de Janeiro (RJ), com área de 
13,560 mil metros quadrados, 
para granéis líquidos; Termi-
nal RDJ06A, no Porto do Rio de 
Janeiro (RJ), com 13,7 mil me-
tros quadrados, também para 
granéis líquidos.

E também; Terminal 
SSD04, no Porto de Salvador 
com 34,519 mil metros qua-
drados, para contêineres e 
carga geral; Terminal ILH01, 
no Porto de Ilhéus, com área 
de 260,668 mil metros qua-
drados, para granéis sólidos 
vegetais e minerais, carga ge-
ral e terminal de passageiros; 
Terminal MUC03, no Porto do 
Mucuripe, com 27,2 mil me-
tros quadrados, para granéis 

sólidos; e Terminal IQI14, no 
Porto do Itaqui, que abrange 
a área de 43,404 mil metros 
quadrados, dedicado à movi-
mentação e armazenagem de 
graneis líquidos combustíveis.

LEILÕES.
O governo, por meio do Mi-
nistério da Infraestrutura e da 
Agência Nacional de Transpor-
tes Aquaviários (Antaq), tam-
bém realiza hoje (19) o leilão 
de três terminais portuários 

em Santos e Imbituba (SC). De 
acordo com a pasta, com o ar-
rendamento serão garantidos 
quase de R$ 1 bilhão de investi-
mentos privados ao longo dos 
respectivos contratos e a gera-
ção de 16 mil empregos.

O vencedor de cada um dos 
leilões será aquele que apre-
sentar o maior valor de outor-
ga. O certame está marcado 
para as 11h, na B3, na bolsa de 
valores de São Paulo.

As áreas disponíveis em 

Santos são os terminais STS08 
e STS08A, destinados a mo-
vimentação, armazenagem e 
distribuição de combustíveis, 
enquanto no porto catarinen-
se, granéis líquidos combus-
tíveis ou químicos. Já o Com-
plexo Portuário de Imbituba 
movimenta granéis líquidos 
combustíveis ou químicos, 
proveniente principalmente 
de Maceió, para abastecer em-
presas localizadas em toda a 
região sul. (AB)

O Governo, 
por meio do 
Ministério da 
Infraestrutura 
e da Antaq, 
também realiza 
hoje (19) o leilão 
de três terminais 
portuários em 
Santos e Imbituba

 A O Departamento Esta-
dual de Prevenção e Repres-
são ao Narcotráfico (DE-
NARC), realizou ontem (18), 
a ‘Operação Decant’. Foram 
cumpridos 54 mandados de 
busca e apreensão e outros 
19 mandados de prisão tem-
porária, contra uma orga-
nização criminosa voltada 
para o tráfico de drogas e 
para a lavagem de dinhei-
ro. Entre as cidades do Esta-
do de São Paulo que foram 
alvo das autoridades estava 
o município de Guarujá.

A operação foi deflagra-
da São Paulo e em outros 
três Estados: Pernambuco, 
Mato Grosso do Sul e Rio 

Guarujá: Operação Decant termina com mais de dez presos
licópteros e policiais ronda-
ram o Balneário do Perequê. 
As autoridades encontra-
ram, ainda durante a ma-
nhã, entorpecentes em uma 
área comercial. Além do De-
narc, integraram a operação 
outros departamentos da 
Polícia Civil, como o Dope, o 
Demacro e o DIPOL, e tam-
bém a PM de São Paulo. 

Durante a operação, fo-
ram presos 12 homens e 
apreendidos 15 carros de 
luxo, que somam mais de 
R$ 6 milhões. Também fo-
ram apreendidos cheques, 
dinheiro, drogas e armas, 
além de documentos, com-
putadores e celulares. Essa é 
a primeira fase da Operação 
Decant e todo o material 
apreendido será analisado 
pelos policiais da 4ª Dise do 
Denarc, para continuidade 
das investigações. (DL)Em Guarujá, viaturas, helicópteros e policiais rondaram o Balneário do Perequê nesta quinta-feira

PLANTÃO GUARUJÁ/FACEBOOK

Grande do Norte. A ação 
contou com a participação 
de 350 policiais, 120 viatu-
ras, drones da Polícia Civil, 
blindados e seis equipes do 
Canil da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo.

Em Guarujá, viaturas, he-

Dia foi marcado pela 1ª fase da Operação
Decant e todo o material apreendido será
analisado pelos policiais da 4ª Dise do Denarc

Além do Denarc, 
integraram a 
operação outros 
departamentos da 
Polícia Civil, como 
o Dope, o Demacro 
e o DIPOL

 A De olho na temporada de 
verão, a Prefeitura de São Vi-
cente trouxe uma nova forma 
de valorizar o turismo no Mu-
nicípio, com a implantação 
de dez totens promocionais 
na Avenida Ayrton Senna da 
Silva, instalados no canteiro 
central do bairro Itararé. 

Desde o início do mês, mo-
radores e turistas que percor-
rem o local se deparam com 
painéis temáticos sobre cul-
tura, gastronomia, história, 
turismo náutico, imagens 
de grandes eventos e cartões 
postais como a Ponte Pênsil, 
a Biquinha de Anchieta e a 
Encenação da Fundação da 
Vila de São Vicente, realizada 
no aniversário da Cidade, em 
janeiro.

A previsão é expandir os 
totens até o fim de dezem-
bro em diversos pontos da 
Cidade. 

com o objetivo de revitalizar o 
segmento turístico na Cidade, 
como a identificação de vias 
urbanas, totens e painéis tu-
rísticos e expansão de mobi-
liários urbanos sustentáveis 
nos próximos anos. (DL)

“As estruturas mostram 
que São Vicente tem muito 
mais do que a praia para ofe-
recer. É um incentivo às pes-
soas para conhecerem outras 
opções que a Cidade também 
tem na temporada de verão 

que está chegando”, destacou 
com a secretária de Turismo, 
Juliana Santana.

Este é o pontapé inicial do 
trabalho integrado entre as 
secretarias de Projetos Espe-
ciais (Sepes) e Turismo (Setur), 
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 A Ao menos oito escolas e 
centros de educação infan-
til e adulta das regiões do 
Ipiranga e São Mateus, na 
zona leste de São Paulo, ti-
veram as aulas presenciais 
suspensas nessa quarta-fei-
ra (17) por falta de alimen-
tos e de merendeiras para 
a preparação de refeições 
aos alunos. Funcionárias da 
Singular Gestão de Servi-
ços, terceirizada que presta 
serviços de preparo e distri-
buição de alimentos à Pre-
feitura de São Paulo naque-
las unidades, entraram em 
greve. Os trabalhadores de-
nunciam que estão há dois 
meses com salários atrasa-
dos e há três sem receber 
vales transporte e refeição.

Trabalhadoras relata-
ram à RBA que têm leva-

do alimentos de casa para 
a preparação das refeições 
para os alunos e financia-
do a própria condução até 
o trabalho. “É difícil, porque 
a maioria das trabalhadoras 
são mães solo, pagam alu-
guel e não recebem pensão. 
A maioria das minhas par-
ceiras são assim. Então nós 
dependemos disso (do salá-
rio em dia). Não venho tra-
balhar apenas pelo salário. 
Trabalho também porque 
gosto, amo cozinhar, mas as-
sim fica difícil. Eu saio daqui 
e choro, porque vejo essa si-
tuação. É lamentável”, conta 
uma das merendeiras, tam-
bém mãe e única respon-
sável por uma criança, me-
nor de 10 anos. Ela pediu 
para não ser identificada por 
medo de represálias. (CUT)

Merendeiras de SP 
entram em greve 

 A O governo de Jair Bolsona-
ro continua avançando em seu 
processo de entregar as em-
presas brasileiras ao mercado 
privado. Mas, a resistência às 
privatizações começa a cres-
cer entre prefeitos, governado-
res e aliados do Executivo. Até  
eles entendem que os prejuí-
zos para o Brasil e para os bra-
sileiros serão maiores do que 
qualquer ganho imediato.

Este é o caso da privatiza-
ção da Companhia de Docas 
do Espírito Santo (Codesa) que 
pode abrir caminho para a pri-
vatização da Autoridade Por-
tuária, colocando em risco em-
prego de 240 trabalhadores e 
trabalhadoras da empresa, e 
mais adiante os de outros 4 
mil, que atuam nos 34 portos 
do país, incluindo os concursa-
dos da Guarda Portuária.

Se o processo de venda for 
adiante, os 4 mil  trabalhadores 
de Autoridades Portuárias de 

todo o país podem entrar em 
greve. Uma assembleia com 
a presença de três federações 
que representam os trabalha-
dores - Federação Nacional 
dos Portuários (FNP), Federa-
ção Nacional dos Estivadores 
(FNE) e Federação Nacional dos 
Conferentes e Consertadores 
de Carga e Descarga, Vigias 
Portuários, Trabalhadores de 
Bloco, Arrumadores e Amar-
radores de Navios, nas Ativi-
dades Portuárias(Fenccovib) 
deve ocorrer entre 7 e 8 de de-
zembro, para definir os rumos 
do movimento. Ao todo, junto 
com empresas privadas, são 
60 mil pessoas trabalhando 
nos portos brasileiros.

A greve poderá ocorrer, se 
o governo federal insistir no 
processo de privatização dos 
portos. A esperança da catego-
ria é o TCU, que está analisan-
do a legalidade do processo de 
privatização da Codesa. (CUT)

Privatização de portos 
pode gerar greve

SINDICAL

 A Apesar de o funcionalismo 
ser uma fatia de sua base de 
apoio, o PT classificou como 
eleitoreiro, enganoso e oportu-
nista o anúncio do presidente 
Bolsonaro de dar um reajuste 
para todos os servidores fede-
rais, com base na folga orça-
mentária com a possível apro-
vação da PEC dos Precatórios.

Congressistas do partido 
ouvidos pela Folha de S.Paulo 
ressaltam a reforma adminis-
trativa proposta pelo governo 
como exemplo de que Bolso-
naro jamais se preocupou com 
os servidores e dizem que o 
anúncio feito agora represen-
ta apenas a tentativa de reduzir 

sua alta rejeição popular.
“Recebemos como oportu-

nismo político e medida elei-
toreira. Depois de mandar a 
PEC 32 [reforma administra-
tiva] para desestruturar o ser-
viço público e criminalizar o 
servidor, ele vem com essa?”, 
afirmou a deputada Gleisi Hof-
fmann (PR), presidente nacio-
nal do PT.

