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Ocupação Mirada volta a Santos
com peças abertas ao público

 ADois espetáculos contam com plateia 
aberta no Sesc Santos e também no 
Centro Esportivo e Recreativo Rebouças

Após ter passado um ano ‘em 
branco’, o Sesc SP realiza entre 
quarta (24) e domingo (28) o Ocu-
pação Mirada 2021. Entre as ci-
dades que receberão espetáculos 

presenciais, destaque para Santos, 
que contará com duas apresenta-
ções com a participação de públi-
co e que serão transmitidas para 
toda a América Latina pela inter-

net. Após cinco edições e dez anos 
de existência, o Mirada - Festival 
Ibero-Americano de Artes Cênicas 
não teve sua realização em 2020 
devido à crise sanitária.   CIDADES/A3

Nova técnica  
Construções 
feitas com 
painéis de 
isopor surgem 
na Baixada
Uma nova técnica mais 
econômica está sendo 
utilizada para a constru-
ção de residências feitas 
com painéis de isopor, 
nas cidades da Baixada 
Santista e do litoral sul. 
Também é possível cons-
truir sobrados até quatro 
pavimentos sem colunas 
e sem vigas. A a� rmação 
é do pedreiro Domini-
que de Lima Almeida. 
Ele explica que essa nova 
técnica começou há 
mais de 40 anos na Itália 
e no Brasil há cerca de 
30 anos, mas somente 
há cerca de dois anos 
ela começou a ser mais 
conhecida em terras tu-
piniquins.  CIDADES/A3
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Quase 100 vagas! Mongaguá
abre concurso voltado à educaçãoPraia Grande inscreve 

para estágios até 10 
de dezembro    EMPREGOS/A6

PROCESSO SELETIVO

Dependendo da oportunidade, salários podem passar de R$ 3 mil   EMPREGOS/A6

DYEGO GONÇALVES/PREFEITURA DE MONGAGUÁ

Santos: Dark
Stores farão
entregas rápidas
O aplicativo Rappi acaba de anun-
ciar a chegada do serviço de en-
tregas ultrarrápidas, o Turbo, para 
atender a cidade de Santos. A ope-
ração, disponível para as zonas 
Central e Leste, já está em funcio-
namento com o compromisso de 
realizar entregas em até 10 mi-
nutos. Para isso, o Rappi instalou 
duas dark stores na cidade, com 
itens disponíveis nas categorias de 
bebidas, comidas frescas, mercea-
ria e produtos secos, higiene pes-
soal, limpeza doméstica e comida 
preparada. É possível encontrar 
desde cervejas nacionais e impor-
tadas geladas, frutas ou mesmo 
produtos de limpeza.        CIDADES/A3

EM ATÉ 10 MINUTOS

NOVEMBRO AZUL
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Wes Anderson reúne 
atores-fetiche em 
novo filme        CULTURA/A4

‘A CRÔNICA FRANCESA’

Plataforma tem
70% de desconto
em leilão
Na próxima sexta-feira, 26 de 
novembro, acontece a Black Fri-
day, a data importada dos Esta-
dos Unidos, que oferece descon-
tos no varejo. Para aproveitar a 
ocasião, a Fidalgo Leilões realiza 
no mesmo dia, às 14h, um leilão 
de outlet com móveis, eletrodo-
mésticos, utensílios, itens de de-
coração, brinquedos, entre ou-
tros, com descontos de até 70%. 
De acordo com o leiloeiro Dou-
glas Fidalgo, os itens disponíveis 
para compra são provenientes de 
logística reversa (uma entrega 
que acabou não ocorrendo) ou 
open box, quando a embalagem 
é aberta.          LEILÕES&NEGÓCIOS/A5

OPORTUNIDADE

Leilão benefi cente tem roupas exclusivas de Paulo Gustavo. LEILÕES&NEGÓCIOS/A5

Policlínica de 
Santos faz ação
na manhã desta 
segunda-feira
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Quem pagará a conta 
? Por isto, o transpor-
te em Santos é absur-
damente caro.
Felipe Galeguinhosobre: 
Gratuidade aos 60 anos no 
transporte público de San-
tos ainda está no papel

Muito bom essa lei. 
Só que com isso deve 
vir um aumento na 
passagem
Pedro L. Espinosa sobre: 
Gratuidade aos 60 anos no 
transporte público de San-
tos ainda está no papel

Já diminuíram os ôni-
bus,só quem usa sabe 
o tempo de espera.
Jucelino Nogueira Clemen-
tino sobre: Gratuidade 
aos 60 anos no transporte 
público de Santos ainda 
está no papel

A cidade de Santos 
tem característica 
que acolhe pessoas 
mais idosas...
Walter Damasco Jr. sobre: 
Gratuidade aos 60 anos no 
transporte público de San-
tos ainda está no papel

Como é algo q traz 
benefício pra popula-
ção, está lá encosta-
do... 
Bruna Ferreira sobre: 
Gratuidade aos 60 anos no 
transporte público de San-
tos ainda está no papel

Depois se vê o resul-
tado...
Né? 
Marcia Lopes Chaves sobre 
: Se prepara! Praia Grande 
terá quatro pontos de quei-
ma de fogos no Ano Novo

POST
IMPRESSO

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

Leia no site utilizando 
o QR Code

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

CHARGE

Todos, sem exceção, de moradores da Mesopotâmia 
a filhos do Estado-Nação, nascemos e vivemos na 
cidade. Em seu sentido mais amplo. Seja rural, urba-
na, praiana ou, simplesmente, leviana. Cidade como 
“megatrópole”.

A cidade habita em nós numa proporção desigual de como 
nós habitamos nela.

Somos jogados num planeta, num mundo que se mostra 
como reflexo na cidade onde moramos. Gerações outras, há 
tempos, organizaram o morar, o viver e o conviver que hoje 
desfrutamos pouco ou lamentamos muito. 

É verdade que de tempo em tempo, de reforma em reforma 
e de revolução em revolução, ajustamos nosso estar geográfico 
aos desejos dessa coletividade do presente, mas a mudança 
idealizada do agora, será tão somente para uma cidade do fu-
turo. Se entendermos que o processo vale à morada e qualquer 
escalada vale à vista, então estamos bem.

Vivemos de expectativas a partir do que fazemos nas possi-
bilidades concretas da cidade de onde estamos. Como me visto, 
como, bebo, agonizo e me embriago de prazer, é fruto dessa di-
minuta morada coletiva da proximidade. O cativeiro da casa ou 
da rua, do bairro, da vila, da palafita indigna, da marquise como 
telhado, das filas, do concreto e do barro, do esgoto a céu aberto 
ou encanado e da sujeira sempre para debaixo dos tapetes caros 
que governam parte do mundo, enfim, a cidade se expande de 
quarteirão em quarteirão, esquina em esquina.

