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O plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira (25) projeto de lei que cria 
a chamada BR do Mar, uma iniciativa que busca estimular a navegação entre 
os portos nacionais (cabotagem). Um dos objetivos é reduzir a dependência 
no Brasil do transporte de cargas através de rodovias. O projeto da BR do Mar 
é uma das apostas do governo para a área de infraestrutura.                CIDADES/A3

Receita Federal 
apreende 98 kg 
de cocaína 
A Receita Federal frustrou ontem 
a tentativa de envio ao exterior de 
aproximadamente 98 kg de cocaína. 
Um carregamento de 11.424 caixas 
de papelão contendo limão-taiti, 
acondicionadas em dois contêi-
neres refrigerados, foi o meio en-
contrado pelos tra� cantes para o 
envio da droga. Após a retirada to-
tal da carga e cuidadosa inspeção 
dos contêineres, foram encontra-
dos 45 kg no primeiro deles e 53 
kg no segundo. A droga não es-
tava escondida em meio à carga, 
mas sim na estrutura dos contêi-
neres, na área reservada aos com-
ponentes para refrigeração das 
unidades de carga e tinha como 
destino o porto de Roterdã, na 
Holanda.   CIDADES/A3

BR do Mar  Senado aprova projeto 
que facilita a navegação 

entre os portos nacionais 

DIVULGAÇÃO

Palácio da 
Polícia: reforma 
de R$ 10,2 mi
A assinatura do contrato de refor-
ma do Palácio da Polícia Civil foi 
assinado nesta quinta-feira, após 
anos em condições precárias. As 
obras custarão R$ 10,2 milhões, 
estão previstas para começarem 
em até 30 dias e prometem maior 
acessibilidade, melhorias na pre-
venção de incêndios e fonte solar 
de energia.  CIDADES/A3

Homem é preso por 
assediar adolescente 
em Bertioga       CIDADES/A3

Santos antecipa 13º e 
salário de dezembro 
dos servidores

 AA Prefeitura vai antecipar para o dia 10 o pagamento da 
segunda parcela do 13º salário dos servidores ativos e inativos

Por lei, a data limite para o depó-
sito é 24 de dezembro. Os funcio-
nários do Município ainda terão 
o adiantamento (dia 15) e o salário 
de dezembro (dia 22) para antes do 

Natal. “Estamos injetando mais de 
R$ 40 milhões na economia local. 
E esse valor soma-se à folha salarial 
de mais R$ 90 milhões. Esta anteci-
pação é fruto do planejamento e da 

e� ciência das contas públicas”, co-
mentou o prefeito Rogério Santos. 
A Prefeitura de Santos já havia an-
tecipado a primeira parcela do 13º 
salário.  CIDADES/A3

DIVULGAÇÃO

Cinemateca Brasileira 
retoma as atividades
Depois de um longo período de in-
terrupção de seus trabalhos, a Ci-
nemateca Brasileira retomou par-
cialmente as atividades . A gestão 
da instituição, que é responsável 
por preservar e difundir a produ-
ção audiovisual brasileira, agora 
está nas mãos da Sociedade Ami-
gos da Cinemateca (SAC), uma enti-
dade civil sem � ns lucrativos. Essa 
retomada faz parte de um contrato 

emergencial, com duração de três 
meses, entre a SAC e a Secretaria 
do Audiovisual do Ministério do 
Turismo, sob os cuidados do gover-
no federal. Entre as medidas toma-
das pela sociedade, neste primeiro 
momento, está a recontratação de 
parte dos funcionários demitidos, 
em agosto de 2020, quando a Cine-
mateca parou totalmente as suas 
atividades                              ESTADO/A4

 

Investimento direto 
estrangeiro no 
Brasil caiu 44% 
em outubro
SEU DINHEIRO/A5

ANO 22 - Nº 8.000INFORMAÇÃO É TUDO

Olavo de Carvalho não passou pela imigração para sair do País. BRASIL/A6

Covid: Estado 
fará mutirões 
até o Natal
O governo de São Paulo estabe-
leceu como meta ter 90% da po-
pulação do Estado complemen-
te imunizada contra a Covid-19 
até antes das festas de � nal de 
ano. A ideia é evitar o aumen-
to de casos graves pela doença 
que podem � car mais frequentes 
devido às aglomerações nestes 
eventos.  ESTADO/A4

Advogada ‘alerta’ 
para os perigos da 
Black Friday  BRASIL/A6

STF marca 
julgamento sobre 
‘rachadinha’ 

BRASIL/A6

FLÁVIO BOLSONARO

‘Por mim, não 
teria Carnaval’, 
diz presidente
O presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) disse ontem que é con-
trário à realização do Carnaval no 
ano que vem. Porém não cabe a 
ele tomar a decisão de realizar ou 
não o evento. A celebração do fe-
riado já vem sendo cancelada em 
alguns municípios do país, em es-
pecial no interior paulista, além de 
está incerto em grandes centros 
carnavalescos, a exemplo de Sal-
vador, Recife e Olinda.   BRASIL/A6