Bolsonaro disse na terça-
-feira (16), no Bahrein, que pre-
tende usar eventual aprovação 
da PEC dos Precatórios, que dá 
calote em dívidas da União re-
conhecidas pela Justiça, para 
dar reajuste a todo o funciona-
lismo, sem exceção. (FP)

PT critica proposta de 
reajuste de Bolsonaro

 D Para o líder do PT no Senado, a proposta de Bolsonaro de usar a 
PEC para reajustar salários de servidores não passa de enganação

ISAC NOBREGA/PR

 D A Caixa Econômica 
Federal registrou lucro 

líquido de R$ 3,2 bilhões 
no terceiro trimestre de 

2021, crescimento de 
69,7% na comparação 

com igual período do ano 
passado, mas queda de 
48,8% ante o trimestre 

imediatamente anterior
NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

A Caixa Econômica Federal registrou lu-
cro líquido de R$ 3,2 bilhões no tercei-
ro trimestre de 2021, crescimento de 
69,7% na comparação com igual perío-
do do ano passado, mas queda de 48,8% 

ante o trimestre imediatamente anterior.
No acumulado de janeiro a setembro, o lucro do 

banco público foi de R$ 14,1 bilhões, alta de 87,4% 
ano contra ano.

“O crescimento [do lucro] em relação ao tercei-
ro trimestre de 2020 foi possível através do aumen-
to de 27,8% na margem financeira e da redução de 
19% em despesa com Provisão para Crédito de Li-
quidação Duvidosa. A redução de PCLD se deve às 

melhorias na qualidade das carteiras”, informa o 
banco, no relatório de desem-
penho divulgado na quinta.

A carteira de crédito amplia-
da da Caixa encerrou o trimes-
tre com um saldo de R$ 842,3 
bilhões, crescimento de 11,3% 
em relação ao mesmo interva-

lo de 2020, e de 3,2% no trimestre.
Segundo o banco, o aumento da carteira foi in-

fluenciado pelos crescimentos em 12 meses de 
79,4% em agronegócio; 28,5% em crédito comer-
cial pessoa jurídica, principalmente, para micro e 
pequenas empresas; 18,4% em crédito consignado; 
8,7% em habitação; e 5,8% em saneamento.

A carteira imobiliária é a mais representativa na 
composição do crédito total, com 64,3% de parti-
cipação e saldo de R$ 542 bilhões, evolução de 8,7% 
em bases anuais, e de 2,4% na margem.

O indicador ROE, que mede o nível de rentabili-
dade da operação, atingiu 19,78% no terceiro trimes-
tre, ante 14,20% em igual período de 2020, e 19,01% 
em junho de 2021.

No 3º trimestre as receitas de prestação de servi-
ços e tarifas totalizaram R$ 6 bilhões, queda de 1,1% 
em bases anuais e aumento de 3,2% no trimestre, 
com destaque para o aumento de 87,1% nas receitas 
com produtos de seguridade, 16,5% com conta cor-
rente e tarifas bancárias, 9,5% com fundos de inves-
timentos e 2% com cartões de débito e crédito. (FP)

Lucro da Caixa sobe 70%
no terceiro trimestre e 
alcança R$ 3,2 bilhões

No acumulado 
de janeiro a 
setembro, o 
lucro do banco 
público foi de R$ 
14,1 bilhões, alta 
de 87,4% ano 
contra ano

Fique 
ligado  

 D Guedes defendeu a PEC aprovada pela Câmara como instrumento 
que dará previsibilidade e exequibilidade ao Orçamento público

AGÊNCIA BRASIL

Inflação vai 
ser desafio 
em 2022, 
diz Guedes
SEM AÇÃO. Ministro diz que a equipe 
econômica não pretende interferir nos 
preços por meio de regulações

A resiliência da inflação será 
o grande problema da eco-
nomia brasileira em 2022, 
disse na terça (17) o mi-
nistro da Economia, Pau-

lo Guedes. Segundo ele, as previsões 
de baixo crescimento para o próximo 
ano podem não se confirmar, com os 
mais pessimistas do mercado se sur-
preendendo com as previsões de cres-
cimento entre 0% e 1% do Produto In-
terno Bruto (PIB).

“O problema não será crescimento 
baixo, o problema será inflação resi-
liente. A inflação provavelmente será 
um pouco acima do que vocês estão 
prevendo, mas o crescimento tam-
bém será maior do que vocês estão 
prevendo, então vamos ver. Eu não 
faço previsões, eu faço piada de pre-
visões, de previsões erradas”, decla-
rou o ministro em inglês ao participar 
de evento virtual promovido por um 
banco brasileiro.

Na última edição do boletim Focus, 
pesquisa semanal com instituições 
financeiras feita pelo Banco Central 
(BC), os analistas de mercado projetam 
crescimento de 0,9% para o PIB em 

2022 e inflação oficial pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), de 4,8% no próximo ano.

INTERFERÊNCIA ZERO.
O ministro disse que a equipe econô-
mica não pretende interferir nos pre-
ços por meio de regulações. Segundo 
Guedes, a única política em curso para 
segurar a inflação é o aperto mone-
tário (alta dos juros) conduzido pelo 
Banco Central.

“É verdade que juros vão subir com 
a luta do Banco Central para contro-
lar inflação, mas estamos realmente 
fazendo a transição para crescimen-
to sustentável em todos os setores”, 
disse.

Nos casos em que a inflação ace-
lerar por choques externos, o minis-
tro defendeu a transferência de renda 
por meio do Auxílio Brasil para aliviar 
o impacto sobre as famílias mais po-
bres. Paralelamente, a alta dos preços 
do petróleo e da energia, na avaliação 
de Guedes, deverá atrair investidores 
estrangeiros para o Brasil.

“Se preços de petróleo e de ener-
gia sobem, é parte da solução porque 

atrai investimento. A melhor solução 
é deixar o mercado agir e, qualquer 
disfunção, resolve com transferência 
de renda”, disse Guedes. Segundo ele, a 
viagem recente do presidente Jair Bol-
sonaro e de vários ministros aos Emi-
rados Árabes Unidos renderam com-
promissos de investimentos de US$ 10 
bilhões em dez anos reforçando a pre-
visão de ingresso de US$ 700 bilhões 
em investimentos estrangeiros no 
país nas próximas décadas.

Guedes defendeu a manutenção 
da Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) dos Precatórios, que parcela 
o pagamento de precatórios e muda 
o cálculo do teto de gastos, no forma-
to em que foi aprovada na Câmara 
dos Deputados. Ele criticou a sugestão 
apresentada por alguns senadores de 
excluir o pagamento de precatórios do 
teto e manter a atual fórmula de cál-
culo, que atualiza o limite anual pela 
inflação acumulada entre julho de 
dois anos antes e junho do ano ante-
rior. Para o ministro, existirão motivos 
para se preocupar com a economia 
em 2022, caso o Senado altere o texto 
aprovado pela Câmara. (AB)
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Totens valorizam turismo vicentino na 
avenida Ayrton Senna, na Praia do Itararé

Ao todo, dez painéis foram montados no início do mês; entrega segue até dezembro.
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 A Um homem que se pas-
sou por um hóspede para aju-
dar comparsas a assaltar um 
hotel em Santos foi preso na 
terça-feira (17). Policiais da 1ª 
Delegacia de Investigações Ge-
rais (DIG) da DEIC do Dein-
ter6 rapidamente identifica-
ram e prenderam o suspeito, 
de 20 anos, envolvido no rou-
bo ocorrido no José Menino.

O crime ocorreu por volta 
das 15h, quando indivíduos 
ingressaram no estabeleci-
mento localizado na Avenida 
Presidente Wilson, no bair-
ro José Menino e, mediante 
ameaça com uso de arma de 
fogo, subtraíram R$ 220 do 
caixa, um rádio HT, um tele-
fone celular, bem como um 
veículo modelo S10 de um 
dos hóspedes.

Os policiais analisaram as 
imagens das câmeras e, após 
diligências de campo, identifi-
caram um dos envolvidos. Ele 

Em Santos, hóspede 
ajuda a roubar hotel

se passou por hóspede, auxi-
liando no crime.

Após retornar ao hotel, os 
policiais o aguardavam no lo-
cal. Ele foi abordado e durante 
revista, foi encontrada a cha-
ve do veículo roubado. Ques-
tionado, ele não soube res-
ponder a origem da chave até 
que finalmente confessou ter 
participado do roubo junto 
com outros dois indivíduos.

O homem informou ain-
da que o veículo estava no 
estacionamento de um su-
permercado de São Vicente. 
Em diligências pelo local, a 
caminhonete foi encontrada 
sem as placas. Elas estavam 
no interior do veículo.

O homem foi preso em 
flagrante pelo crime de rou-
bo, agravado pelo uso de 
arma de fogo. Diligências 
prosseguem para localiza-
ção e prisão dos demais en-
volvidos no crime. (DL)

 A O governo federal qualifi-
cou oito terminais portuários 
para serem outorgados à ini-
ciativa privada por meio do 
Programa de Parcerias de In-
vestimentos (PPI). O decreto, 
assinado pelo presidente em 
exercício Hamilton Mourão, 
foi publicado ontem (18) no 
Diário Oficial da União.

Em nota, a Secretaria-Geral 
da Presidência explicou que, 
com a medida, os empreen-
dimentos passam a ser enten-
didos como prioritários para 
a realização de leilão para ex-
ploração econômica, “com a 
consequente contrapartida de 
expansão da capacidade logís-
tica por meio de aportes de in-
vestimentos provenientes de 
agentes de mercado, de forma 
que o Estado cumpra seu papel 
constitucional de formulador 

Santos: terminal
é qualificado para
entrar em leilão

DECRETO. Com isso, o empreendimento passa a ser entendido como 
prioritário para a realização de leilão para exploração econômica

O decreto, assinado pelo presidente em exercício Hamilton Mourão, foi publicado ontem (18)

Alan Santos/PR

e indutor de políticas públicas”.
Os terminais qualificados 

são: Terminal POA01, no Por-
to de Porto Alegre (RS), com 
área de 21,5 mil metros quadra-
dos, para movimentação e ar-
mazenagem de granéis sólidos 
vegetais; Terminal STS53, no 

Porto de Santos, com área de 
87,981 mil metros quadrados, 
para granéis sólidos minerais; 
Terminal RDJ06, no Porto do 
Rio de Janeiro (RJ), com área de 
13,560 mil metros quadrados, 
para granéis líquidos; Termi-
nal RDJ06A, no Porto do Rio de 
Janeiro (RJ), com 13,7 mil me-
tros quadrados, também para 
granéis líquidos.

E também; Terminal 
SSD04, no Porto de Salvador 
com 34,519 mil metros qua-
drados, para contêineres e 
carga geral; Terminal ILH01, 
no Porto de Ilhéus, com área 
de 260,668 mil metros qua-
drados, para granéis sólidos 
vegetais e minerais, carga ge-
ral e terminal de passageiros; 
Terminal MUC03, no Porto do 
Mucuripe, com 27,2 mil me-
tros quadrados, para granéis 

sólidos; e Terminal IQI14, no 
Porto do Itaqui, que abrange 
a área de 43,404 mil metros 
quadrados, dedicado à movi-
mentação e armazenagem de 
graneis líquidos combustíveis.