Mas à memória pública, cabe a nossa ação de cultivá-la, 
pois essa tende a se perder na memória publicada. Publicadís-
sima, como movimento interpretativo, narrado pelas bocas 
cheias dos vencedores, administradores do presente, presos às 
regalias e vantagens do passado cristalizado com o propósito 
de marcar as datas festivas que nos é permitido comemorar, 
das baixarias monarquistas à república do café com leite, da 
escravidão legitimada à próxima “blackfriday”, da bíblia bem-

-comportada ao natal triste do peru, jurado em ação de graças 
ao lado do cadáver do bebê porco e do arroz com uvas-passas. E 
lentilha para encher o bolso e esvaziar o que resta da consciên-
cia culpada.

A cidade precisa da memória em ato, não a do retrovisor que 
se ampara nas sombras sem nunca ter plantado uma árvore. 

Tento muitas vezes e não consigo, me desfazer do pó da ci-
dade. Ele é real. Quase viscoso como o sangue. Vem engrossado 
desde tempos outros para herança nossa que não fomos con-
sultados. Não habitamos cidade sem antes tornarmo-nos dela 
habitação. Por isso, por fim, sempre mergulho nesse gigante de 
concreto, de muros altos e janelas semiabertas.

Se a cidade nos consome e dela fazemos moradia, é nela 
que construímos as pilastras ou as grades dos nossos sonhos. E 
sonhos são reais se forem concretos.

A concretude de um sonho na cidade começa na possibili-
dade do entendimento coletivo a envolver toda a vizinhança. O 
sonho é uma verdade quando coletivo, na paúra da solidão, ele 
é só delírio. Precisamos domar a cidade e destronar suas me-
mórias falhas, seus contos de grandeza onde os pequenos Atlas 
que sustentam o peso da Terra, trabalham, consomem e não 
sorriem pela boca dos outros nas ruas em que circulam. 

Chico Science (1966-1997), cantor e, talvez, último ícone de 
um movimento de vanguarda musical no Brasil, disse em can-
ção a visão dos fatos com a clareza urbana do possível: “O sol 
nasce e ilumina as pedras evoluídas/Que cresceram com a força 
de pedreiros suicidas/Cavaleiros circulam vigiando as pessoas/
Não importa se são ruins, nem importa se são boas/E a cidade 
se apresenta centro das ambições/Para mendigos ou ricos e 
outras armações”.

Entender a cidade é entender o mundo. Mudar o mundo, é 
revolucionar a sua cidade.

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

À CIDADE, com amor

Foi a muito tempo atrás que Chico Xavier 
ainda não era muito conhecido, viajava 
num ônibus de uma cidade para outra 
sentou-se a seu lado um sacerdote católi-
co.

Era época de festas ju-
ninas e ao lado da estrada 
havia uma cidadezinha que 
estavam preparando a festa 
e, num mastro colocaram a 
figura de São Pedro.

Nisso o sacerdote faz 
alguns comentários acerca 
de São Pedro. Indagando a 
Chico sobre o que ele pensa-
va o médium detalhou a 
vida de cada um dos após-
tolos. Nisso, o sacerdote 
surpreso pergunta a Chico 
se ele era teólogo e ele com 

a humildade que  sempre norteou sua vida diz ao 
sacerdote:

- Quem sou eu, sou simplesmente um mé-
dium.....

E o sacerdote quase que emocionado, exclama:
- Então, você só pode ser o Chico Xavier.....
E ambos tornaram-se grandes amigos.

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

COISAS DE LÁ E DE CÁ

José Abreu
colaborador 

Chico Xavier
e o sacerdote
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 A Após ter passado um ano 
‘em branco’, o Sesc SP reali-
za entre quarta (24) e do-
mingo (28) o Ocupação Mi-
rada 2021. Entre as cidades 
que receberão espetáculos 
presenciais, destaque para 
Santos, que contará com 
duas apresentações com a 
participação de público e 
que serão transmitidas para 
toda a América Latina pela 
internet.

A programação foi espe-
cialmente idealizada para 
o momento de retomada 
entre as edições do Mira-
da - Festival Ibero-america-
no de Artes Cênicas, evento 
bienal organizado pela ins-
tituição, tradicionalmente 
reunindo espetáculos da 
América Latina, Portugal e 
Espanha. Este ano o forma-
to será híbrido, com ses-
sões presenciais e dezenas 
de atrações on-line, entre 
peças, mesas de conversas, 
ações formativas, proces-
sos de criação e mostras do 
acervo digital do Sesc SP. 

Após cinco edições e dez 
anos de existência, o Mira-
da - Festival Ibero-Ameri-
cano de Artes Cênicas não 
teve sua realização em 2020 

Sueño é uma livre adaptação de “Sonho de uma Noite de Verão”, de William Shakespeare

JOÃO CALDAS / DIVULGAÇÃO

Mirada volta a Santos com público
TEATRO. Evento internacional acontece de forma híbrida, com apresentações presenciais em Santos e peças transmitidas pela web

devido à crise sanitária.
“A Ocupação Mirada 2021 

recorre a um formato híbri-
do entre presencial e on-li-
ne com ações que dão con-
tinuidade à trajetória do 
Festival, como parte de sua 
memória e de seus novos 
frutos, que conjugam ex-
periências adquiridas tan-
to por criadores quanto por 
espectadores ao longo des-
te período”, afirma Danilo 
Santos de Miranda, diretor 
do Sesc São Paulo. 

Ao todo, são 23 espetácu-
los, entre 11 com horários de 
estreia determinados e outros 
12 disponíveis ‘on demand’ 
durante todo o período da 
programação. Dois deles são 
apresentados a partir de San-
tos, com presença de públi-
co. A programação completa 
pode ser acessada em www.
sescsp.org.br/mirada.

ESPETÁCULOS PRESENCIAIS.
O primeiro deles, Sem Pala-
vras, de autoria de Marcio 
Abreu com a companhia bra-
sileira de teatro, abre a Ocupa-
ção Mirada com sessões nos 
dias 24 e 25 de novembro, no 
teatro do Sesc Santos. É a es-
treia do espetáculo em ter-

bro, em um espaço ao ar li-
vre preparado especialmen-
te para receber a peça, no 
contexto latino-americano. 

Além dos espetáculos, a 
Ocupação Mirada 2021 re-
serva boa parte da progra-
mação para a reflexão sobre 
a produção cênica atual e 
alguns apontamentos para 
onde elas seguirão.

Para isso, estão no calen-
dário quatro mesas de con-
versas on-line, com trans-
missão nas redes do Sesc SP. 
São elas: “Desafios e Pers-
pectivas da Ação Cultural”, 
com Danilo Miranda, Car-
men Romero (Chile), Otá-
vio Arbelaez (Colômbia) e 
Gonçalo Amorim (Portu-
gal); “Percursos Criativos”, 
com Alexandre Dal Far-
ra, Marcio Abreu (Brasil), 
Guillermo Calderón (Chi-
le) e Patrícia Portela (Por-
tugal); “Teatralidades e Po-
vos Indígenas”, com Ailton 
Krenak, Paula González Se-
guel (Chile) e Andreia Duar-
te; e “Corpo Político e Pre-
sencialidades”, com Diana 
Daf Collazos (Peru), Cleo Ta-
vares (Cabo Verde), Isabel 
Zuaa (Portugal), Nádia Yra-
cema (Angola). (DL)

ritório brasileiro, depois de 
passar por festivais interna-
cionais na França e Alema-
nha.