PORTO DE SANTOS

 VIVI ZANATTA/FOLHAPRESS
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Agradeço aos 
moradores da 
Baixada Santista, 
Vale do Ribeira e 
de outras regiões 
do Estado de São 
Paulo, que me 
� zeram sentir 
apoiada

Quero agradecer às pessoas que me 
enviaram milhares de mensagens de 
apoio e desejo de recuperação durante 
esses dias em que fiquei doente e tive 
que ser internada para tratar de uma 

pielonefrite, uma infecção dos rins que me causou 
muito mal-estar, quando eu estava em Brasília 
cumprindo minhas funções de deputada federal.

Agradeço aos moradores da Baixada Santista, 
Vale do Ribeira e de outras regiões do Estado de São 
Paulo, que me fizeram sentir apoiada, estimulada 
a resistir e a enfrentar esses dias difíceis. Também 
manifesto minha gratidão aos membros da minha 
equipe, que rezaram por mim e permaneceram 
firmes nas tarefas diárias do meu mandato. 

O apoio próximo do meu marido Gerson, que 
logo correu para Brasília quando soube que eu 
não estava bem, foi fundamental na minha recu-
peração. O carinho e o amor dos filhos Enrico e 
Bernardo também me deram grande sustentação 
emocional. As orações do meu pai Francisco e de 
todos os familiares me deixaram mais forte.

Faço questão de agradecer também aos médi-
cos e funcionários do Hospital de Brasília, que me 
atenderam com profissionalismo e carinho.

Agradeço a Deus por eu poder contar com 
gente tão boa ao meu lado e que orou por mim 
com muita fé. Como sempre, nesta vida, a gente 
não para de aprender. Deste episódio, tirei a lição 
de que não podemos descuidar da saúde, um bem 
muito precioso concedido por Deus desde que 
nascemos. 

Não vou mais ficar horas sem comer ou me hi-

dratar. Preciso aprender a respeitar os limites do 
corpo, a dormir o tempo necessário e a reservar 
um tempo para o descanso. Confesso que, quando 
envolvida com o trabalho de atender as demandas 
da nossa região, às vezes esqueço de me alimentar 
corretamente.

Mas também admito que não consigo dimi-
nuir meu ritmo de trabalho. Só vou tomar mais 
cuidado com a saúde, sem deixar de honrar meu 
compromisso com aqueles que me elegeram 
deputada federal. Afinal, esta 
atuação me traz enorme satis-
fação, principalmente quando 
consigo trazer recursos e ajuda 
para a população. 

É claro que não poderia ser 
sem luta que conseguiria trazer 
mais de R$ 350 milhões para a 
saúde, obras, moradia, segurança, 
educação e outras áreas de inte-
resse público da Baixada Santista 
e Vale do Ribeira.

Os desafios estão aí e temos 
que enfrentá-los. Já estou de volta 
e pronta para brigar pelas boas 
causas. 

Sinto-me ainda mais motivada a continuar por 
conta do imenso carinho que recebi nas minhas 
redes sociais, por telefonemas, cartas e confesso 
que senti, lá no hospital, onde fiquei internada, 
a energia positiva vinda das orações e desejos de 
todos vocês.

Muito Obrigada. Eterna gratidão.

* Rosana 
Valle, 
deputada 
federal

Gratidão

Aqui, não! O vereador Benedito Furtado santista (PSB-
-foto) é intransigente em relação a qualquer evento que 
proporcione maus tratos a animais. Sua luta, semelhante à 
do vereador Cadu Barbosa (PTB), de Praia Grande, bate de 
frente com à do vereador de Guarujá, Fernando Martins 
dos Santos, o Peitola (MDB), que insiste em instituir a Va-
quejada na Pérola do Atlântico.

Visando eleições. Para o educador e ambientalista Ma-
theus Marques, membro da Frente Ambientalista da Bai-
xada Santista (FABS), a Semana da Vaquejada em Guarujá 
tem caráter meramente político, visto que será realizada, 
de acordo com projeto, no mês de outubro. As eleições 
ocorrerão em 02 de outubro (primeiro turno) e 30 de ou-
tubro de 2022 (segundo turno). “Quais os motivos reais 
para a escolha em outubro, se as vaquejadas são realizadas 
no nordeste em novembro para dezembro e, em junho, 
nos festejos juninos?”, aponta.

Roda-Gigante. “É, no mínimo, pitoresco o requerimento 
do vereador Ademir Pestana (PSDB), ao prefeito Rogério 
Santos (do mesmo partido) para que se esforce para que 
Santos tenha uma roda-gigante no Parque do Emissário 
Submarino, no Quebra Mar. Mal sabe o nobre vereador 
que diferente de quem mora na orla, os moradores da 
Zona Noroeste vivem uma verdadeira montanha-russa 
cada vez que chove além da conta”, afirma um colaborador 
da Contraponto.