LEILÕES.
O governo, por meio do Mi-
nistério da Infraestrutura e da 
Agência Nacional de Transpor-
tes Aquaviários (Antaq), tam-
bém realiza hoje (19) o leilão 
de três terminais portuários 

em Santos e Imbituba (SC). De 
acordo com a pasta, com o ar-
rendamento serão garantidos 
quase de R$ 1 bilhão de investi-
mentos privados ao longo dos 
respectivos contratos e a gera-
ção de 16 mil empregos.

O vencedor de cada um dos 
leilões será aquele que apre-
sentar o maior valor de outor-
ga. O certame está marcado 
para as 11h, na B3, na bolsa de 
valores de São Paulo.

As áreas disponíveis em 

Santos são os terminais STS08 
e STS08A, destinados a mo-
vimentação, armazenagem e 
distribuição de combustíveis, 
enquanto no porto catarinen-
se, granéis líquidos combus-
tíveis ou químicos. Já o Com-
plexo Portuário de Imbituba 
movimenta granéis líquidos 
combustíveis ou químicos, 
proveniente principalmente 
de Maceió, para abastecer em-
presas localizadas em toda a 
região sul. (AB)

O Governo, 
por meio do 
Ministério da 
Infraestrutura 
e da Antaq, 
também realiza 
hoje (19) o leilão 
de três terminais 
portuários em 
Santos e Imbituba

 A O Departamento Esta-
dual de Prevenção e Repres-
são ao Narcotráfico (DE-
NARC), realizou ontem (18), 
a ‘Operação Decant’. Foram 
cumpridos 54 mandados de 
busca e apreensão e outros 
19 mandados de prisão tem-
porária, contra uma orga-
nização criminosa voltada 
para o tráfico de drogas e 
para a lavagem de dinhei-
ro. Entre as cidades do Esta-
do de São Paulo que foram 
alvo das autoridades estava 
o município de Guarujá.

A operação foi deflagra-
da São Paulo e em outros 
três Estados: Pernambuco, 
Mato Grosso do Sul e Rio 

Guarujá: Operação Decant termina com mais de dez presos
licópteros e policiais ronda-
ram o Balneário do Perequê. 
As autoridades encontra-
ram, ainda durante a ma-
nhã, entorpecentes em uma 
área comercial. Além do De-
narc, integraram a operação 
outros departamentos da 
Polícia Civil, como o Dope, o 
Demacro e o DIPOL, e tam-
bém a PM de São Paulo. 

Durante a operação, fo-
ram presos 12 homens e 
apreendidos 15 carros de 
luxo, que somam mais de 
R$ 6 milhões. Também fo-
ram apreendidos cheques, 
dinheiro, drogas e armas, 
além de documentos, com-
putadores e celulares. Essa é 
a primeira fase da Operação 
Decant e todo o material 
apreendido será analisado 
pelos policiais da 4ª Dise do 
Denarc, para continuidade 
das investigações. (DL)Em Guarujá, viaturas, helicópteros e policiais rondaram o Balneário do Perequê nesta quinta-feira

PLANTÃO GUARUJÁ/FACEBOOK

Grande do Norte. A ação 
contou com a participação 
de 350 policiais, 120 viatu-
ras, drones da Polícia Civil, 
blindados e seis equipes do 
Canil da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo.

Em Guarujá, viaturas, he-

Dia foi marcado pela 1ª fase da Operação
Decant e todo o material apreendido será
analisado pelos policiais da 4ª Dise do Denarc

Além do Denarc, 
integraram a 
operação outros 
departamentos da 
Polícia Civil, como 
o Dope, o Demacro 
e o DIPOL

 A De olho na temporada de 
verão, a Prefeitura de São Vi-
cente trouxe uma nova forma 
de valorizar o turismo no Mu-
nicípio, com a implantação 
de dez totens promocionais 
na Avenida Ayrton Senna da 
Silva, instalados no canteiro 
central do bairro Itararé. 

Desde o início do mês, mo-
radores e turistas que percor-
rem o local se deparam com 
painéis temáticos sobre cul-
tura, gastronomia, história, 
turismo náutico, imagens 
de grandes eventos e cartões 
postais como a Ponte Pênsil, 
a Biquinha de Anchieta e a 
Encenação da Fundação da 
Vila de São Vicente, realizada 
no aniversário da Cidade, em 
janeiro.

A previsão é expandir os 
totens até o fim de dezem-
bro em diversos pontos da 
Cidade. 

com o objetivo de revitalizar o 
segmento turístico na Cidade, 
como a identificação de vias 
urbanas, totens e painéis tu-
rísticos e expansão de mobi-
liários urbanos sustentáveis 
nos próximos anos. (DL)

“As estruturas mostram 
que São Vicente tem muito 
mais do que a praia para ofe-
recer. É um incentivo às pes-
soas para conhecerem outras 
opções que a Cidade também 
tem na temporada de verão 

que está chegando”, destacou 
com a secretária de Turismo, 
Juliana Santana.

Este é o pontapé inicial do 
trabalho integrado entre as 
secretarias de Projetos Espe-
ciais (Sepes) e Turismo (Setur), 
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 A Ao menos oito escolas e 
centros de educação infan-
til e adulta das regiões do 
Ipiranga e São Mateus, na 
zona leste de São Paulo, ti-
veram as aulas presenciais 
suspensas nessa quarta-fei-
ra (17) por falta de alimen-
tos e de merendeiras para 
a preparação de refeições 
aos alunos. Funcionárias da 
Singular Gestão de Servi-
ços, terceirizada que presta 
serviços de preparo e distri-
buição de alimentos à Pre-
feitura de São Paulo naque-
las unidades, entraram em 
greve. Os trabalhadores de-
nunciam que estão há dois 
meses com salários atrasa-
dos e há três sem receber 
vales transporte e refeição.

Trabalhadoras relata-
ram à RBA que têm leva-

do alimentos de casa para 
a preparação das refeições 
para os alunos e financia-
do a própria condução até 
o trabalho. “É difícil, porque 
a maioria das trabalhadoras 
são mães solo, pagam alu-
guel e não recebem pensão. 
A maioria das minhas par-
ceiras são assim. Então nós 
dependemos disso (do salá-
rio em dia). Não venho tra-
balhar apenas pelo salário. 
Trabalho também porque 
gosto, amo cozinhar, mas as-
sim fica difícil. Eu saio daqui 
e choro, porque vejo essa si-
tuação. É lamentável”, conta 
uma das merendeiras, tam-
bém mãe e única respon-
sável por uma criança, me-
nor de 10 anos. Ela pediu 
para não ser identificada por 
medo de represálias. (CUT)

Merendeiras de SP 
entram em greve 

 A O governo de Jair Bolsona-
ro continua avançando em seu 
processo de entregar as em-
presas brasileiras ao mercado 
privado. Mas, a resistência às 
privatizações começa a cres-
cer entre prefeitos, governado-
res e aliados do Executivo. Até  
eles entendem que os prejuí-
zos para o Brasil e para os bra-
sileiros serão maiores do que 
qualquer ganho imediato.

Este é o caso da privatiza-
ção da Companhia de Docas 
do Espírito Santo (Codesa) que 
pode abrir caminho para a pri-
vatização da Autoridade Por-
tuária, colocando em risco em-
prego de 240 trabalhadores e 
trabalhadoras da empresa, e 
mais adiante os de outros 4 
mil, que atuam nos 34 portos 
do país, incluindo os concursa-
dos da Guarda Portuária.

Se o processo de venda for 
adiante, os 4 mil  trabalhadores 
de Autoridades Portuárias de 

todo o país podem entrar em 
greve. Uma assembleia com 
a presença de três federações 
que representam os trabalha-
dores - Federação Nacional 
dos Portuários (FNP), Federa-
ção Nacional dos Estivadores 
(FNE) e Federação Nacional dos 
Conferentes e Consertadores 
de Carga e Descarga, Vigias 
Portuários, Trabalhadores de 
Bloco, Arrumadores e Amar-
radores de Navios, nas Ativi-
dades Portuárias(Fenccovib) 
deve ocorrer entre 7 e 8 de de-
zembro, para definir os rumos 
do movimento. Ao todo, junto 
com empresas privadas, são 
60 mil pessoas trabalhando 
nos portos brasileiros.

A greve poderá ocorrer, se 
o governo federal insistir no 
processo de privatização dos 
portos. A esperança da catego-
ria é o TCU, que está analisan-
do a legalidade do processo de 
privatização da Codesa. (CUT)

Privatização de portos 
pode gerar greve

SINDICAL

 A Apesar de o funcionalismo 
ser uma fatia de sua base de 
apoio, o PT classificou como 
eleitoreiro, enganoso e oportu-
nista o anúncio do presidente 
Bolsonaro de dar um reajuste 
para todos os servidores fede-
rais, com base na folga orça-
mentária com a possível apro-
vação da PEC dos Precatórios.

Congressistas do partido 
ouvidos pela Folha de S.Paulo 
ressaltam a reforma adminis-
trativa proposta pelo governo 
como exemplo de que Bolso-
naro jamais se preocupou com 
os servidores e dizem que o 
anúncio feito agora represen-
ta apenas a tentativa de reduzir 

sua alta rejeição popular.
“Recebemos como oportu-

nismo político e medida elei-
toreira. Depois de mandar a 
PEC 32 [reforma administra-
tiva] para desestruturar o ser-
viço público e criminalizar o 
servidor, ele vem com essa?”, 
afirmou a deputada Gleisi Hof-
fmann (PR), presidente nacio-
nal do PT.

Bolsonaro disse na terça-
-feira (16), no Bahrein, que pre-
tende usar eventual aprovação 
da PEC dos Precatórios, que dá 
calote em dívidas da União re-
conhecidas pela Justiça, para 
dar reajuste a todo o funciona-
lismo, sem exceção. (FP)

PT critica proposta de 
reajuste de Bolsonaro

 D Para o líder do PT no Senado, a proposta de Bolsonaro de usar a 
PEC para reajustar salários de servidores não passa de enganação

ISAC NOBREGA/PR

 D A Caixa Econômica 
Federal registrou lucro 

líquido de R$ 3,2 bilhões 
no terceiro trimestre de 

2021, crescimento de 
69,7% na comparação 

com igual período do ano 
passado, mas queda de 
48,8% ante o trimestre 

imediatamente anterior
NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

A Caixa Econômica Federal registrou lu-
cro líquido de R$ 3,2 bilhões no tercei-
ro trimestre de 2021, crescimento de 
69,7% na comparação com igual perío-
do do ano passado, mas queda de 48,8% 

ante o trimestre imediatamente anterior.
No acumulado de janeiro a setembro, o lucro do 

banco público foi de R$ 14,1 bilhões, alta de 87,4% 
ano contra ano.

“O crescimento [do lucro] em relação ao tercei-
ro trimestre de 2020 foi possível através do aumen-
to de 27,8% na margem financeira e da redução de 
19% em despesa com Provisão para Crédito de Li-
quidação Duvidosa. A redução de PCLD se deve às 

melhorias na qualidade das carteiras”, informa o 
banco, no relatório de desem-
penho divulgado na quinta.