Já a outra montagem, 
Sueño, livre adaptação de 
“Sonho de uma Noite de 
Verão”, de Shakespeare, de 

Newton Moreno, será en-
cenada no Centro Esporti-
vo e Recreativo Rebouças, 
nos dias 26 e 27 de novem-

 A Uma nova técnica mais 
econômica está sendo utiliza-
da para a construção de resi-
dências feitas com painéis de 
isopor, nas cidades da Baixada 
Santista e do litoral sul. Tam-
bém é possível construir so-
brados até quatro pavimentos 
sem colunas e sem vigas. 

A afirmação é do pedreiro 
Dominique de Lima Almeida, 
proprietário da empresa L&D 
EPS Construções. Ele explica 
que essa nova técnica come-
çou há mais de 40 anos na Itá-
lia e no Brasil há cerca de 30 
anos, mas somente há cerca 
de dois anos ela começou a ser 
mais conhecida. 

Obras feitas com painéis de 
isopor surgem na Baixada

Casas são construídas com painéis monolíticos e feitas no sistema 
de radier, de 15 cm, com uma camada dupla de malhas trilicicas

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

As casas são construídas 
com painéis monolíticos e fei-
tas no sistema de radier, de 15 
cm, com uma camada dupla 
de malhas trilicicas e, depois, 
são colocadas as barras de fer-
ro que são posicionadas onde 
serão instaladas as paredes. 

O sistema de radier é um 
tipo de fundação que se pa-
rece a uma placa ou laje e que 
abrange a área da construção. 

Após ser feito o encaixe dos 
painéis no local, os ferros são 
amarrados na estrutura e de-
vem ser chumbados no chão. 
Após o nivelamento, eles rece-
bem um chapisco estrutural 
e depois é realizado o reboco.

Nova técnica é utilizada na construção de imóveis sem vigas ou 
colunas. O valor da obra é mais econômico do que o convencional

“Após instalar o sistema de 
radier com os painéis prontos 
é preciso esperar cerca de dois 
dias para deixar os painéis em 
pé. Somente após esse perío-
do, eles serão amarrados e cha-
piscados”. Os painéis de isopor 
são fabricados próximo à obra. 

Dominique destaca ainda 
que as construções têm lon-
ga durabilidade. “A estrutura 
é quatro vezes mais leve e três 
vezes mais forte em compara-
ção ao método convencional”.

A garantia fornecida pela 
empresa, conforme o pedrei-
ro, é de 20 anos.

Dominique explica que o 
valor, em média, de uma casa 

com dois quartos, sala, cozinha 
e banheiro fica em torno de R$ 
35 mil reais, incluindo o mate-
rial e a mão de obra. A previsão 
para a conclusão é de um mês 
e meio para construir uma re-
sidência de cinco cômodos.  

“A construção é bem mais 
rápida e, por isso, o valor é tam-
bém mais baixo em relação ao 
convencional. O valor do me-
tro quadrado gira entre R$ 400 
a 450,00”.

Na região da Baixada, a em-
presa L&D EPS Construções já 
construiu casas em São Vicen-
te, Guarujá e em Itanhaém. 

Também estão previstas 
construções em Boracéia, na 
cidade de Bertioga e outra no 
município de Santo André.       

Para fazer a divulgação da 
nova técnica, Dominique tem 
usado redes sociais, como Ins-
tagram (@ld.eps.construções), 
Facebook, Kwai e Tick Tock. Se-
gundo ele, é a melhor forma de 
se divulgar ao público. Conta-
tos podem ser feitos pelo 13 
99679.0097. (Nayara Martins)

 A O aplicativo Rappi aca-
ba de anunciar a chegada 
do serviço de entregas ul-
trarrápidas, o Turbo, para 
atender a cidade de Santos. 
A operação, disponível para 
as zonas Central e Leste, que 
compreende os principais e 
mais tradicionais bairros da 
cidade, já está em funciona-
mento com o compromisso 
de realizar entregas em até 
10 minutos. 

Para isso, o Rappi insta-
lou duas dark stores na ci-
dade, com itens disponíveis 
nas categorias de bebidas, 
comidas frescas, mercearia 
e produtos secos, higiene 
pessoal, limpeza doméstica 
e comida preparada. É possí-
vel encontrar desde cervejas 
nacionais e importadas ge-
ladas, frutas ou mesmo pro-
dutos de limpeza. O acesso 
ao serviço está disponível 
através do superapp Rappi 
(disponível para download 
nas lojas Play Store e Apple 

Rappi Turbo chega com entrega em até 10 minutos

O aplicativo de entregas Rappi anunciou a inauguração de dark 
stores em Santos. Regiões Central e Leste terão cobertura

DIVULGAÇÃO

Store), cabendo ao usuário 
acionar o botão Turbo.

“A mais nova funcionali-
dade do Rappi, em Santos, 
apresenta o tempo de entre-
ga mais rápido do mercado, 
com o objetivo de facilitar a 
rotina de nossos usuários, 
por meio da agilidade no 
serviço. Seguimos uma ten-
dência mundial de entregas 
ultrarrápidas e trouxemos 
esse diferencial competiti-
vo para o mercado brasi-
leiro. Estamos confiantes e 
animados com os números 
e o potencial de crescimen-
to”, explica Eric Dhaese, Ge-
neral Manager de Expansão 
de Cidades no Rappi Brasil.

DARK STORES.
A tecnologia pioneira de 
entregas ultrarrápidas do 
Turbo opera com as “lojas 
fantasmas”, também co-
nhecidas como dark stores. 
Tratam-se de minicentros 
de distribuição otimizados 

para picking e packing ex-
press - preparação e retira-
da rápida de pedidos -, ope-
rados por equipes treinadas 
para executar o pedido em 
tempo recorde. Nelas, é pos-
sível encontrar um portfólio 
de 1.200 produtos de diver-
sas categorias, que podem 
ser adquiridos pelos usuá-
rios no app Rappi, em pedi-
dos com até 35 itens – uma 
marca superior a dos con-
correntes. 

Com uma tecnologia 
desenvolvida pelo próprio 
Rappi, é possível montar o 
pedido em menos de dois 
minutos dentro da dark sto-
re enquanto o entregador 
parceiro já está no caminho 
para a retirada. Para que não 
haja excesso de velocidade 
na hora da entrega e garan-
tir que ela ocorra em até 
10 minutos, a cobertura do 
Turbo contempla um raio 
de até dois quilômetros de 
cada dark store. (DL)

Policlínica 
terá exames 
grátis hoje

 A Hoje (22), a partir das 7h, a 
Policlínica Jabaquara, na Rua 
Vasco da Gama, terá um dia 
de ações voltadas à saúde do 
homem e de todas as pessoas 
que têm próstata, incluindo 
mulheres trans e travestis.

É preciso apresentar cartão 
SUS, comprovante de endere-
ço e carteira de vacinação.