Multa em Itanhaém. A Prefeitura de Itanhaém, por 
meio da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, 
aplicou multa à Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp) multa no valor de R$ 1.25 mi-
lhão por danos ambientais ocasionados por vazamentos 
de esgoto nas praias de Itanhaém.

Esgoto. O transbordamento de esgoto ocorreu nos tre-
chos das praias do Cibratel, São Fernando e Gaivota, entre 
o período de novembro de 2020 e julho de 2021, constata-
dos através de relatórios de vistoria da equipe de fiscaliza-
ção do meio ambiente e laudos técnicos da equipe técnica 
ambiental, da Secretaria de Planejamento e Meio Ambien-
te.

Rigor. “Atuaremos com rigor para combater fontes de 
poluição ambiental. Não podemos admitir vazamento de 
esgoto nas praias de Itanhaém. Nosso foco está direciona-
do à proteção ambiental e qualidade de vida da população. 
Para isso, devemos atuar com firmeza pela preservação e 
cuidados com as nossas praias”, salientou o secretário de 
Planejamento e Meio Ambiente, César Augusto de Souza 
Ferreira.

DIVULGAÇÃO

CONTRA
PONTO
Por Carlos Ratton e colaboradores

Até que demorou
Daniel Furlan, sobre: IML 
de Santos vira ponto de trá-
fico de drogas

Uma hora a conta 
chega!
Roberto Santista, sobre: 
André Gonçalves tem 
prisão decretada por não 
pagar pensão

Nossa, que vergonha.
Renata Boaventura, sobre: 
IML de Santos vira ponto 
de tráfico de drogas

Carnaval de Rua será 
novo desastre, idem 
ao de 2020
Ricardo Venerando, sobre: 
Comitê científico de SP 
diz que é cedo para prever 
carnaval na rua

Morto não usa dro-
gas kkkkkkk
Cleidson Lima, sobre: IML 
de Santos vira ponto de trá-
fico de drogas

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

CHARGE
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 A O plenário do Senado 
aprovou nesta quinta-feira 
(25) projeto de lei que cria a 
chamada BR do Mar, uma ini-
ciativa que busca estimular 
a navegação entre os portos 
nacionais (cabotagem). Um 
dos objetivos é reduzir a de-
pendência no Brasil do trans-
porte de cargas através de ro-
dovias.

A proposta foi aprovada 
de maneira simbólica pelos 
senadores. No entanto, como 
houve alterações, precisa pas-
sar por nova votação na Câ-
mara dos Deputados, antes de 
ir para a sanção do presidente 
Jair Bolsonaro.

O projeto da BR do Mar é 
uma das apostas do governo 
para a área de infraestrutura 
e por isso envolveu grande ar-
ticulação do ministro Tarcísio 
Gomes de Freitas.

A proposta foi aprovada 
pelos deputados federais em 
dezembro do ano passado, 
mas depois passou a enfren-

Senado federal aprova projeto de lei que cria a BR do Mar
tar resistência dos senadores. 
Somou-se a isso divergências 
dentro do governo a respeito 
de alguns pontos, opondo o 
Ministério da Infraestrutura à 
equipe do ministro Paulo Gue-
des, da Economia, por envolver 
questões fiscais.

O projeto de lei que cria a 
BR do Mar busca flexibilizar 
algumas regras para a nave-
gação entre portos nacionais 
e aumentar a frota de embar-
cações. O governo espera des-
sa forma estimular a concor-
rência no setor de transporte 
de cargas marítimos, aumen-
tando as possibilidades de alu-
guel de embarcações de outros 
países.

Atualmente, apenas em-
barcações ligadas às chamadas 
EBNs (Empresas Brasileiras de 
Navegação) podem executar a 
navegação de cabotagem. Es-
sas empresas podem ter capi-
tal integralmente estrangeiro, 
mas precisam ter embarcações 
próprias. Também é necessária 

autorização da Antaq (Agência 
Nacional de Transportes Aqua-
viários).

O projeto de lei aprovado au-
menta as possibilidades de as 
EBNs afretarem embarcações 
sem a obrigatoriedade de pos-
suírem embarcações próprias.

“Esta mudança, no entanto, 
vem acompanhada de incen-
tivos para que as EBNs man-
tenham e aumentem a frota 
própria, o que contribui para 
um importante aspecto da na-
vegação de cabotagem, que é 
a disponibilidade do serviço”, 
afirma o texto do relator Nel-
sinho Trad (PSD-MS).

Ao retirar a obrigatorieda-
de de que a empresa possua 
frota própria, a intenção é re-
duzir custos e dar agilidade ao 
mercado. Seria possível a uma 
companhia autorizada operar 
no transporte de cabotagem 
sem precisar investir pesado 
na construção de um navio, 
por exemplo.