A carteira de crédito amplia-
da da Caixa encerrou o trimes-
tre com um saldo de R$ 842,3 
bilhões, crescimento de 11,3% 
em relação ao mesmo interva-

lo de 2020, e de 3,2% no trimestre.
Segundo o banco, o aumento da carteira foi in-

fluenciado pelos crescimentos em 12 meses de 
79,4% em agronegócio; 28,5% em crédito comer-
cial pessoa jurídica, principalmente, para micro e 
pequenas empresas; 18,4% em crédito consignado; 
8,7% em habitação; e 5,8% em saneamento.

A carteira imobiliária é a mais representativa na 
composição do crédito total, com 64,3% de parti-
cipação e saldo de R$ 542 bilhões, evolução de 8,7% 
em bases anuais, e de 2,4% na margem.

O indicador ROE, que mede o nível de rentabili-
dade da operação, atingiu 19,78% no terceiro trimes-
tre, ante 14,20% em igual período de 2020, e 19,01% 
em junho de 2021.

No 3º trimestre as receitas de prestação de servi-
ços e tarifas totalizaram R$ 6 bilhões, queda de 1,1% 
em bases anuais e aumento de 3,2% no trimestre, 
com destaque para o aumento de 87,1% nas receitas 
com produtos de seguridade, 16,5% com conta cor-
rente e tarifas bancárias, 9,5% com fundos de inves-
timentos e 2% com cartões de débito e crédito. (FP)

Lucro da Caixa sobe 70%
no terceiro trimestre e 
alcança R$ 3,2 bilhões

No acumulado 
de janeiro a 
setembro, o 
lucro do banco 
público foi de R$ 
14,1 bilhões, alta 
de 87,4% ano 
contra ano

Fique 
ligado  

 D Guedes defendeu a PEC aprovada pela Câmara como instrumento 
que dará previsibilidade e exequibilidade ao Orçamento público

AGÊNCIA BRASIL

Inflação vai 
ser desafio 
em 2022, 
diz Guedes
SEM AÇÃO. Ministro diz que a equipe 
econômica não pretende interferir nos 
preços por meio de regulações

A resiliência da inflação será 
o grande problema da eco-
nomia brasileira em 2022, 
disse na terça (17) o mi-
nistro da Economia, Pau-

lo Guedes. Segundo ele, as previsões 
de baixo crescimento para o próximo 
ano podem não se confirmar, com os 
mais pessimistas do mercado se sur-
preendendo com as previsões de cres-
cimento entre 0% e 1% do Produto In-
terno Bruto (PIB).

“O problema não será crescimento 
baixo, o problema será inflação resi-
liente. A inflação provavelmente será 
um pouco acima do que vocês estão 
prevendo, mas o crescimento tam-
bém será maior do que vocês estão 
prevendo, então vamos ver. Eu não 
faço previsões, eu faço piada de pre-
visões, de previsões erradas”, decla-
rou o ministro em inglês ao participar 
de evento virtual promovido por um 
banco brasileiro.

Na última edição do boletim Focus, 
pesquisa semanal com instituições 
financeiras feita pelo Banco Central 
(BC), os analistas de mercado projetam 
crescimento de 0,9% para o PIB em 

2022 e inflação oficial pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), de 4,8% no próximo ano.

INTERFERÊNCIA ZERO.
O ministro disse que a equipe econô-
mica não pretende interferir nos pre-
ços por meio de regulações. Segundo 
Guedes, a única política em curso para 
segurar a inflação é o aperto mone-
tário (alta dos juros) conduzido pelo 
Banco Central.

“É verdade que juros vão subir com 
a luta do Banco Central para contro-
lar inflação, mas estamos realmente 
fazendo a transição para crescimen-
to sustentável em todos os setores”, 
disse.

Nos casos em que a inflação ace-
lerar por choques externos, o minis-
tro defendeu a transferência de renda 
por meio do Auxílio Brasil para aliviar 
o impacto sobre as famílias mais po-
bres. Paralelamente, a alta dos preços 
do petróleo e da energia, na avaliação 
de Guedes, deverá atrair investidores 
estrangeiros para o Brasil.

“Se preços de petróleo e de ener-
gia sobem, é parte da solução porque 

atrai investimento. A melhor solução 
é deixar o mercado agir e, qualquer 
disfunção, resolve com transferência 
de renda”, disse Guedes. Segundo ele, a 
viagem recente do presidente Jair Bol-
sonaro e de vários ministros aos Emi-
rados Árabes Unidos renderam com-
promissos de investimentos de US$ 10 
bilhões em dez anos reforçando a pre-
visão de ingresso de US$ 700 bilhões 
em investimentos estrangeiros no 
país nas próximas décadas.

Guedes defendeu a manutenção 
da Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) dos Precatórios, que parcela 
o pagamento de precatórios e muda 
o cálculo do teto de gastos, no forma-
to em que foi aprovada na Câmara 
dos Deputados. Ele criticou a sugestão 
apresentada por alguns senadores de 
excluir o pagamento de precatórios do 
teto e manter a atual fórmula de cál-
culo, que atualiza o limite anual pela 
inflação acumulada entre julho de 
dois anos antes e junho do ano ante-
rior. Para o ministro, existirão motivos 
para se preocupar com a economia 
em 2022, caso o Senado altere o texto 
aprovado pela Câmara. (AB)
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PRODEPG – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE 
PRAIA GRANDE S/A

“Em Liquidação”
Sociedade de Economia Mista Municipal 

CNPJ nº 46.773.164/0001-52

Assembleia Geral Extraordinária 
Edital de Convocação

PRODEPG – Progresso e Desenvolvimento de Praia 
Grande S/A Em Liquidação convoca seus acionistas a se 
reunirem na Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-
se no dia 09 de dezembro de 2021, às 10 horas horas à 
Av. Presidente Kennedy nº9000, 2º andar, na cidade de 
Praia Grande, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem 
e decidirem a seguinte Ordem do Dia: a) Eleição dos 
membros do Conselho Fiscal; b) Encerramento do exercício 
de 2021; c) Demais assuntos pertinentes à empresa. 

Praia Grande (SP), 17 de novembro de 2021.

CRISTIANO DE MOLA
Liquidante

Associação Renovação Carismática da
Diocese de Santos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Eu,Vanilda dos Santos Moreira Silva, Presidente do Conselho 
Diocesano da Associação Renovação Carismática Católica da 
Diocese de Santos, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
estatutariamente, venho pelo presente CONVOCAR, os associados 
para a Assembleia Extraordinária,que acontecerá no dia 19 de 
Dezembro de 2021, na cidade de Praia Grande nas dependências 
da Capela Nossa Senhora Fátima, Paróquia Santo Antõnio, Avenida: 
Irmãos Adorno, nº 485- Tude Bastos, com inicio  as 08h com a Santa 
Missa, 09:30 minutos em primeira chamada com maioria absoluta dos 
Associados ou meia hora depois de qualquer número de Associados 
para deliberarem quanto a:
• Parecer do Conselho Fiscal 2019/2020,
• Parecer da Sede (Estamos sem sede);
• Apresentação da equipe Diocesana;
• Projeto Paulo de Tarso;
• Agenda 2022;
• Comissões;
• Outros assuntos.

Praia Grande, 16 de Novembro de 2021.
Vanilda dos Santos Moreira Silva

Presidente do Conselho Diocesano da 
Associação Renovação Carismática Católica da 

Diocese de Santos  

EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO: 30 DIAS. PROC. 1022678-62.2017.8.26.0562. O MM. Juiz de 
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Santos/SP, Dr. Gustavo Antonio Pieroni Louzada, na forma da 
Lei, FAZ SABER a NELFASA CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LIMITADA, CNPJ 
58.139.395/0001-98, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por 
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TORUMÃ, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, da realização 
da penhora, avaliação e sua nomeação como depositária, do imóvel consistente no Escritório nº 01 
do condomínio autor, à Rua Oswaldo Cochrane, 49, Santos/SP, matrícula 49.792 do 2º CRI de 
Santos/SP. Avaliação: R$ 410.000,00 (07/2021). Fica, ainda, advertida a executada para 
apresentar manifestação no prazo de 15 dias, contados após o decurso do prazo do presente 
edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Santos, 
11/11/2021. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO: 30 DIAS. PROC. 0002051-15.2021.8.26.0562. O MM Juiz de 
Direito da 11ª Vara Cível, do Foro de Santos/SP, Dr. Rodrigo Garcia Martinez, na forma da Lei, 
FAZ SABER a LENY COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME, CNPJ 
09.010.565/0003-96, que lhe foi ajuizada uma Ação de Cumprimento de Sentença por ASIA 
SHIPPING TRANSPORTE INTERNACIONAIS LTDA e, encontrando-se a executada em lugar 
ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de 15 dias, contados 
após o decurso de 30 dias supra, pague a quantia de R$ 68.949,42 (05/2021), atualizada e 
acrescida de custas, sob pena de multa de 10% e honorários de advogado de 10%, e expedição 
de mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523 e §§ do CPC). 
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias 
para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos a sua impugnação (art. 525 CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO: 30 DIAS. PROC. 0014063-61.2021.8.26.0562. O MM Juiz de 
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Santos/SP, Dr. Gustavo Antonio Pieroni Louzada, na forma da 
Lei, FAZ SABER a CICERO TULIO TOMELIN JÚNIOR, CPF 054.188.759-90, que lhe foi ajuizada 
uma Ação de Cumprimento de Sentença por ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS 
LTDA e, encontrando-se o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL, para que no prazo de 15 dias, contados após o decurso de 30 dias supra, pague a 
quantia de R$ 152.673,46 (30/09/2021), atualizada e acrescida de custas, sob pena de multa de 
10% e honorários de advogado de 10%, e expedição de mandado de penhora e avaliação, 
seguindo-se os atos de expropriação (art. 523 e §§ do CPC). Transcorrido o prazo previsto no art. 
523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação 
(art. 525 CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 52/2020.

Acha-se reaberto na Prefeitura 
Municipal da Estância Balneária de 
Itanhaém o Pregão Eletrônico nº. 
52/2020 Processo n º 3.307/2020
Interessado: Secretaria de Educação, 
Cultura e Esportes.
Tipo de Licitação: Menor Preço Global.
Objeto: Contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de 
Serviços de Transporte pelo período 
de 12 (doze) meses para Transportar 
os Alunos de suas residências até os 
estabelecimentos de ensino, e vice-
versa – Secretaria de Educação, 
Cultura e Esportes da Prefeitura 
Municipal de Itanhaém, nos termos da 
legislação vigente, e Obtenção do edital 
completo: a partir do dia 19/11/2021, na 
Internet no endereço eletrônico: www.
licitacoes-e.com.br; 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
Início – Das 10:00 Horas dia 19/11/2021 
e Final – às 08:30 Horas do dia 
02/12/2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: A partir 
das 08:30 Horas do dia 02/12/2021
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 
A partir das 10:00 Horas do dia 
02/12/2021.
Recebimento da documentação do 
Item 01: até o 3º (terceiro) dia útil 
subseqüente ao da realização da 
sessão. Todas as fases referentes a 
este procedimento licitatório serão 
realizadas pela Internet no endereço 
eletrônico: www.licitacoes-e.com.br.
INFORMAÇÕES: Telefone (0xx13) 
3421.1600, ramal 1200.
PREFEITURA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 
ITANHAÉM, EM 18 DE NOVEMBRO 
DE 2021.