Das 7h às 9h30, haverá co-
leta de exame de tuberculose e 
outros laboratoriais, incluindo 
o que verifica o índice do PSA, 
usado como rastreio de câncer 
de próstata em pacientes que 
não apresentam sintomas e 
um grande aliado na detecção 
precoce da doença, com possi-
bilidade de cura acima de 90%.

A partir das 7h30, haverá 
aferição de pressão arterial, 
atualização de caderneta de va-
cina, avaliação antropométrica 
e orientação e agendamento 
do Planejamento Familiar. (DL)
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 A “A Crônica Francesa” é a re-
união de dois sonhos antigos, 
segundo seu diretor, o ame-
ricano Wes Anderson: “Sem-
pre quis fazer uma coleção de 
histórias curtas. E a segunda 
coisa que sempre quis fazer 
foi um filme sobre a [revista 
americana] The New Yorker”.

Ele encontrou um exem-
plar da publicação pela pri-
meira vez no ensino médio 
e logo se apaixonou por seus 
contos, disse em apresenta-
ção de seu novo longa, que 
estreou neste ano no Festival 
de Cannes.

A fictícia Crônica Francesa, 
suplemento de um também 
imaginário jornal de Kansas, 
procura homenagear não só 
a revista nova-iorquina mas 
também homenagear “a hon-
rada tradição de jornalismo 
internacional americano”, se-
gundo a atriz escocesa Tilda 
Swinton, uma das estrelas do 
filme.

Em entrevista em Cannes 
durante o festival, ela disse 
considerar o momento mais 
emocionante do longa o epí-
logo, em que sobem na tela 
nomes de 11 jornalistas e tex-
tos que inspiraram Anderson.

Alguns foram publicados 
na própria New Yorker, como 
o perfil escrito em 1977 por 
Calvin Tomkins de Rosamond 
Bernier, que inspirou a perso-
nagem J.K.L. Berensen, vivida 
por Tilda Swinton.

“Era extraordinária. Uma 
americana apaixonada por 
arte europeia que viveu na 
França, na Espanha, foi ami-
ga íntima de tantos, de Picas-
so a Man Ray, fundou a revista 
de arte L’oeil, muito influen-
te nos anos 1950”, descreve 
a atriz.

No filme de Wes, Tilda re-
presenta a segunda etapa da 
vida de Bernier, em que, ves-
tida de alta costura, ela fazia 
palestras sobre arte em várias 
cidades dos Estados Unidos.

“Essas exibições ‘ridículas’ 
–e digo isso com todo amor– 
eram muito teatrais, misterio-
sas. Você tem a nítida impres-
são de que ela praticava em 
frente ao espelho”, diz a atriz.

Também saiu na New Yor-
ker o texto que inspirou o per-

Pôster de A Crônica Francesa, novo longa-metragem de Wes Anderson, foi divulgado pela Searchlight Studios para destacar o gigantesco elenco de atores do filme

DIVULGAÇÃO

Wes Anderson reúne atores- 
fetiche e celebra jornalismo

CINEMA. Filme tem marcas registradas: linda paleta de cores, tom cômico discreto e penca de atores famosos

sonagem do ator americano 
Adrien Brody, o galerista Ju-
lien Cardazio, que descobre 
um talento de arte abstrata 
num psicopata encarcerado e 
o transforma em pintor acla-
mado.

Cardazio é baseado no ne-
gociante de arte Joseph Du-
veen, retratado por S. N. Behr-
man em 1951.

Anderson inclui outras pu-
blicações na compilação de 14 
textos que virou o livro “An 
Editor Burial” (o enterro de 
um editor), a ser lançado em 
outubro pela Penguin.

“Wes é muito específico 
sobre o que ele quer, em ní-
vel até de cada movimento 
do personagem”, relatou Be-
nício del Toro, que interpreta 
Moses Rosentholer, o presi-
diário artista.

Um dos “calouros” na 
equipe de estrelas que o di-
retor americano costuma es-
calar, ele diz ter ficado des-
concertado ao ingressar na 
“experiência Wes”.

“Não sabia o que esperar 
de ficar no mesmo hotel com 
todos, sem serviço de quarto, 
com regras do tipo ‘o café da 
manhã tem que ser no horá-
rio x’. Todos jantam juntos na 
mesma mesa. Acabava meu 
prato e não tinha coragem de 
levantar”, diz ele.

Para Adrien Brody, essa 
“coreografia” criada pelo ci-
neasta é uma das chaves do 
sucesso de seus filmes: “To-
dos temos que dançar juntos 
e há uma responsabilidade de 
todos por todos”.

“A Crônica 
Francesa” é a 
reunião de dois 
sonhos antigos 
segundo Wes 
Anderson: 
“uma coleção de 
histórias curtas e 
um filme sobre a 
The New Yorker”

Owen Wilson, que faz um repórter ciclista, é uma das muitas estrelas de ‘A Crônica Francesa’
DIVULGAÇÃO

“david golder - Tragédia 
de um Homem rico” 
(1930)
Julien duvivier

“City Streets” (1931)
rouben mamoulian

“boudou Querido” (1932)
Jean renoir

“Love me Tonight” (1932)
rouben mamoulian

“o Homem que Sabia 
demais” (1934)
alfred Hitchcock

“Les bas-fonds” (1936)
Jean renoir

“um Carnet de baile” 
(1937)
Julien duvivier

“a regra do Jogo” (1939)
Jean renoir

“Jejum de amor” (1940)
Howard Hawks

“L’assassin Habite au 21” 
(1942)
Henri-georges Clouzot

“They made me a fugiti-
ve” (1947)
alberto Cavalcanti

“Quai des orfèvres” 
(1947)
Henri-georges Clouzot

“aquela Loira” (1952)
Jacques becker

“o ouro de nápoles” 
(1954)
vittorio de Sica

“grisbi, ouro maldito” 
(1954)
Jacques becker

“Le ballon rouge” (1956)
albert Lamorisse

“noites brancas” (1957)
Luchino visconti

“a embriaguez do Suces-
so” (1957)
alexander mackendrick

“meu Tio” (1958)
Jacques Tati

“os incompreendidos” 
(1959)
françois Truffaut

“atirem no Pianista” 
(1960)
françois Truffaut

“a um Passo da Liberda-
de” (1960)
Jacques becker

“a verdade” (1960)
Henri-georges Clouzot

“vivre Sa vie” (1962)
Jean-Luc godard

“irma La douce” (1963)
billy Wilder

“Trinta anos esta noite” 
(1963)
Louis malle

“masculine-feminine” 
(1966)
Jean-Luc godard

“La Chinoise” (1967)
Jean-Luc godard

“Tempo de diversão” 
(1967)
Jacques Tati

“Painters Paining” (1972)
emile de antonio

“o inquilino” (1976)
roman Polanski

“o fundo do Coração” 
(1982)
francis ford Coppola

Lista dos  
filmes

Para Tilda, essa estrutura é 
o sonho de todo diretor, tor-
nada possível em grande par-
te pelo “estimado e adorado” 
produtor Steve Rales, que, se-
gundo ela, dá carta branca a 
Anderson.

“O que ele quiser, Rales diz 
‘vá em frente’. ‘Você quer dese-
nhar um ônibus e levar todo 
mundo junto para a subida do 
tapete vermelho de Cannes? 
Vamos nessa’.”