Nelsinho Trad afirma em 

seu texto que a liberdade para 
o afretamento de embarca-
ções estrangeiras não provo-
car grande impacto na indús-
tria brasileira. Na verdade, o 
relator afirma que a indústria 
nacional já enfrentava dificul-
dades e pouco contribuía para 
o mercado. Trad cita dados do 
Ministério da Infraestrutura 

que mostram que, nos últimos 
dez anos, apenas quatro navios 
nacionais foram entregues.

Outro item do projeto pre-
vê a criação da Empresa Brasi-
leira de Investimento na Nave-
gação, que deve constituir frota 
e fretar as embarcações para 
EBNs operarem. Isso dispensa 
a necessidade de as EBNs inves-

tirem em frota própria.
O ponto de discordância 

dentro do governo se refere à 
prorrogação do Reporto, um 
regime tributário especial que 
desonera investimentos em 
terminais portuários e ferro-
vias. Inicialmente, o Reporto 
teria vigência encerrada em 31 
de dezembro deste ano. (FP)

 A A assinatura do contrato de 
reforma do Palácio da Polícia 
Civil, localizado na Avenida São 
Francisco, no Centro de Santos, 
foi assinado nesta quinta-fei-
ra (25), após anos em condi-
ções precárias. As obras estão 
previstas para começarem em 
até 30 dias e prometem maior 
acessibilidade, melhorias na 
prevenção de incêndios e fon-
te solar de energia.

Conforme o contrato, o cus-
to da obra foi estipulado em R$ 
10,2 milhões. Ela tem um pra-
zo máximo de 30 dias para ser 
iniciada, contando a partir des-
ta quinta-feira (25), e deve estar 
pronta entre 10 e 15 meses.

O consórcio vencedor da 
licitação tem muito trabalho 
a ser feito. Os serviços previs-
tos no contrato são, o restauro 
da fachada e reboco externo, 
manutenção de telhado, im-
permeabilização de lajes, cons-
trução de rampas de acesso, 
reforma e adequeção dos sani-
tários para atender às pessoas 
portadoras de deficiências, 
instalação de portas corta-fo- A reforma do Palácio da Polícia deve custar R$ 10,2 milhões e começar em 30 dias

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

Palácio da Polícia passará por 
reforma que custará R$ 10,2 mi

SANTOS. As obras estão previstas para começar em até 30 dias e prometem maior acessibilidade no local

go nas escadas, adequação do 
sistema de combate a incên-
dio, instalação de 96 módulos 
de painéis fotovoltaicos e im-
plantação de novo sistema em 
todo o prédio.

O Palácio da Polícia Civil 
abriga as unidades policiais da 
Delegacia Especializada de In-
vestigações Criminais (Deic), a 
Delegacia Seccional de Santos, 
a Unidade de Ensino Policial 
da região, o 1º Distrito Policial 
da cidade e a Delegacia de Pro-
teção ao Idoso. (DL)

Homem é 
preso por 
assediar 
adolescente

 A Um homem de 30 anos foi 
preso em flagrante na manhã 
desta quinta-feira (25) sob a acu-
sação de assediar um adoles-
cente de 14 anos em Bertioga. 
O caso aconteceu na Praia do 
Indaiá, às 8h45. 

Segundo o garoto, o homem 
se aproximou pedalando uma 
bicicleta, perguntou se ele usava 
cueca e tentou tocar sua parte 
íntima. O adolescente afirmou 
que após essa abordagem ele 
empurrou a mão do acusado e 
mandou ele ir embora.

O acusado, porém, conti-
nuou no local aguardando o 
adolescente sair da praia.  Poli-
ciais militares foram acionados 
e o acusado fugiu. Momentos 
depois, com base nas descrições 
fornecida pelo garoto, os PMs 
encontraram o acusado.

Acompanhado dos pais, o 
jovem detalhou o assédio so-
frido na Delegacia de Bertioga. 
O homem, por sua vez, admitiu 
que de fato havia perguntado se 
o garoto estava sem cueca e que 
queria ter relações sexuais.

Com essa declaração, o acu-
sado foi autuado em flagrante e 
conduzido à cadeia. (DL)

BERTIOGA

 A A atuação da Receita Fe-
deral no Porto de Santos no 
combate aos tráfico de dro-
gas no complexo portuário 
santista frustrou, nessa quin-
ta-feira (25), a tentativa de en-
vio ao exterior de aproxima-
damente 98 kg de cocaína. 

Um carregamento de 
11.424 caixas de papelão con-
tendo limão-taiti, acondicio-
nadas em dois contêineres 
refrigerados, foi o meio en-
contrado pelos traficantes 
para o envio da droga. Após 
a retirada total da carga e cui-
dadosa inspeção dos contêi-
neres, foram encontrados 45 
kg no primeiro deles e 53 kg 
no segundo. 