Wilson Carlos do Nascimento  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

ANGULUS RIDET

AVISO DE REABERTURA 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 08h30min (oito horas e trinta 
minutos) do dia 01 de Dezembro de 
2021, momento em que ocorrerá sua 
abertura, em sessão pública.
O edital poderá ser adquirido a partir 
do dia 19 de novembro de 2021 no 
site http://www.itanhaem.sp.gov.br (link 
portal da transparência).

Itanhaém, 18 de novembro de 2.021.
Gilberto Andriguetto Júnior – 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

ANGULUS RIDET

7ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTOS - SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA BASTOS (depositária), inscrita no CPF/MF sob o nº
098.027.258-03. A Dra. Simone Curado Ferreira Oliveira, MM. Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santos/SP, na forma da lei, FAZ

SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do
Cumprimento de Sentença ajuizado por SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO em face de ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA BASTOS - Processo nº 0053756-
04.2011.8.26.0562 (Principal nº 0036234-32.2009.8.26.0562) – Controle nº 1553/2009, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas
a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas
designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os
interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem
autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a
arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá
início no dia 29/11/2021 às 10:30h e se encerrará dia 02/12/2021 às 10:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance
igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 02/12/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 17/12/2021 às 10:30h, onde
serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando
José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o
valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet,
através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas
e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o
pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por
escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance
à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de
atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o
exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da
execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a
5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em
nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante. 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: um veículo marca Fiat, modelo Uno Way 1.0, placa EVI4319, ano 2011/2012, álcool/gasolina, cor preta, chassi 9BD195162C0166159, renavam 00323546110. Consta
no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 2.112,29 (27/10/2021). O bem encontra-se na Rua Almirante Cochrane,
181, ap.22, Embaré, Santos/SP, sendo nomeada depositária a executada. Valor da Avaliação do bem: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para outubro de 2018. Débito desta
ação as fls.227 no valor de R$ 28.098,35 (dezembro/2019). Santos, 28 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.

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

LEI Nº 4202 Institui no Município o Programa Escola Melhor e dá outras 
providências. Processo nº 29.795/21 KAYO AMADO, Prefeito do Município 
de São Vicente, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber 
que a Câmara Municipal decreta e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído o Programa Escola Melhor, cujo objetivo é incentivar 
a realização de parcerias entre pessoas físicas e jurídicas e escolas públicas 
municipais. Art. 2º - A participação de pessoas físicas e jurídicas no Programa 
Escola Melhor tem por objetivo alcançar contribuições para a melhoria da qualidade 
do ensino da rede pública municipal e dar-se-á mediante as seguintes ações:  
I - doação de recursos materiais às escolas municipais, tais como equipamentos e 
livros;  II - patrocínio à manutenção, à conservação, à reforma e à ampliação das 
escolas municipais; 
III - disponibilização de banda larga, equipamentos de rede     wi-fi  e de 
informática, tais como computadores, notebooks, tablets, roteadores, antenas de 
wi-fi  e similares; 
IV - outras ações indicadas pela direção da escola, levando em consideração o 
Conselho Escolar. 
Parágrafo único - As obras de reforma, ampliação e melhoria de que trata o 
inciso II deste artigo deverão ser realizadas em consonância com as necessidades 
elencadas pelas secretarias responsáveis. 
Art. 3º - As pessoas físicas e jurídicas que aderirem ao Programa Escola Melhor 
poderão divulgar, para fi ns promocionais e publicitários, as ações praticadas em 
benefício da escola.
Art. 4º - A participação de pessoas físicas e jurídicas no Programa Escola Melhor 
não implicará ônus de qualquer natureza ao Poder Público Municipal ou quaisquer 
outros direitos, ressalvado o disposto no art. 3º desta Lei. 
Art. 5º - Será conferido certifi cado, emitido pela Prefeitura Municipal e pela 
Secretaria da Educação, às pessoas físicas e jurídicas que participarem do 
Programa Escola Melhor, destacando os relevantes serviços prestados à educação 
no Município de São Vicente. 
Art. 6º - O Município realizará campanhas e ações, a fi m de estimular a adesão 
de pessoas físicas e jurídicas ao Programa Escola Melhor. 
Art. 7º- O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, especialmente quanto 
à forma e aos meios do estabelecimento da parceria e da publicidade previstos 
nesta Lei. Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Vicente, Cidade Monumento da História Pátria, Cellula Mater da 
Nacionalidade, em 18 de novembro de 2021. KAYO AMADO Prefeito 
Municipal

EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL 151/21–PROC. 
ADM. N.º 37.089/21–Objeto: 
Aquisição de sacos de lixo a pedido da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
e Obras Públicas. O Departamento de 
Compras e Licitações torna público 
que o Credenciamento, o recebimento 
das Propostas e a Sessão de Disputa 
serão realizados no dia 3/12/21 às 10 
horas. Edital à disposição a partir do 
dia 19/11/21 no endereço eletrônico: 
h t tp : / /www.saovicen te . sp .gov.
br/servicos-licitacoes/. Maiores 
informações pelo telefone: (13)3579-
1388 com Antonio Teixeira ou pelo 
e-mail: antonioteixeira_compras@
saovicente.sp.gov.br. Just.: Lei 
Federal n.º 10.520/02, Lei Federal 
n.º 8.666/93, Lei Federal n.º 123/06 
e suas alterações. São Vicente, 19 
de novembro de 2021. MARTA 
APARECIDA DA CRUZ SOUSA 
FLORINDO–Chefe do Departamento 
de Compras e Licitações.

EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 191/21-PROC. 
ADM. N.º 48.924/21-Objeto: 
Registro de Preços, pelo período de 
12 meses, para aquisição de bicicletas, 
para atendimento da Secretaria 
da Educação. O Departamento 
de Compras e Licitações torna 
público que o Credenciamento, 
o recebimento das Propostas e a 
Sessão de Disputa serão realizados 
no dia 2/12/21 às 14h30min. Edital 
à disposição a partir do dia 19/11/21 
no endereço eletrônico: http://
www.saovicente.sp.gov.br/servicos-
licitacoes/. Maiores informações 
pelo telefone: (13)3579-1389 com 
Américo ou pelo e-mail: americo_
compras@saovicente.sp.gov.br. 
Just.: Lei Federal n.º 10.520/02. São 
Vicente, 19 de novembro de 2021. 
MARTA APARECIDA DE SOUZA 
FLORINDO–Chefe do Departamento 
de Compras e Licitações. 

EXTRATO DE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS–
PREGÃO PRESENCIAL N.º 51/21-
PROC. ADM. N.º 16.845/21-Objeto: 
Registro de Preços para aquisição de 
gêneros alimentícios biscoitos doces 
e salgados para uso da Diretoria de 
Alimentação Escolar–DAE/SEDUC, 
pelo período de 12 meses. Contratante: 
Prefeitura de São Vicente. Detentora: 
Ata de Registro de Preços n.º 87/21–
Home Brand–Indústria de Alimentos 
Ltda., valor R$ 100.800,00 (cem mil e 
oitocentos reais). Data da Assinatura: 
5/11/21. Just.: Lei Federal n.º 8.666/93. 
São Vicente, 19 de novembro de 
2021. NÍVEA DE CÁSSIA DUTRA 
COSTA MARSILI–Secretária de 
Educação.

EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 157/21-PROC. 
ADM. N.º 37.981/21–Objeto: 
Registro de Preços para aquisição 
de material escolar em formato de 
módulos padronizados (kits) para 
os alunos da Rede Municipal de 
Ensino do Município de São Vicente/
SP. O Departamento de Compras 
e Licitações torna público que está 
procedendo a SUSPENSÃO da 
Sessão de Disputa que seria realizada 
na data de 19/11/21 às 14h30min. 
Just.: Representação junto ao TCE/SP. 
São Vicente, 19 de novembro de 2021. 
MARTA APARECIDA DA CRUZ 
FLORINDO-Chefe do Departamento 
de Compras e Licitações.

ERRATA EDITAL-PREFEITURA 
DE SÃO VICENTE-
COMISSÃO MUNICIPAL DE 
LICITAÇÕES-PROC. ADM. N° 
57.207/21-TOMADA DE PREÇO 
N.° 6/21-Objeto: Contratação de 
empresa para execução de obra 
de pavimentação parcial da Rua 
Sorocaba, no Município de São 
Vicente/SP. Onde se lê: “Item 11.1 do 
Edital-Para participar da Licitação, 
a proponente deverá apresentar no 
Envelope n.º 01–Documentação, 
comprovante do depósito da garantia 
da proposta no valor de R$ 15.424,65 
(quinze mil, quatrocentos e vinte 
e quatro reais e sessenta e cinco 
centavos), leia-se: Item 11.1 do 
Edital - Para participar da licitação, 
a proponente deverá apresentar no 
Envelope n.º 01–Documentação, 
comprovante do depósito da garantia 
da proposta no valor de R$ 5.141,55 
(cinco mil, cento e quarenta e um reais 
e cinquenta e cinco centavos). Os 
demais itens permanecem inalterados. 
São Vicente, 19 de novembro de 2021. 
PAULO EDGARD FIAMENGHI–
Secretário de Desenvolvimento 
Urbano e Obras Públicas.