Foi de fato de um ônibus 
especial que o diretor desem-
barcou ao lado de parte de 
sua constelação para subir 
o tapete vermelho do Palá-
cio dos Festivais de Cannes. A 
seu lado estavam Tilda, Brody, 
Del Toro, Bill Murray (que in-
terpreta o diretor da revista), 

Owen Wilson (que faz um re-
pórter ciclista) e Thimothée 
Chalamet (um líder estudantil 
de Paris-68).

Nascido no Texas, Ander-
son viveu boa parte da juven-
tude em Nova York, mora hoje 
em Paris e é citado como um 
diretor que não se prende a 
oposições do tipo cinema 
americano X cinema europeu.

Seu 11º longa homenageia 
mais de 30 filmes, de dire-
tores como o italiano Vitto-
rio de Sica, o americano Billy 
Wilder, o brasileiro Alberto 
Cavalcanti e o britânico Al-
fred Hitchcock. Mas, princi-
palmente, franceses: estão na 
lista Julien Duvivier, Jean-Luc 
Godard, Henri-Georges Clou-
zot, Jacques Tati, Louis Malle, 

François Truffaut.
E Jean Renoir –foi “Boudou 

Querido”, de 1932, que ele re-
comendou a Del Toro na com-
posição de seu personagem, e 
“A Regra do Jogo”, de 1939, es-
tava na prateleira em que An-
derson deixava “dicas de ins-
piração”, segundo seus atores.

Tilda, que já atuou em qua-
tro filmes do americano e está 
no próximo –sendo rodado 
atualmente na Espanha–, o 
descreve como “cine-literal”: 
“Há um certo léxico de ima-
gens, retratos nos quais se ins-
pirar. Você está lidando não só 
com fantasia, mas com uma 
‘cinefantasia’. Há uma atmosfe-
ra de semelhança cultural que 
você reconhece, de estar na-
quele espaço fantástico”. (FP)

Cultura
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS, por sua 
Coordenadora Geral, no uso das prerrogativas que lhe confere o Estatuto Social em seu 
artigo 21, CONVOCA todos os integrantes da categoria profissional Servidores Públicos 
Municipais de Santos sindicalizados, ativos ou inativos, da Administração Direta, Câmara 
Municipal, autarquias e Fundações, para  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, com direito 
a voz e voto, que será realizada no dia 30 de novembro de 2021 (terça-feira), às 17 horas 
em primeira convocação com o quorum mínimo de 1/3 dos associados e às 18 horas em 
segunda convocação com qualquer número de associados presentes no seguinte local: 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos, situado à Av. Campos Sales 
nº 106 – Vila Nova – Santos/SP , a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

APROVAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE RECEITA E DESPESA 
PARA O ANO DE 2022.

Santos, 22 de novembro de 2021
MARCIA ESTER CALDAS DOS SANTOS

Coordenadora Geral 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. O MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Judicial, do Foro de Santos, Estado de São Paulo, 
Dr. Fernando de Oliveira Mello, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital, virem ou dele tiverem 
conhecimento, que nos autos do processo nº 1009671-61.2021.8.26.0562 que neste juízo tem curso, processo de Adjudicação 
Compulsória do imóvel sito na rua Presidente Franklin Delano Roosevelt n° 66, em São Vicente, promovido pelo ESPÓLIO DE 
ALEXANDRE NEVES TEIXEIRA, representado por sua Inventariante Lúcia Sueli Cogo, no qual são réus CACILDA CARVALHO DE 
SOUZA VARELLA; FERNANDO CARVALHO DE SOUZA VARELLA, proprietário e sua mulher ANÁLIA MARIA PATTI DE SOUZA 
VARELLA; LUIZ CARVALHO DE SOUZA VARELLA, casado com MARIA BEATRIZ NEUBER SOUZA VARELLA e o Espólio de 
AMYNTHAS CARVALHAES, ou ainda seus Espólios e cônjuges, se casados forem, todos de qualificação atual ignorada, sem 
registros conhecidos de RG ou de CPF; e como estejam o em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citálos pessoalmente, 
nestas condições foi deferida a citação pelo presente Edital, para comparecerem em Juízo para promoverem as defesas que 
tiverem, ficando notificados dos ulteriores termos do processo, ao qual deverão comparecer, sob pena de revelia. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

 A Um cardigã xadrez, o icô-
nico chapéu verde, além de 
um figurino usado no filme 
“Minha Vida em Marte” são 
algumas das peças que per-
tenceram ao ator Paulo Gus-
tavo (1978-2021), que irão a lei-
lão na próxima segunda-feira 
(22). O certame, organizado 
pela instituição Médico Sem 
Fronteiras, terá a renda rever-
tida para projetos de ações 
humanitárias.

Ao todo, estão em disputa 
97 itens arrecadados pela ins-
tituição, com lances iniciais 
a partir de R$ 500. Além das 
roupas de Paulo Gustavo, o 
leilão traz a serigrafia “Genial 
é andar de bike”, de Eduardo 
Kobra, uma camisa do San-
tos autografa por Pelé, uma 
batuta do maestro João Car-
los Martins, um violão auto-

Leilão beneficente tem quase 100 peças de 
artistas brasileiros, como Paulo Gustavo

Certame 
organizado 
pela instituição 
Médicos Sem 
Fronteira tem 
itens de Paulo 
Gustavo, Malu 
Mader, Eduardo 
Kobra, entre 
outros 

grafado dos Titãs e roupas da 
atriz Malu Mader.

“Eu sou muito fã da orga-
nização, que ajuda pessoas 
em situações muito difíceis”, 
disse a atriz.

Os interessados na dispu-
ta devem se cadastrar no site 
do leiloeiro James Lisboa. (GM) 

Ao todo, segundo os organizadores, estão em disputa 97 itens 
arrecadados pela instituição humanitária Médico sem Fronteiras

DIVULGAÇÃO

 A Na próxima sexta-feira, 
26 de novembro, acontece a 
Black Friday, a data importa-
da dos Estados Unidos, que 
oferece descontos no vare-
jo. Para aproveitar a ocasião, 
a Fidalgo Leilões realiza no 
mesmo dia, às 14h, um leilão 
de outlet com móveis, eletro-
domésticos, utensílios, itens 
de decoração, brinquedos, en-
tre outros, com descontos de 
até 70%.

De acordo com o leiloei-
ro Douglas Fidalgo, os itens 
disponíveis para compra são 
provenientes de logística re-
versa (uma entrega que aca-
bou não ocorrendo) ou open 
box, quando a embalagem é 
aberta. Dessa forma, tratam- 
se de produtos novos, ou com 
pequenos defeitos.