Receita Federal 
apreende 98 kg de 
cocaína no Porto

A droga estava escondida na estrutura dos contêineres

DIVULGAÇÃO/RECEITA FEDERAL

A droga não estava escon-
dida em meio à carga, mas 
sim na estrutura dos contêi-
neres, na área reservada aos 
componentes para refrigera-
ção das unidades de carga e 
tinha como destino o porto 
de Roterdã, na Holanda. 

O sucesso da apreensão é 
decorrência da Gestão de Ris-
cos promovida pela Receita 
Federal, com análise das ope-
rações de exportação, utiliza-
ção de imagens de escâneres 
e a utilização dos cães de faro 
da Unidade.  

Como responsável pelo 
controle aduaneiro no país, a 
Receita Federal busca assegu-
rar o equilíbrio entre a facili-

tação do comércio internacio-
nal e a segurança aduaneira, 
garantindo que as cargas não 
sejam utilizadas como meios 
para o cometimento de ilí-
citos. 

A apreensão da droga, 
além de tirá-la de circulação, 
confere materialidade para 
futura condenação criminal. 

Em 2021 a Receita Federal 
evitou que mais de 13,6 tone-

ladas de cocaína fossem em-
barcadas no Porto de Santos 
e chegassem ao seu destino. 

A Polícia Federal prosse-
guirá com as investigações, e 
a troca de informações entre 
as Instituições será importan-
te para a definição da abertu-
ra de um novo inquérito poli-
cial ou a complementação de 
outros que se encontram em 
andamento. (DL)

 A A Prefeitura de Santos 
vai antecipar para o dia 10 
de dezembro o pagamento 
da segunda parcela do 13º 
salário dos servidores ativos 
e inativos. Por lei, a data li-
mite para o depósito é 24 de 
dezembro. Os funcionários 
do Município ainda terão 
o adiantamento (dia 15) e o 
salário de dezembro (dia 22) 
para antes do Natal.

“Estamos injetando mais 
de R$ 40 milhões na econo-
mia local. E esse valor soma-
-se à folha salarial de mais 
R$ 90 milhões. Esta ante-
cipação é fruto do planeja-
mento e da eficiência das 
contas públicas”, comentou 
o prefeito Rogério Santos.

Este ano, a Prefeitura já 
havia antecipado a primeira 
parcela do 13º salário, depo-

Santos antecipa 13º e 
salário de dezembro 

sitada em 30 de junho, sen-
do que o prazo legal é dia 30 
de novembro. (DL)

Os serviços 
previstos no 
contrato são, o 
restauro da fachada 
e reboco externo, 
manutenção 
de telhado, 
impermeabilização 
de lajes, entre 
outros

Este ano, a Prefeitura já havia 
antecipado a primeira parcela 
do 13º salário, depositada em 
30 de junho

Nair Bueno/Diário do Litoral

LINDO APARTAMENTO DUPLEX COM FRENTE TOTAL P/ O MAR DA PRAIA DA ENSEADA

JARDIM PENÍNSULA - GUARUJÁ/SP
Localizado na Rua Cherne, 280, bl. F, unidades 3 e 4. Área total privativa de 436,00 m² divididas em piso superior com 
amplo living para até 4 ambientes com acesso ao terraço e sacada com vista para a cidade do Guarujá e o mar, lavabo, 

escritório/suíte e cozinha e piso inferior com 05 dormitórios; 01 suíte master, 02 banheiros, armários, sacadas; despensa, 
dependência de empregada, todos os cômodos com ar-condicionado, 02 vagas de estacionamento determinadas e entrada 
privativa para o mar com piscina no prédio. O condomínio fechado Península fica localizado na Região dos Restaurantes, 
a qual é conhecida na Enseada/Guarujá por sua rica gastronomia, com restaurantes renomados como; Rufino`s, Convés, 

Dalmo Bárbaro e A Tasca Premium. Região com luxuosas construções com vista para o mar (Alto Padrão) e muitas opções 
de lazer como passeios de Barcos, Jet Ski, Banana Boat e Jet Boia. Lance inicial: R$ 3.000.000,00.

Área total de aprox. 4.286,50 m²  e área privativa de aprox. 682,96 m². Matrícula 32.235 do CRI local. Inscrição municipal 3-0480-037-006.

LEILÃO ONLINE DE 12 IMÓVEIS
03/12/2021, ÀS 15h
WWW.SODRESANTORO.COM.BR
Aponte a câmera para o código e acesse este leilão agora.

Informações no site e pelo telefone 11 2464-6464.
Otavio Lauro Sodré Santoro, Leiloeiro Oficial JUCESP nº 607.
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Agradeço aos 
moradores da 
Baixada Santista, 
Vale do Ribeira e 
de outras regiões 
do Estado de São 
Paulo, que me 
� zeram sentir 
apoiada

Quero agradecer às pessoas que me 
enviaram milhares de mensagens de 
apoio e desejo de recuperação durante 
esses dias em que fiquei doente e tive 
que ser internada para tratar de uma 

pielonefrite, uma infecção dos rins que me causou 
muito mal-estar, quando eu estava em Brasília 
cumprindo minhas funções de deputada federal.