COMUNICADO DE AUTO DE 
INFRAÇÃO SECINP. Tornamos 
publico o Auto de Infração n.º 9561 
referente ao Proc. Adm. n.º 44.856/19, 
Jaqueliny do Nascimento Dias, 
Rua Dr. Campos Sales, 202 Lj. 36, 
Centro, São Vicente-SP, CEP 11410-
430. São Vicente, 18 de novembro de 
2021. ROGÉRIO TADACHI IHA–
Secretário de Comércio, Indústria e 
Negócios Portuários

COMUNICADO DE CALCULO 
AUTO DE INFRAÇÃO SECINP. 
Tornamos publico o lançamento do 
Auto de Infração n.º 8313 referente 
ao Proc. Adm. n.º 26.835/12, 
Jonathan De Mello Ferreira (Point 
do Esquinão), Rua Eng. Luiz La 
Scala Junior, 587, Jockey Clube, São 
Vicente-SP, CEP 11360-350, Aviso 
Recibo 032717/2021 com 1.º venc. 
em 1/12/21 e 2.º venc. em 16/12/21. 
São Vicente, 18 de novembro de 
2021. ROGÉRIO TADACHI IHA–
Secretário de Comércio, Indústria e 
Negócios Portuários

COMUNICADO DE CALCULO 
AUTO DE INFRAÇÃO SECINP. 
Tornamos publico o lançamento do 
Auto de Infração n.º 9714 referente ao 
Proc. Adm. n.º 388/19, D.S. Rodrigues 
– Materiais para Construção-ME, 
Rua Erico Veríssimo, 200, Jockey 
Clube, São Vicente-SP, CEP 11.360-
380, Aviso Recibo 032706/2021 
com 1.º venc. em 1/12/21 e 2.º venc. 
em 16/12/21. São Vicente, 18 de 
novembro de 2021. ROGÉRIO 
TADACHI IHA–Secretário de 
Comércio, Indústria e Negócios 
Portuários

COMUNICADO DE CALCULO 
AUTO DE INFRAÇÃO SECINP. 
Tornamos publico o lançamento do 
Auto de Infração n.º 9711 referente ao 
Proc. Adm. n.º 3089/2010, 880 Rodas 
& Pneus Ltda.-ME, Av. Dr. Augusto 
Severo, 390, Pq. São Vicente, São 
Vicente-SP, CEP 11360-300, Aviso 
Recibo 032767/2021 com 1.º venc. 
em 3/12/2021 e 2.º venc. em 18/12/21. 
São Vicente, 18 de novembro de 
2021. ROGÉRIO TADACHI IHA–
Secretário de Comércio, Indústria e 
Negócios Portuários

ATO DE JULGAMENTO-
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
186/21-PROC. N.º 31.292/21. 
Tornamos público que o resultado 
do Pregão Eletrônico n.º 186/21 está 
à disposição dos interessados na 
Secretaria da Saúde de São Vicente 
na Rua Padre Anchieta, 462–5.º andar. 
São Vicente, 18 de novembro de 
2021. MICHELLE LUIS SANTOS-
Secretária da Saúde/Fundo Municipal 
de Saúde de São Vicente.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0016902-
38.2012.8.26.0477- Ordem 1761/2012 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)s réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados que Luiz Felipe Manzoli 
Lopes, Luiz Gustavo Manzoli Lopes e Luiz Vitor Manzoli Lopes ajuizaram 
Ação de Usucapião objetivando o imóvel localizado no perímetro urbano do 
Município da Praia Grande, situado no nº 18.153 da Av. Presidente Kennedy, 
constituído por parte do lote nº 11, da quadra nº 07, do loteamento 
denominado Balneário Flórida II, atual Rua Mario Possani, 413, objeto da 
matrícula nº 50.140 do CRI local e C.M. 2.09.03.007.011.0001-8, medindo 
6,55m mais 10,85m em curva, de frente para a Rua Mario Possani; 8,05m de 
frente para a Av. Kennedi; 16,95m do lado direito e 13,05m nos fundos de 
quem da avenida olha, encerrando a área de 184,61m² de terreno, com 
89,70m² de área construída, confrontando pela frente com a mencionada 
avenida; do lado esquerdo de quem da avenida olha, com a Rua Mario 
Possani; do lado direito com a casa nº 17.887 da Av. Presidente Kennedy e 
nos fundos com a casa nº 401 da Rua Mario Possani, tendo em vista a posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o edital, nos 
termos do art. 259, I do CPC, para citação dos supramencionados e para que 
no prazo de 15 dias, a fluir os 20 supra, contestem a ação, ficando 
consignado que o envio à Defensoria Pública para curador especial somente 
se dará se houver parte não citada pessoalmente. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Praia Grande, aos 24 de fevereiro de 2021. K-18e19/11

Edital de intimação - prazo de 20 dias. Processo nº 1010572-
97.2019.8.26.0562 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) Cristiano Santos da Conceição, 
Brasileiro, Companheiro, Técnico em Telecomunicações, RG 
351463562, CPF 346.032.678-60, com endereço à Rua Euzebio de 
Queiroz, 364, casa, Macuco, CEP 11015-270, Santos - SP que por este 
Juízo, tramita de uma ação de Execução de Título Extrajudicial, movida 
por Banco Bradesco S/A. para recebimento de R$128.829,60 (27.08.21 - 
fls. 152) foi bloqueada a quantia de R$720,63 (27.08.21 - fls. 152) de sua 
conta. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se o edital para 
que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 supra, apresente manifestação, nos 
termos dos arts. 525, §11 e 917, §1º, do CPC/2015, sob pena de 
levantamento da quantia e prosseguimento da execução. Será o edital, 
publicado na forma da Lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de 
Santos, aos 16 de novembro de 2021 K-19e20/11

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 320/2021
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021

COM RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESAS E/
OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Artigo 48, III, da 

Lei Complementar Federal nº 123/2006)
A Câmara Municipal de Santos torna público que está aberto o Pregão 
Eletrônico nº 20/2021, Processo nº 320/2021, tipo menor preço 
por lote, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na 
produção de áudio e vídeo para prestação de serviços de planejamento 
técnico, implantação, operação, produção, pós-produção, veiculação, 
transmissão ao vivo através de televisão aberta para, pelo menos, 
duas operadoras de TV fechada, e redes sociais, além da reprodução 
e retransmissão de conteúdos audiovisuais (reportagens e programas 
diversos para divulgar os atos do Poder Legislativo Municipal e temas 
de interesse da comunidade), para a TV Câmara correspondente, bem 
como, locação dos respectivos equipamentos para realização dos 
serviços conforme especificações técnicas constantes do Termo de 
Referência (Anexo I do Edital). O recebimento das propostas encerrar-
se-á no dia 06/12/2021 às 09h e a disputa de lances ocorrerá em 
06/12/2021 às 10h. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos 
interessados a partir do dia 19/11/2021 nos endereços eletrônicos: 
www.bll.org.br e www.camarasantos.sp.gov.br, através do Portal da 
Transparência. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato pelo 
e-mail pregao@camarasantos.sp.gov.br

Santos, 17 de novembro de 2021.
Fábio Eduardo Martins Solito

Secretário de Planejamento e Finanças
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 A O número de registros de 
óbitos no Brasil em 2020 che-
gou a 1.513.575, uma alta de 
14,9%, ou 195.965 mortes a 
mais que em 2019, sendo que 
99,2% das mortes ocorridas 
a mais foram por causas na-
turais.

Tanto em percentual 
quanto em números abso-
lutos, foi a maior alta desde 
1984, aponta a pesquisa Esta-
tísticas do Registro Civil 2020, 
divulgada hoje (18) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

O aumento percentual 
de óbitos entre os homens 
(16,7%) foi maior que entre as 
mulheres (12,7%). A maioria 
das mortes (70%) foi de pes-
soas com 60 anos ou mais 
de idade. 

A pesquisa revelou au-
mento de 16,6% em mortes 
por causas naturais na faixa 
etária de 60 anos ou mais. 
Para as idades abaixo de 20 
anos, houve redução de óbi-
tos de 2019 para 2020.

Segundo a gerente da pes- Tanto em percentual quanto em números absolutos, foi a maior alta desde 1984, aponta  pesquisa 
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Registros de óbitos no Brasil 
têm alta de 14,9% em 2020

quisa, Klívia Bayner de Olivei-
ra, o efeito da pandemia de 
Covid-19 foi captada nas es-
tatísticas tanto pelo aumento 
expressivo de mortes no ano 
passado quanto pela queda 
de registros de nascimentos 
e casamentos, devido às me-
didas de isolamento social.

“O mês de maio foi o que 
teve maior ocorrência de 
óbitos com variação de 29% 
com 33.458 óbitos a mais se 
comparado a 2019 e dezem-
bro também teve uma varia-
ção importante com 22.992 a 
mais”, disse a pesquisadora.

Cerca de 73,5% das mortes 
de 2020 ocorreram em hospi-
tal, 20,7% em domicílios e em 
5,8% em outro local de ocor-
rência ou sem declaração.

Segundo o levantamento, 
todas as regiões tiveram alta 
significativa no número de 
óbitos. Os maiores aumentos 
foram no Norte (25,9%) e no 
Centro-Oeste (20,4%). 

A matéria completa pode 
ser lida no site da Gazeta.  
(AB e GSP)

Ciro Gomes 
diz que 
Moro foi juiz 
incompetente

 A O ex-ministro e presi-
denciável Ciro Gomes (PDT) 
disse nesta quinta-feira (18) 
que o ex-juiz e ex-ministro 
Sergio Moro (Podemos) não 
tem vivência para ser candi-
dato à Presidência da Repú-
blica e demonstrou ser um 
magistrado “incompetente” 
por, segundo ele, “garantir 
a impunidade” do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT).

Em entrevista à CNN, 
Ciro questionou quais são 
as propostas do ex-juiz da 
Lava Jato e a compreensão 
que ele tem do “drama so-
cial brasileiro”, citando o de-
semprego e inflação. 

Moro se filiou ao Pode-
mos na semana passada e, 
em entrevista ao programa 
Conversa com Bial, da TV 
Globo, disse se sentir prepa-
rado para assumir a lideran-
ça do projeto de governo.

Em junho deste ano, o 
STF declarou que Moro foi 
parcial ao julgar Lula no 
processo do tríplex do Gua-
rujá (SP). No dia 8 de mar-
ço, o ministro Edson Fachin 
anulou todas as condena-
ções de Lula sentenciadas 
por Moro na Justiça Federal 
do Paraná. Com a decisão, o 
petista voltou a ser elegível 
e apto a se candidatar a pre-
sidente em 2022. O caso foi 
levado ao plenário do STF, 
no dia 15 de abril, e a decla-
ração de incompetência de 
Moro foi confirmada por 8 
votos a 3.

Para o pedetista, Moro 
“garantiu a impunidade” de 
Lula e de pessoas que inte-
graram seu governo “por-
que trocou os pés pelas 
mãos e, ao invés de ser um 
juiz severo e equilibrado, foi 
um politiqueiro que usou a 
magistratura para sua am-
bição desmedida”.

Uma pesquisa eleitoral 
da Genial Investimentos e 
Quaest Consultoria divul-
gada na semana passada 
apontou que Lula lidera a 
disputa para as eleições de 
2022, seguido pelo presi-
dente Jair Bolsonaro (sem 
partido). Já Moro apareceu 
em terceiro lugar, empata-
do com Ciro.

A matéria completa tam-
bém pode ser lida na íntegra 
no site da Gazeta. (FP)

POLÍTICA 

 A Dados da Secretaria de Es-
tado de Saúde do Rio de Ja-
neiro indicam que a maioria 
das internações por Síndro-
me Respiratória Aguda Gra-
ve (SRAG) em que a causa 
é a Covid-19 são de pessoas 
não vacinadas ou com es-
quema vacinal incompleto. 
Os mais acometidos são os 
adultos com 49 anos de ida-
de ou menos.