Ao todo estarão em dispu-
ta 238 lotes, com lances ini-
ciais que variam de R$ 27,45 
a R$ 2,19 mil. Entre as ofertas, 
vale destacar um conjunto de 
mesa de cozinha, com tampo 
de vidro, seis lugares, da mar-
ca Malva, que pode ser arre- Itens disponíveis são provenientes de logística reversa ou open box e são novos ou com pequenos defeitos

DIVULGAÇÃO/FIDALGO LEILÕES

Plataforma leiloa móveis com 
70% de desconto no dia 26

OPORTUNIDADE. Pregão, organizado pela Fidalgo Leilões, conta ainda com eletrodomésticos e utensílios 

matado a partir de R$ 659. 
Já uma mesa de centro com 
rodinhas, vendida junto com 
um painel para TV, sai a partir 
de R$ 64,90, enquanto uma 
cozinha pequena, com três 
peças, tem valor mínimo de 
R$ 128.

Outra boa oferta é uma 
hidrolavadora da marca Ele-
troplas, que tem lance inicial 
de R$ 925. Um cortador de 
grama Relva, pode ser adqui-
rido pelo valor mínimo de R$ 
1,9 mil, e, para quem procura 
brinquedos, uma opção é a 
moto elétrica Homeplay, que 
sai a partir de R$ 405.

Os interessados em parti-
cipar do leilão devem se ca-
dastrar no site da empresa 
leiloeira e se habilitar para 
realizar ofertas. Na página, é 
possível acessar o edital e se 
informar sobre as condições 
de pagamento, bem como so-
bre as condições dos itens dis-
poníveis. O leiloeiro ressalta 
que é possível visitar os lo-
tes antes de fazer uma oferta. 
(Gladys Magalhães)

Constituição 
dos EUA é 
vendida por 
R$ 240 mi

 A Um exemplar da Carta 
Magna norte-americana, a 
Constituição dos Estados Uni-
dos, acaba de bater o recorde 
mundial de um documento 
histórico arrematado em lei-
lão. Isso porque, a cópia ori-
ginal, foi leiloada por nada 
menos que US$ 43 milhões, o 
equivalente a R$ 240 milhões.

A disputa durou apenas 
oito minutos e o exemplar 
foi vendido por mais do que 
o dobro do valor máximo es-
timado, de US$ 20 milhões.

Assinada no dia 17 de se-
tembro de 1787, a Constitui-
ção dos EUA teve 500 exem-
plares impressos. Contudo, 
restam apenas 13 cópias co-
nhecidas, sendo que somen-
te duas (incluindo a leiloada) 
pertenciam a particulares.

“É uma ocasião monu-
mental e histórica a venda 
deste exemplar excepcional-
mente raro, que provavel-
mente foi impresso na noite 
de 16 de setembro de 1787”, 
disse, em comunicado, Selby 
Kiffer, historiador e especia-
lista em manuscritos e livros 
antigos da Sotheby’s. (GM) 

RARIDADE

 A No próximo dia 29 de no-
vembro, às 11h, o Itaú Uni-
banco realiza o leilão de 13 
imóveis, com condições espe-
ciais de pagamento. O certa-
me acontece de forma on-line 
na plataforma Frazão Leilões.

Os lances iniciais partem 
de R$ 57,2 mil, valor pedido 
por uma casa de 61 m², si-
tuada em Cidade Ocidental, 
Goiás. O leilão conta ainda 
com imóveis no Paraná, Per-
nambuco, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e São Paulo.

No estado de São Paulo, é 
possível arrematar uma casa 
de 154 m², no bairro Arací-
lia, em Guarulhos, pelo valor 

Itaú vende mais de 10 
imóveis em novembro

Imóveis podem ser pagos à vista, com desconto, ou parcelados

DIVULGAÇÃO/FRAZÃO LEILÕES

Banco vai leiloar 13 imóveis, no dia 29 de novembro, com 
condições especiais de pagamento; certame será on-line

mínimo de R$ 121 mil. Já um 
apartamento de 137 m², com 
duas vagas de garagem, em 
Santo André, pode ser adqui-
rido a partir de R$ 644 mil.

O certame conta ain-
da com oportunidades para 
quem procura imóveis co-
merciais. Uma sala de 53 m², 
com uma vaga de garagem, 
desocupada, no bairro da Acli-
mação, na capital paulista, sai 
pelo valor mínimo de R$ 273 
mil.

De acordo com a leiloei-
ra, os imóveis podem ser pa-
gos à vista, com desconto, ou 
de forma parcelada. Os arre-
matantes ainda receberão 
as propriedades com todos 
os débitos de condomínio e 
IPTU quitados pelo banco até 
a data do leilão.

Na página da Frazão Lei-
lões é possível ver fotos dos 
lotes disponíveis, bem como 
acessar o edital do pregão, 
que possui informações de-
talhadas de cada imóvel que 
está à venda. (GM)

 A Os amantes de duas rodas, 
ou quem está procurando 
motocicletas para trabalhar, 
pode ter uma boa oportuni-
dade no dia 23 de novembro, 
às 19h. Isso porque a Sodré 
Santoro está realizando um 
leilão de motocicletas, com 
valores abaixo do mercado. 

Estão disponíveis para 
compra 14 veículos, com lan-
ces iniciais entre R$ 11 mil 
e R$ 14,2 mil. Todas as mo-
tocicletas são da marca Ya-
maha, com destaque para 
Yamaha XTZ 150 Crosser S 
ano 2021, com lance inicial de  
R$ 12,2 mil. Outra boa oportu-
nidade é uma Yamaha NMAX 
160, 2021, na cor azul, que 
pode ser adquirida a partir de  
R$ 13,8 mil.

A plataforma tem ainda 
outros leilões de veículos 

Sodré Santoro realiza 
leilão de motocicletas

ocorrendo até o final do mês 
de novembro, que incluem 
carros e motos com direito 
à documentação, sinistros e 
sucatas.

Os interessados em par-
ticipar dos leilões devem se 
cadastrar no site da leiloeira 
e se habilitar no leilão de in-
teresse para realizar ofertas. 
Vale lembrar, que é impor-
tante ler atentamente o edi-
tal, visto que o documento 
detalha as condições do lei-
lão, bem como as condições 
de pagamento de cada lote. 

Na página da leiloeira 
também é possível ver fotos 
dos veículos disponíveis, po-
rém, é interessante visitá-los 
pessoalmente para fazer uma 
avaliação mais precisa e evi-
tar surpresas desagradáveis. 
(GM) 
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 A A Prefeitura de Monga-
guá abriu, na última terça-
-feira (16), o Concurso Pú-
blico 01 de 2021, voltado 
à Educação. As inscrições, 
que seguirão até 17 de de-
zembro, podem ser realiza-
das no site da RBO Concur-
sos, empresa responsável 
pelo certame.

As taxas de inscrições 
variam entre R$ 41,60 e 
R$ 53,60. Já os salários fi-
cam entre R$ 1.360,17 e R$ 
3.032,74. As vagas exigem 
Ensino Médio Completo ou 
Ensino Superior.