Agradeço aos moradores da Baixada Santista, 
Vale do Ribeira e de outras regiões do Estado de São 
Paulo, que me fizeram sentir apoiada, estimulada 
a resistir e a enfrentar esses dias difíceis. Também 
manifesto minha gratidão aos membros da minha 
equipe, que rezaram por mim e permaneceram 
firmes nas tarefas diárias do meu mandato. 

O apoio próximo do meu marido Gerson, que 
logo correu para Brasília quando soube que eu 
não estava bem, foi fundamental na minha recu-
peração. O carinho e o amor dos filhos Enrico e 
Bernardo também me deram grande sustentação 
emocional. As orações do meu pai Francisco e de 
todos os familiares me deixaram mais forte.

Faço questão de agradecer também aos médi-
cos e funcionários do Hospital de Brasília, que me 
atenderam com profissionalismo e carinho.

Agradeço a Deus por eu poder contar com 
gente tão boa ao meu lado e que orou por mim 
com muita fé. Como sempre, nesta vida, a gente 
não para de aprender. Deste episódio, tirei a lição 
de que não podemos descuidar da saúde, um bem 
muito precioso concedido por Deus desde que 
nascemos. 

Não vou mais ficar horas sem comer ou me hi-

dratar. Preciso aprender a respeitar os limites do 
corpo, a dormir o tempo necessário e a reservar 
um tempo para o descanso. Confesso que, quando 
envolvida com o trabalho de atender as demandas 
da nossa região, às vezes esqueço de me alimentar 
corretamente.

Mas também admito que não consigo dimi-
nuir meu ritmo de trabalho. Só vou tomar mais 
cuidado com a saúde, sem deixar de honrar meu 
compromisso com aqueles que me elegeram 
deputada federal. Afinal, esta 
atuação me traz enorme satis-
fação, principalmente quando 
consigo trazer recursos e ajuda 
para a população. 

É claro que não poderia ser 
sem luta que conseguiria trazer 
mais de R$ 350 milhões para a 
saúde, obras, moradia, segurança, 
educação e outras áreas de inte-
resse público da Baixada Santista 
e Vale do Ribeira.

Os desafios estão aí e temos 
que enfrentá-los. Já estou de volta 
e pronta para brigar pelas boas 
causas. 

Sinto-me ainda mais motivada a continuar por 
conta do imenso carinho que recebi nas minhas 
redes sociais, por telefonemas, cartas e confesso 
que senti, lá no hospital, onde fiquei internada, 
a energia positiva vinda das orações e desejos de 
todos vocês.

Muito Obrigada. Eterna gratidão.

* Rosana 
Valle, 
deputada 
federal

Gratidão

Aqui, não! O vereador Benedito Furtado santista (PSB-
-foto) é intransigente em relação a qualquer evento que 
proporcione maus tratos a animais. Sua luta, semelhante à 
do vereador Cadu Barbosa (PTB), de Praia Grande, bate de 
frente com à do vereador de Guarujá, Fernando Martins 
dos Santos, o Peitola (MDB), que insiste em instituir a Va-
quejada na Pérola do Atlântico.

Visando eleições. Para o educador e ambientalista Ma-
theus Marques, membro da Frente Ambientalista da Bai-
xada Santista (FABS), a Semana da Vaquejada em Guarujá 
tem caráter meramente político, visto que será realizada, 
de acordo com projeto, no mês de outubro. As eleições 
ocorrerão em 02 de outubro (primeiro turno) e 30 de ou-
tubro de 2022 (segundo turno). “Quais os motivos reais 
para a escolha em outubro, se as vaquejadas são realizadas 
no nordeste em novembro para dezembro e, em junho, 
nos festejos juninos?”, aponta.

Roda-Gigante. “É, no mínimo, pitoresco o requerimento 
do vereador Ademir Pestana (PSDB), ao prefeito Rogério 
Santos (do mesmo partido) para que se esforce para que 
Santos tenha uma roda-gigante no Parque do Emissário 
Submarino, no Quebra Mar. Mal sabe o nobre vereador 
que diferente de quem mora na orla, os moradores da 
Zona Noroeste vivem uma verdadeira montanha-russa 
cada vez que chove além da conta”, afirma um colaborador 
da Contraponto.

Multa em Itanhaém. A Prefeitura de Itanhaém, por 
meio da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, 
aplicou multa à Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp) multa no valor de R$ 1.25 mi-
lhão por danos ambientais ocasionados por vazamentos 
de esgoto nas praias de Itanhaém.