Segundo a pasta, os da-
dos reforçam ainda mais a 
importância de se comple-
tar o ciclo vacinal, além da 
dose de reforço. “Esses da-
dos comprovam que quem 
recebe todos os imunizan-

Não vacinados são maioria 
entre os internados por Covid

Ainda de acordo com o levantamento na cidade, na faixa etária 
de 49 anos de idade ou menos, 42,59% não foram vacinados
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tes está mais protegido em 
relação aos não vacinados. O 
avanço na vacinação fez com 
que as internações hospitala-
res caíssem, levando a nossa 
taxa de ocupação para pata-
mares bem baixos. A ocupa-
ção nas enfermarias está em 
16,5%, e UTI, em 28,4%”, dis-
se, em nota, o secretário es-
tadual de Saúde, Alexandre 
Chieppe. 

Ainda de acordo com o le-
vantamento, na faixa etária 
de 49 anos de idade ou me-
nos, 42,59% não foram vaci-
nados; 39, 57% de forma par-
cial e 9,82% completaram o 
ciclo. Para quem tem idade 

Grupo mais vulnerável é de pessoas com 49 anos de idade ou menos; 
dados reforçam a importância de se completar o ciclo vacinal

entre 50 a 64 anos, 23,7% não 
se imunizaram; 27,81% rece-
beram uma dose e 19, 01%, 
as duas. Já o grupo de idosos 
que mais recebeu a dose de 
reforço foi de 80 anos a 84 
anos de idade, com uma co-
bertura de 95,1%, vindo de-
pois do grupo de 70 anos a 
74 anos de idade, com 55,4% 
de imunização contra a  
Covid-19.

O secretário estadual de 
Saúde ressaltou ainda a im-
portância de a população re-
ceber a dose de reforço, dis-
ponível nos postos de saúde, 
e continuar mantendo as 
medidas de prevenção.

“Até o momento, apenas 
10,6% dos idosos com idade 
entre 60 e 64 anos recebe-
ram as doses de reforço no 
estado, conforme registros 
do Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), e 31,9%, 
entre 65 e 69 anos. Cober-

turas que precisam aumen-
tar para garantir imunidade 
completa. A pandemia ainda 
não acabou, por isso, é im-
portante também que a po-
pulação continue mantendo 
as medidas de prevenção”, 
advertiu Chieppe. (AB)

DADOS. O número de registros de óbitos no Brasil em 2020 chegou a 1.513.575, uma alta de 14,9%, aponta balanço 

 A Na noite de quarta-feira 
(17) o vereador Denis Lucas 
(Republicanos), do municí-
pio de Itapevi, na Grande São 
Paulo, foi executado na gara-
gem de sua casa. O político 
de 47 anos foi baleado duas 
vezes na cabeça. Denis re-
tornava de um culto religio-
so e estava sozinho no carro. 
O crime aconteceu por volta 
das 22h e segue em investiga-
ção. Até a manhã desta quin-
ta-feira (18) ninguém havia 
sido preso.

De acordo com a polícia, 
nada foi levado e ainda não 
há pistas que indiquem a 
motivação do crime. No en-
tanto, já foi descartada a hi-
pótese de latrocínio (roubo 
seguido de morte). O celular 
da vítima estava dentro do 
carro quando a polícia che-
gou ao local. O texto conta 
com informações do “G1”.

Grande SP: Vereador de Itapevi 
é executado ao chegar em casa

A Polícia Civil investiga execução como a principal hipótese  
para explicar a morte do vereador Denis Lucas, do Republicanos
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Ninguém foi preso. A polí-
cia acredita que apenas uma 
pessoa tenha participado do 
crime, mas apenas as investi-
gações vão confirmar a sus-
peita. Ainda não há informa-

ções se o crime teve relação 
com o cargo do vereador.

O prefeito de Itapevi, Igor 
Soares (Podemos), se mani-
festou pelas redes sociais.

Na postagem, ele afirma 

 A O governo de São Paulo 
anunciou na quarta-feira (17) 
que 37 hospitais estaduais já 
não têm mais pacientes de 
Covid-19. Eles correspondem 
a 56% das unidades que rece-
beram os pacientes infecta-
dos pelo coronavírus no de-
correr da pandemia. Com a 
queda de 92% das internações 
em São Paulo, estes hospitais 
já estão sendo direcionadas 
para atendimentos de outras 
doenças.

“Dos 66 hospitais esta-
duais utilizados como refe-
rência no auge da pandemia, 
temos apenas 29 hospitais 
com algum paciente com Co-
vid-19”, disse o governador 
João Doria (PSDB).

Em razão da queda das 
internações, mais da meta-
de das unidades hospitalares 
que estavam dedicadas para 
a Covid-19 já tiveram o perfil 
assistencial redefinido.

56% de hospitais estão 
sem pacientes de Covid

Atualmente, o Estado 
mantém 29 hospitais como 
referência para atendimento 
de pacientes com coronaví-
rus, como os Hospitais das 
Clínicas (Capital e Interior), 
Instituto de Infectologia Emí-
lio Ribas, Vila Penteado na Ca-
pital, Estadual de Bauru e Con-
junto Hospitalar de Sorocaba.

Na maioria destas unida-
des, a taxa de ocupação dos 
leitos de UTI e enfermaria está 
em queda, acompanhando os 
índices do território paulista. 
O Hospital das Clínicas de Bo-
tucatu, por exemplo, chegou 
a ter 110 leitos de UTI e enfer-
maria disponíveis e com lo-
tação máxima para Covid-19. 
Hoje conta com 80 disponí-
veis para os atendimentos da 
região e tem apenas três pa-
ciente suspeitos na UTI, po-
dendo chegar pela primeira 
vez a ter os leitos de terapia 
intensiva vazios. (GSP)

que o vereador foi vítima de 
um possível latrocínio - rou-
bou seguido de morte. A po-
lícia, entretanto, investiga a 
morte como assassinato.

“Recebi a triste notícia 
que o vereador e amigo De-
nis Lucas foi vítima de possí-
vel latrocínio e, infelizmente, 
veio a óbito. Um cara do bem, 
que lutava pela defesa dos 
valores cristãos e da família, 
membro da Igreja Universal 
do Reino de Deus, e que tam-
bém fazia um grande traba-
lho social e de evangeliza-
ção”.  (Matheus Herbert)

O político de 47 
anos foi baleado 
duas vezes na 
cabeça; Denis 
retornava de um 
culto religioso e 
estava sozinho no 
carro quando o 
crime aconteceu, 
por volta das 22h
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 A O número de registros de 
óbitos no Brasil em 2020 che-
gou a 1.513.575, uma alta de 
14,9%, ou 195.965 mortes a 
mais que em 2019, sendo que 
99,2% das mortes ocorridas 
a mais foram por causas na-
turais.

Tanto em percentual 
quanto em números abso-
lutos, foi a maior alta desde 
1984, aponta a pesquisa Esta-
tísticas do Registro Civil 2020, 
divulgada hoje (18) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

O aumento percentual 
de óbitos entre os homens 
(16,7%) foi maior que entre as 
mulheres (12,7%). A maioria 
das mortes (70%) foi de pes-
soas com 60 anos ou mais 
de idade. 

A pesquisa revelou au-
mento de 16,6% em mortes 
por causas naturais na faixa 
etária de 60 anos ou mais. 
Para as idades abaixo de 20 
anos, houve redução de óbi-
tos de 2019 para 2020.

Segundo a gerente da pes- Tanto em percentual quanto em números absolutos, foi a maior alta desde 1984, aponta  pesquisa 
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Registros de óbitos no Brasil 
têm alta de 14,9% em 2020

quisa, Klívia Bayner de Olivei-
ra, o efeito da pandemia de 
Covid-19 foi captada nas es-
tatísticas tanto pelo aumento 
expressivo de mortes no ano 
passado quanto pela queda 
de registros de nascimentos 
e casamentos, devido às me-
didas de isolamento social.

“O mês de maio foi o que 
teve maior ocorrência de 
óbitos com variação de 29% 
com 33.458 óbitos a mais se 
comparado a 2019 e dezem-
bro também teve uma varia-
ção importante com 22.992 a 
mais”, disse a pesquisadora.

Cerca de 73,5% das mortes 
de 2020 ocorreram em hospi-
tal, 20,7% em domicílios e em 
5,8% em outro local de ocor-
rência ou sem declaração.

Segundo o levantamento, 
todas as regiões tiveram alta 
significativa no número de 
óbitos. Os maiores aumentos 
foram no Norte (25,9%) e no 
Centro-Oeste (20,4%). 

A matéria completa pode 
ser lida no site da Gazeta.  
(AB e GSP)

Ciro Gomes 
diz que 
Moro foi juiz 
incompetente

 A O ex-ministro e presi-
denciável Ciro Gomes (PDT) 
disse nesta quinta-feira (18) 
que o ex-juiz e ex-ministro 
Sergio Moro (Podemos) não 
tem vivência para ser candi-
dato à Presidência da Repú-
blica e demonstrou ser um 
magistrado “incompetente” 
por, segundo ele, “garantir 
a impunidade” do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT).

Em entrevista à CNN, 
Ciro questionou quais são 
as propostas do ex-juiz da 
Lava Jato e a compreensão 
que ele tem do “drama so-
cial brasileiro”, citando o de-
semprego e inflação. 

Moro se filiou ao Pode-
mos na semana passada e, 
em entrevista ao programa 
Conversa com Bial, da TV 
Globo, disse se sentir prepa-
rado para assumir a lideran-
ça do projeto de governo.

Em junho deste ano, o 
STF declarou que Moro foi 
parcial ao julgar Lula no 
processo do tríplex do Gua-
rujá (SP). No dia 8 de mar-
ço, o ministro Edson Fachin 
anulou todas as condena-
ções de Lula sentenciadas 
por Moro na Justiça Federal 
do Paraná. Com a decisão, o 
petista voltou a ser elegível 
e apto a se candidatar a pre-
sidente em 2022. O caso foi 
levado ao plenário do STF, 
no dia 15 de abril, e a decla-
ração de incompetência de 
Moro foi confirmada por 8 
votos a 3.

Para o pedetista, Moro 
“garantiu a impunidade” de 
Lula e de pessoas que inte-
graram seu governo “por-
que trocou os pés pelas 
mãos e, ao invés de ser um 
juiz severo e equilibrado, foi 
um politiqueiro que usou a 
magistratura para sua am-
bição desmedida”.

Uma pesquisa eleitoral 
da Genial Investimentos e 
Quaest Consultoria divul-
gada na semana passada 
apontou que Lula lidera a 
disputa para as eleições de 
2022, seguido pelo presi-
dente Jair Bolsonaro (sem 
partido). Já Moro apareceu 
em terceiro lugar, empata-
do com Ciro.

A matéria completa tam-
bém pode ser lida na íntegra 
no site da Gazeta. (FP)

POLÍTICA 

 A Dados da Secretaria de Es-
tado de Saúde do Rio de Ja-
neiro indicam que a maioria 
das internações por Síndro-
me Respiratória Aguda Gra-
ve (SRAG) em que a causa 
é a Covid-19 são de pessoas 
não vacinadas ou com es-
quema vacinal incompleto. 
Os mais acometidos são os 
adultos com 49 anos de ida-
de ou menos.