Ao todo, são 96 oportu-
nidades, sendo 11 destina-
das a pessoas com deficiên-
cias. Há cargos disponíveis 
para professor adjunto de 
Educação Básica, professor 
adjunto de Educação Básica 
I, professor adjunto de Edu-
cação Básica II, professor 
adjunto de Educação Bási-
ca III, profissional de apoio 
escolar, psicólogo educa-
cional e psicopedagogo. As 
áreas de atuação são Ensino 
Fundamental (anos iniciais 
e finais), Ensino de Jovens 
e Adultos (EJA), e Educação 

Mongaguá tem novo concurso
PROVA. As taxas de inscrições variam entre R$ 41,60 e R$ 53,60. Já os salários ficam entre R$ 1360,17 e R$ 3.032,74

Infantil.
Para os docentes, há op-

ções para os seguintes com-
ponentes curriculares: Arte, 
Ciências, Educação Especial, 
Educação Física, Geografia, 
História, Inglês, Libras, Lín-
gua Portuguesa, Matemáti-
ca, Música e Polivalente.

Para mais informações, 
basta conferir o Edital de 
Abertura e demais docu-
mentos disponibilizados 
no site da RBO Concursos 
e no site da Prefeitura de 
Mongaguá. (DL)

 A O Município de Praia 
Grande abriu inscrições 
para o Processo Seletivo de 
estagiários. Podem partici-
par alunos de 17 diferentes 
áreas, de mais de 20 insti-
tuições de ensino. As inscri-
ções podem ser feitas até  o 
dia 10 de dezembro. Ao todo 
estão disponibilizadas 346 
vagas, inclusive para pes-
soas com deficiência, além 
de cadastro reserva. 

As listas das instituições 
conveniadas e dos cursos 
autorizados já estão  dispo-
níveis no site oficial do Mu-
nicípio (www.praiagrande.
sp.gov.br).

Há vagas para os estu-

dantes de nível técnico e 
superior para os cursos  de 
Direito, Pedagogia, Admi-
nistração, Sistemas da In-
formação, Turismo,  entre 
outras. Também é preciso 
ter ao menos 16 anos com-
pletos na data  da convo-
cação.

A remuneração é feita 
por meio de bolsa auxílio, 
no valor de R$ 400,00  para 
a jornada de 20 horas sema-
nais e R$ 600,00 para a jor-
nada de 30  horas semanais.

Para acessar o edital com 
todas as informações basta 
entrar no site da  Prefeitu-
ra, clicar em ‘Serviços Onli-
ne’ e depois no botão “Con-

Praia Grande abre
mais de 300 vagas
para estágios

Candidatos a vagas de estágio precisam correr e devem se inscrever até o dia 10 de dezembro

AGÊNCIA BRASIL

cursos  Públicos e Processos 
Seletivos’. 

A documentação com-
pleta para  inscrição deve 

 A O Tribunal de Justiça de 
São Paulo publicou na úl-
tima terça-feira (10) os edi-
tais de concursos para os 
cargos de assistente social 
judiciário e psicólogo ju-
diciário. Para a Capital, fo-
ram abertas 9 vagas para 
psicólogo e 20 vagas para 
assistente social. 

Nas demais comarcas das 
10 Regiões Administrativas 
Judiciárias (RAJs) do Estado, 
são 56 vagas para psicólogo 
judiciário e 112 vagas para 
assistente social judiciário.

As inscrições foram 
abertas em 12 de novem-
bro e seguem até 16 de 
dezembro, às 16h, exclusi-
vamente pelo site da Fun-
dação Vunesp. 

O salário inicial de 
ambos os cargos é de R$ 
7.470,74, mais auxílio 
para alimentação, saúde e 
transporte, corresponden-
tes à jornada de trabalho 
de 30 horas semanais.

Nos dois casos, o con-
curso será dividido em 
duas etapas: a primeira é 
composta por prova obje-
tiva (eliminatória e classi-
ficatória) e prova discursi-
va (eliminatória), previstas 
para o dia 20/2/22; e a se-
gunda etapa é de prova de 
títulos de caráter classifi-
catório, aplicada somente 
aos candidatos habilita-
dos e com melhor classi-
ficação na prova objetiva. 

Serão nomeados os 
classificados dentro do 
número de vagas ofere-
cidas no edital, poden-
do o Tribunal nomear ou 
não os demais candida-
tos aprovados, na medi-
da de suas necessidades 
e da disponibilidade or-
çamentária existente, ob-
servando-se que 5% das 
vagas são reservadas para 
pessoas com deficiência e 
20% para candidatos ne-
gros. (DL)

Concurso: TJ-SP tem quase 200 vagas disponíveis

FIQUE LIGADO

FIQUE LIGADO

FIQUE LIGADO

Vagas
96

Vagas
346

Vagas
197

Inscrições
Até 17/12
https://bit.
ly/3qUtaou

Inscrições
Até 10/12
https://www.
praiagrande.sp.gov.br/

Inscrições
Até 16/12
https://www.vunesp.
com.br/

Salário
Até R$ 3.032,74

Salário
Até R$600

Salário
R$ 7.470,74 

Taxa de inscrição
Até R$ 53,60

Taxa de inscrição
Gratuita

Taxa de inscrição
R$ 93

O Concurso 
Público 01 de 
2021, voltado 
à educação, 
tem inscrições 
abertas até 17 
de dezembro 
e podem ser 
realizadas no 
site da RBO 
Concursos

ser entregue pessoalmen-
te, na Secretaria de  Admi-
nistração (Sead), localizada 
no Paço Municipal, das 9h 

às 16h. O Paço fica localiza-
do na Avenida Presidente 
Kennedy, nº 9.000, no Bair-
ro Mirim. (DL)

Concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo terá mais de 150 vagas para ensino superior

REPRODUÇÃO / SITE OFICIAL / JT-SP

Para os docentes da Baixada Santista, há opções para 12 componentes curriculares diferentes

MARCOS SANTOS/USP IMAGENS
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A 
Record exibe nes-
ta segunda-fei-
ra, logo depois do 
“Jornal da Record”, 
o último capítu-

lo da novela “Gênesis”. Um 
trabalho que começou ain-
da em 2019, foi paralisado 
por causa da pandemia, mas 
que chega ao fim com sua 
audiência em destaque em 
todo o País. Outro fator a 
ser destacado, o grande nú-
mero de profissionais, das 
mais diversas áreas, mobi-
lizados durante sua realiza-
ção. Mexeu com o mercado. 
Para o diretor-geral da nove-
la, Edgard Miranda, “Gêne-
sis” pode ser considerado, 
até aqui, o maior desafio da 
sua carreira. “Com certeza. 
Independente da pandemia 
ou não, esse projeto já tinha 
passado nas mãos de várias 
pessoas, de vários diretores 
e autores, e até então parecia 
ser impossível de realizar, e 
realmente era um desafio 
enorme, não só para mim 
quanto para toda a equipe. 
Foi um desafio que a gente 
conseguiu superar”, decla-
ra Miranda. Quanto ao fato 
de comandar mais de 450 
atores, em sete fases, o dire-
tor afirma que “foi uma di-
ficuldade que a gente teve 
que encarar. Essa quantida-
de de pessoas, porque não 
tem como fazer uma nove-
la bíblica de câmara, uma 
coisa pequena, uma coisa 
modesta, porque tudo que 
é bíblico é épico. Envolve 
muita gente, muitos perso-
nagens, muitas famílias”. De 
todas as fases, uma, em es-
pecial, é destacada por Ed-
gard Miranda: “Olha, por in-
crível que pareça, a fase que 

‘Gênesis foi desafi o que equipe conseguiu superar’
mais me encantou..., a parte 
que mais me pegou, foi a de 
José (protagonizada por Ju-
liano Laham). A gente teve 
um cuidado muito grande 
principalmente no que se 
refere aos atores, à drama-
turgia, por ser um remake. 
A primeira vez que foi feita 
pelo Avancini, foi magistral. 
A gente tinha essa respon-
sabilidade em fazer algo que 
mantivesse o mesmo pa-
drão de qualidade e excelên-
cia. Então eu acho que José 
do Egito a gente conseguiu 
esse padrão.