Esgoto. O transbordamento de esgoto ocorreu nos tre-
chos das praias do Cibratel, São Fernando e Gaivota, entre 
o período de novembro de 2020 e julho de 2021, constata-
dos através de relatórios de vistoria da equipe de fiscaliza-
ção do meio ambiente e laudos técnicos da equipe técnica 
ambiental, da Secretaria de Planejamento e Meio Ambien-
te.

Rigor. “Atuaremos com rigor para combater fontes de 
poluição ambiental. Não podemos admitir vazamento de 
esgoto nas praias de Itanhaém. Nosso foco está direciona-
do à proteção ambiental e qualidade de vida da população. 
Para isso, devemos atuar com firmeza pela preservação e 
cuidados com as nossas praias”, salientou o secretário de 
Planejamento e Meio Ambiente, César Augusto de Souza 
Ferreira.

DIVULGAÇÃO

CONTRA
PONTO
Por Carlos Ratton e colaboradores

Até que demorou
Daniel Furlan, sobre: IML 
de Santos vira ponto de trá-
fico de drogas

Uma hora a conta 
chega!
Roberto Santista, sobre: 
André Gonçalves tem 
prisão decretada por não 
pagar pensão

Nossa, que vergonha.
Renata Boaventura, sobre: 
IML de Santos vira ponto 
de tráfico de drogas

Carnaval de Rua será 
novo desastre, idem 
ao de 2020
Ricardo Venerando, sobre: 
Comitê científico de SP 
diz que é cedo para prever 
carnaval na rua

Morto não usa dro-
gas kkkkkkk
Cleidson Lima, sobre: IML 
de Santos vira ponto de trá-
fico de drogas

É só uma gripezinha....
Jorge Paulino, sobre: Comi-
tê científico de SP diz que é 
cedo para prever carnaval 
na rua
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Para acessar a matéria no seu celular, 
basta que o seu Smartphone tenha uma 
câmera fotográfi ca e um leitor de QR Code 
instalado. Acesse a Play Store ou a Apple 
Store e baixe a ferramenta de forma 
gratuita. Depois, acesse o aplicativo e 
posicione o leitor sobre o código acima.

Leia no site utilizando 
o QR Code

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

CHARGE
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 A O plenário do Senado 
aprovou nesta quinta-feira 
(25) projeto de lei que cria a 
chamada BR do Mar, uma ini-
ciativa que busca estimular 
a navegação entre os portos 
nacionais (cabotagem). Um 
dos objetivos é reduzir a de-
pendência no Brasil do trans-
porte de cargas através de ro-
dovias.

A proposta foi aprovada 
de maneira simbólica pelos 
senadores. No entanto, como 
houve alterações, precisa pas-
sar por nova votação na Câ-
mara dos Deputados, antes de 
ir para a sanção do presidente 
Jair Bolsonaro.

O projeto da BR do Mar é 
uma das apostas do governo 
para a área de infraestrutura 
e por isso envolveu grande ar-
ticulação do ministro Tarcísio 
Gomes de Freitas.

A proposta foi aprovada 
pelos deputados federais em 
dezembro do ano passado, 
mas depois passou a enfren-

Senado federal aprova projeto de lei que cria a BR do Mar
tar resistência dos senadores. 
Somou-se a isso divergências 
dentro do governo a respeito 
de alguns pontos, opondo o 
Ministério da Infraestrutura à 
equipe do ministro Paulo Gue-
des, da Economia, por envolver 
questões fiscais.

O projeto de lei que cria a 
BR do Mar busca flexibilizar 
algumas regras para a nave-
gação entre portos nacionais 
e aumentar a frota de embar-
cações. O governo espera des-
sa forma estimular a concor-
rência no setor de transporte 
de cargas marítimos, aumen-
tando as possibilidades de alu-
guel de embarcações de outros 
países.

Atualmente, apenas em-
barcações ligadas às chamadas 
EBNs (Empresas Brasileiras de 
Navegação) podem executar a 
navegação de cabotagem. Es-
sas empresas podem ter capi-
tal integralmente estrangeiro, 
mas precisam ter embarcações 
próprias. Também é necessária 

autorização da Antaq (Agência 
Nacional de Transportes Aqua-
viários).

O projeto de lei aprovado au-
menta as possibilidades de as 
EBNs afretarem embarcações 
sem a obrigatoriedade de pos-
suírem embarcações próprias.

“Esta mudança, no entanto, 
vem acompanhada de incen-
tivos para que as EBNs man-
tenham e aumentem a frota 
própria, o que contribui para 
um importante aspecto da na-
vegação de cabotagem, que é 
a disponibilidade do serviço”, 
afirma o texto do relator Nel-
sinho Trad (PSD-MS).

Ao retirar a obrigatorieda-
de de que a empresa possua 
frota própria, a intenção é re-
duzir custos e dar agilidade ao 
mercado. Seria possível a uma 
companhia autorizada operar 
no transporte de cabotagem 
sem precisar investir pesado 
na construção de um navio, 
por exemplo.