Segundo a pasta, os da-
dos reforçam ainda mais a 
importância de se comple-
tar o ciclo vacinal, além da 
dose de reforço. “Esses da-
dos comprovam que quem 
recebe todos os imunizan-

Não vacinados são maioria 
entre os internados por Covid

Ainda de acordo com o levantamento na cidade, na faixa etária 
de 49 anos de idade ou menos, 42,59% não foram vacinados
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tes está mais protegido em 
relação aos não vacinados. O 
avanço na vacinação fez com 
que as internações hospitala-
res caíssem, levando a nossa 
taxa de ocupação para pata-
mares bem baixos. A ocupa-
ção nas enfermarias está em 
16,5%, e UTI, em 28,4%”, dis-
se, em nota, o secretário es-
tadual de Saúde, Alexandre 
Chieppe. 

Ainda de acordo com o le-
vantamento, na faixa etária 
de 49 anos de idade ou me-
nos, 42,59% não foram vaci-
nados; 39, 57% de forma par-
cial e 9,82% completaram o 
ciclo. Para quem tem idade 

Grupo mais vulnerável é de pessoas com 49 anos de idade ou menos; 
dados reforçam a importância de se completar o ciclo vacinal

entre 50 a 64 anos, 23,7% não 
se imunizaram; 27,81% rece-
beram uma dose e 19, 01%, 
as duas. Já o grupo de idosos 
que mais recebeu a dose de 
reforço foi de 80 anos a 84 
anos de idade, com uma co-
bertura de 95,1%, vindo de-
pois do grupo de 70 anos a 
74 anos de idade, com 55,4% 
de imunização contra a  
Covid-19.

O secretário estadual de 
Saúde ressaltou ainda a im-
portância de a população re-
ceber a dose de reforço, dis-
ponível nos postos de saúde, 
e continuar mantendo as 
medidas de prevenção.

“Até o momento, apenas 
10,6% dos idosos com idade 
entre 60 e 64 anos recebe-
ram as doses de reforço no 
estado, conforme registros 
do Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), e 31,9%, 
entre 65 e 69 anos. Cober-

turas que precisam aumen-
tar para garantir imunidade 
completa. A pandemia ainda 
não acabou, por isso, é im-
portante também que a po-
pulação continue mantendo 
as medidas de prevenção”, 
advertiu Chieppe. (AB)

DADOS. O número de registros de óbitos no Brasil em 2020 chegou a 1.513.575, uma alta de 14,9%, aponta balanço 

 A Na noite de quarta-feira 
(17) o vereador Denis Lucas 
(Republicanos), do municí-
pio de Itapevi, na Grande São 
Paulo, foi executado na gara-
gem de sua casa. O político 
de 47 anos foi baleado duas 
vezes na cabeça. Denis re-
tornava de um culto religio-
so e estava sozinho no carro. 
O crime aconteceu por volta 
das 22h e segue em investiga-
ção. Até a manhã desta quin-
ta-feira (18) ninguém havia 
sido preso.

De acordo com a polícia, 
nada foi levado e ainda não 
há pistas que indiquem a 
motivação do crime. No en-
tanto, já foi descartada a hi-
pótese de latrocínio (roubo 
seguido de morte). O celular 
da vítima estava dentro do 
carro quando a polícia che-
gou ao local. O texto conta 
com informações do “G1”.

Grande SP: Vereador de Itapevi 
é executado ao chegar em casa

A Polícia Civil investiga execução como a principal hipótese  
para explicar a morte do vereador Denis Lucas, do Republicanos
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Ninguém foi preso. A polí-
cia acredita que apenas uma 
pessoa tenha participado do 
crime, mas apenas as investi-
gações vão confirmar a sus-
peita. Ainda não há informa-

ções se o crime teve relação 
com o cargo do vereador.

O prefeito de Itapevi, Igor 
Soares (Podemos), se mani-
festou pelas redes sociais.

Na postagem, ele afirma 

 A O governo de São Paulo 
anunciou na quarta-feira (17) 
que 37 hospitais estaduais já 
não têm mais pacientes de 
Covid-19. Eles correspondem 
a 56% das unidades que rece-
beram os pacientes infecta-
dos pelo coronavírus no de-
correr da pandemia. Com a 
queda de 92% das internações 
em São Paulo, estes hospitais 
já estão sendo direcionadas 
para atendimentos de outras 
doenças.

“Dos 66 hospitais esta-
duais utilizados como refe-
rência no auge da pandemia, 
temos apenas 29 hospitais 
com algum paciente com Co-
vid-19”, disse o governador 
João Doria (PSDB).

Em razão da queda das 
internações, mais da meta-
de das unidades hospitalares 
que estavam dedicadas para 
a Covid-19 já tiveram o perfil 
assistencial redefinido.

56% de hospitais estão 
sem pacientes de Covid

Atualmente, o Estado 
mantém 29 hospitais como 
referência para atendimento 
de pacientes com coronaví-
rus, como os Hospitais das 
Clínicas (Capital e Interior), 
Instituto de Infectologia Emí-
lio Ribas, Vila Penteado na Ca-
pital, Estadual de Bauru e Con-
junto Hospitalar de Sorocaba.

Na maioria destas unida-
des, a taxa de ocupação dos 
leitos de UTI e enfermaria está 
em queda, acompanhando os 
índices do território paulista. 
O Hospital das Clínicas de Bo-
tucatu, por exemplo, chegou 
a ter 110 leitos de UTI e enfer-
maria disponíveis e com lo-
tação máxima para Covid-19. 
Hoje conta com 80 disponí-
veis para os atendimentos da 
região e tem apenas três pa-
ciente suspeitos na UTI, po-
dendo chegar pela primeira 
vez a ter os leitos de terapia 
intensiva vazios. (GSP)

que o vereador foi vítima de 
um possível latrocínio - rou-
bou seguido de morte. A po-
lícia, entretanto, investiga a 
morte como assassinato.

“Recebi a triste notícia 
que o vereador e amigo De-
nis Lucas foi vítima de possí-
vel latrocínio e, infelizmente, 
veio a óbito. Um cara do bem, 
que lutava pela defesa dos 
valores cristãos e da família, 
membro da Igreja Universal 
do Reino de Deus, e que tam-
bém fazia um grande traba-
lho social e de evangeliza-
ção”.  (Matheus Herbert)

O político de 47 
anos foi baleado 
duas vezes na 
cabeça; Denis 
retornava de um 
culto religioso e 
estava sozinho no 
carro quando o 
crime aconteceu, 
por volta das 22h
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Curtas

PROCESSADO . O apre-
sentador Sikêra Jr. e a 
emissora RedeTV! fo-
ram condenados pela 
Justiça de São Paulo 
a indenizarem Junno 
Andrade em R$ 10 mil 
por danos morais. As 
informações são do co-
lunista Ancelmo Gois, 
do jornal O Globo. Em 
2020, o comandante do 
Alerta Nacional fez ata-
ques contra a apresen-
tadora Xuxa Meneghel 
e seu marido, o definin-
do como “gigolô”.

TÉRMINO. Camila Ca-
bello, 24, e Shawn Men-
des, 23, não estão mais 
juntos. O casal anun-
ciou o término do na-
moro em comunica-
do divulgado em suas 
redes sociais, na noite 
desta quarta (17). Cabel-
lo e Mendes assumiram 
o namoro em setem-
bro de 2019, após várias 
especulações de que 
estariam se relacionan-
do. Em 2020, eles deci-
diram passar juntos a 
quarentena. 

DE VOLTA. Após mais 
de um mês afastada 
para a realização de 
uma cirurgia no ombro, 
Fátima Bernardes (59) 
volta a apresentar o 
programa Encontro, na 
Globo, na segunda (22). 
Ela fez o anúncio de seu 
retorno nesta última 
quarta (17) no Insta-
gram. Fátima não apre-
senta o Encontro desde 
11 de outubro. 

“Vou provar 
quem está 
errado”
Falcão sobre pedido de 
prisão domiciliar após não 
pagamento de pensão. 

O 
cantor Caetano 
Veloso divulgou 
em suas redes so-
ciais na noite des-
ta quinta-feira (17) 

as datas dos shows da turnê 
de seu último disco, “Meu 
Coco”, lançado no final de 
outubro. A maratona de es-
petáculos começa em Belo 
Horizonte, em 2 de abril de 
2022, e depois segue para 
Porto Alegre, em dois sho-
ws - sendo que um deles já 
está com os ingressos esgo-
tados.  Caetano se apresen-
ta ainda no Festival Rock the 
Mountain 2022, em Itaipava, 
no Rio de Janeiro, no Espaço 
das Américas, em São Paulo, 
além de Salvador e Rio de Ja-
neiro, em programação até 
11 de junho do ano que vem.

CAETANO VELOSO 
marca turnê pelo Brasil
Caetano Veloso 
já tem turnê 
agendada para 
apresentar seu novo 
trabalho, o disco 
‘Meu Coco’

Marina  está namorando
Marina Ruy Barbosa (26) assumiu na madrugada desta quinta 
(18) o namoro com o deputado federal Guilherme Mussi  
(PP-SP). No Stories do Instagram, ela publicou uma foto ao 
lado do político, acompanhada de um emoji de coração ver-
melho. Mussi esteve ao lado da atriz na inauguração da loja fí-
sica da Ginger, marca de roupas fundada por ela, no shopping 
JK Iguatemi, na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. Os dois já 
tinham sido vistos juntos em outras oportunidades.

Grammy 
Marilia Mendonça, que mor-
reu no dia 5 de novembro 
aos 26 anos, concorre junto 
com a dupla Maiara e Ma-
raísa na categoria de Melhor 
Álbum de Música Sertane-
ja, com “Patroas”. Vencedora 
de um Grammy Latino em 
2019 na mesma categoria 
com “Todos os Cantos”, Ma-
rilia será homenageada du-
rante a première de gala.

Sem graça
O jogador Neymar, 29, se 
manifestou sobre a polêmi-
ca saída de Camila Queiroz, 
28, de “Verdades Secretas”, da 
Globo. Para ele, a novela sem 
a Angel, personagem da atriz 
e protagonista da trama, é 
como arroz sem feijão. “Sem 
graça”, escreveu no Twitter, 
na manhã desta quinta (18). 
O anúncio do desligamento 
foi feito nesta quarta (17).

Miramax processa Tarantino
O estúdio de cinema Miramax entrou com um processo contra o diretor Quentin Taranti-
no, nesta terça (16), semanas após o cineasta anunciar que deseja vender NFTs – tokens não 
fungíveis – do filme “Pulp Fiction”, de 1994. No início deste mês, Tarantino afirmou que lei-
loará em dezembro trechos do longa que nunca foram exibidos. “Estou animado para mos-
trar cenas exclusivas aos fãs de ‘Pulp Fiction’”, disse o diretor em nota. O material deverá ser 
vendido e será restrito ao proprietário, afirma o cineasta.
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