TV Tudo
Capricho. Ainda sobre José 
do Egito, Edgard Miranda 
deixa escapar uma particula-
ridade em relação à cena em 
que o protagonista se revela 
para os irmãos: “vou te fa-
lar, eu assisti 700 mil vezes, 
revisando, sonorizando, mi-
xando, vendo cor, e, todas as 
vezes que eu vi a sequência, 
não tem como a gente não 
se emocionar. Foi muito for-
te. Por esse motivo, por essa 
sequência de José, foi a parte 
que mais me pegou drama-
turgicamente falando...”.

Sem parar. Juliano Laham, 
após o bom trabalho em 
“Gênesis”, vai permanecer 
na Record. Estão avançadas 
as negociações para que ele 
venha integrar o elenco de 
“Reis”.

Vai mudar. Durante grava-
ção do “Casos de Família” 
quinta-feira, Christina Rocha 
fez uma live no Instagram 
e divulgou uma novida-
de: seu programa vai mu-
dar de horário em breve no 

SBT. Atualmente exibido às 
16h30, o vespertino subi-
rá para 14h15. Cogita-se que 
mais uma novela mexicana 
fique no lugar da atração.

Nova das sete. Destaques 
do filme “Bacurau” (2019), 
de Kléber Mendonça Filho, 
três atores estão no elenco 
de “Quanto Mais Vida, Me-
lhor!”, que estreia nesta se-
gunda-feira, na Globo. No 
caso, Bárbara Colen, que 
fará sua estreia nas nove-
las contracenando com 
Mateus Solano, além dos 
paraibanos Thardelly Lima 
e Suzy Lopes.

Cinema. Com passagens por 
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“A Lei do Amor” e “As Aven-
turas de Poliana”, Matheus 
Fagundes está no elenco de 
“Predestinado”. O longa di-
rigido por Gustavo Fernán-
dez tem estreia prevista para 
fevereiro de 2022 e traz no 
elenco nomes como Danton 
Mello, Juliana Paes e Alexan-
dre Borges.

Voltou e já foi. Nesta tem-
porada o “Profissão Repór-
ter’’ saiu do ar mais cedo. 
Justamente no ano em que 
demorou mais para voltar 
por causa da pandemia. Es-
tranho.

Número exato. “Um Lu-
gar ao Sol”, novela das 21h 

da Globo, terá exatos 107 
capítulos. Como divulga-
do várias vezes, a produ-
ção, protagonizada por Cauã 
Reymond, Marieta Severo, 
Alinne Moraes e Andreia 
Horta já está inteiramente 
gravada.

Reta final. “Os Fora da Lei”, 
primeiro longa-metragem 
do Paramount+ original do 
Brasil, está finalizando suas  
filmagens em Porto Alegre. 
A nova produção do VIS, 
uma divisão da ViacomCBS, 
é uma comédia escrita por 
Guel Arraes, dirigida por Jor-
ge Furtado e estrelada por 
Katiuscia Canoro, Rafael In-
fante e Cauê Campos.

·       As gravações da tradi-
cional mensagem de fi m 
de ano da Globo ainda 
não foram encerradas...
·       ...Na semana passa-
da, por exemplo, Flávia 
Alessandra gravou a sua 
participação.
·       Se chama Emília a 
personagem de Giovan-
na Grigio,  única brasilei-
ra do elenco - no remake 
de “Rebelde” para a 
Netfl ix...
·       ...A nova série 
mexicana estreia na 
plataforma no dia 5 de 
janeiro.
·       A Glaz Entretenimento 
está gravando um fi lme 
natalino, mas para o fi m 
do ano de 2022...
·       ... No elenco, Vera 
Fischer, Sérgio Malhei-
ros e Géssica Kayane, 
a G-Kay. A direção é de 
Pedro Antonio.
·       O “MasterChef” 
desta terça-feira), às 
22h30, recebe os artis-
tas plásticos e grafi teiros 
“Os Gêmeos”...
·       ...Durante o episódio 
que defi nirá o Top 5, 
Otávio e Gustavo Pan-
dolfo darão dicas aos 
participantes sobre o vi-
sual do prato e relatam 
a experiência de sempre 
trabalharem em dupla.
·       Daniela Albuquer-
que também vai fi lmar 
a sequência do longa 
“Barão Hirsch - O Judeu 
de Quatro Irmãos”.

bate 
rebate

EDUARDO CONSENTINO, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 616, com escritório à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, doravante designado VENDE-
DOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com 
Garantia de Alienação e Outras Avenças de nº 10127464205, firmado em 19/09/2013, no qual figuram como Fiduciantes, JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS, massagista, CPF nº 652.813.905-97 e ANA PAULA SANTOS DA COSTA, auxiliar de cozinha, CPF nº 
368.181.458-92, brasileiros, solteiros, conviventes em união estável, domiciliados em Santos/SP, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 29 de novembro de 2021, às 14:30 
horas, à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 471.039,34 (Quatrocentos e setenta e um mil, trinta e nove reais e trinta e quatro centavos), o imóvel a 
seguir descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído pelo O APARTAMENTO sob nº 03, localizado no pavimento térreo, do Bloco “E”, do “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ENGENHOS DA NOVA CINTRA”, situado à Av. 
Prefeito Dr. Antonio Manoel de Carvalho, nº 780, no Morro da Nova Cintra, no perímetro urbano de Santos/SP, tendo a área privativa real total de 55,1300 m² (incluindo 2,60 m² de varanda), a área de uso comum de 45,0984 m², a área real 
total de 100,2284 m² e a fração ideal no terreno, demais coisas comuns e coeficiente  de proporcionalidade total de 0,0024943. A este apartamento corresponde o direito ao uso de 01 vaga de garagem indeterminada. Matrícula nº 75.172 do 
1º Oficial de Registro de Imóveis de Santos/SP. Obs: Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 08 de dezembro de 2021, às 14:30 ho-
ras, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 235.519,67 (Duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos).  Todos os horários estipulados neste edital, no 
site do leiloeiro (www.biasileiloes.com.br), em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, 
incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fidu-
ciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo 
artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.biasileiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, 
em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com exceção do devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em 
participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.biasileiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não 
sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois de comunicado 
expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do 
leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em instituição financeira autorizada pelo 
BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

Mais Informações: (11) 4083-2575  |  www.biasileiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO  29/11/2021 ÀS 14H30  -  2º LEILÃO 08/12/2021 ÀS 14H30
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