Nelsinho Trad afirma em 

seu texto que a liberdade para 
o afretamento de embarca-
ções estrangeiras não provo-
car grande impacto na indús-
tria brasileira. Na verdade, o 
relator afirma que a indústria 
nacional já enfrentava dificul-
dades e pouco contribuía para 
o mercado. Trad cita dados do 
Ministério da Infraestrutura 

que mostram que, nos últimos 
dez anos, apenas quatro navios 
nacionais foram entregues.

Outro item do projeto pre-
vê a criação da Empresa Brasi-
leira de Investimento na Nave-
gação, que deve constituir frota 
e fretar as embarcações para 
EBNs operarem. Isso dispensa 
a necessidade de as EBNs inves-

tirem em frota própria.
O ponto de discordância 

dentro do governo se refere à 
prorrogação do Reporto, um 
regime tributário especial que 
desonera investimentos em 
terminais portuários e ferro-
vias. Inicialmente, o Reporto 
teria vigência encerrada em 31 
de dezembro deste ano. (FP)

 A A assinatura do contrato de 
reforma do Palácio da Polícia 
Civil, localizado na Avenida São 
Francisco, no Centro de Santos, 
foi assinado nesta quinta-fei-
ra (25), após anos em condi-
ções precárias. As obras estão 
previstas para começarem em 
até 30 dias e prometem maior 
acessibilidade, melhorias na 
prevenção de incêndios e fon-
te solar de energia.

Conforme o contrato, o cus-
to da obra foi estipulado em R$ 
10,2 milhões. Ela tem um pra-
zo máximo de 30 dias para ser 
iniciada, contando a partir des-
ta quinta-feira (25), e deve estar 
pronta entre 10 e 15 meses.

O consórcio vencedor da 
licitação tem muito trabalho 
a ser feito. Os serviços previs-
tos no contrato são, o restauro 
da fachada e reboco externo, 
manutenção de telhado, im-
permeabilização de lajes, cons-
trução de rampas de acesso, 
reforma e adequeção dos sani-
tários para atender às pessoas 
portadoras de deficiências, 
instalação de portas corta-fo- A reforma do Palácio da Polícia deve custar R$ 10,2 milhões e começar em 30 dias

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

Palácio da Polícia passará por 
reforma que custará R$ 10,2 mi

SANTOS. As obras estão previstas para começar em até 30 dias e prometem maior acessibilidade no local

go nas escadas, adequação do 
sistema de combate a incên-
dio, instalação de 96 módulos 
de painéis fotovoltaicos e im-
plantação de novo sistema em 
todo o prédio.

O Palácio da Polícia Civil 
abriga as unidades policiais da 
Delegacia Especializada de In-
vestigações Criminais (Deic), a 
Delegacia Seccional de Santos, 
a Unidade de Ensino Policial 
da região, o 1º Distrito Policial 
da cidade e a Delegacia de Pro-
teção ao Idoso. (DL)

Homem é 
preso por 
assediar 
adolescente

 A Um homem de 30 anos foi 
preso em flagrante na manhã 
desta quinta-feira (25) sob a acu-
sação de assediar um adoles-
cente de 14 anos em Bertioga. 
O caso aconteceu na Praia do 
Indaiá, às 8h45. 

Segundo o garoto, o homem 
se aproximou pedalando uma 
bicicleta, perguntou se ele usava 
cueca e tentou tocar sua parte 
íntima. O adolescente afirmou 
que após essa abordagem ele 
empurrou a mão do acusado e 
mandou ele ir embora.

O acusado, porém, conti-
nuou no local aguardando o 
adolescente sair da praia.  Poli-
ciais militares foram acionados 
e o acusado fugiu. Momentos 
depois, com base nas descrições 
fornecida pelo garoto, os PMs 
encontraram o acusado.

Acompanhado dos pais, o 
jovem detalhou o assédio so-
frido na Delegacia de Bertioga. 
O homem, por sua vez, admitiu 
que de fato havia perguntado se 
o garoto estava sem cueca e que 
queria ter relações sexuais.

Com essa declaração, o acu-
sado foi autuado em flagrante e 
conduzido à cadeia. (DL)

BERTIOGA

 A A atuação da Receita Fe-
deral no Porto de Santos no 
combate aos tráfico de dro-
gas no complexo portuário 
santista frustrou, nessa quin-
ta-feira (25), a tentativa de en-
vio ao exterior de aproxima-
damente 98 kg de cocaína. 

Um carregamento de 
11.424 caixas de papelão con-
tendo limão-taiti, acondicio-
nadas em dois contêineres 
refrigerados, foi o meio en-
contrado pelos traficantes 
para o envio da droga. Após 
a retirada total da carga e cui-
dadosa inspeção dos contêi-
neres, foram encontrados 45 
kg no primeiro deles e 53 kg 
no segundo. 

Receita Federal 
apreende 98 kg de 
cocaína no Porto

A droga estava escondida na estrutura dos contêineres

DIVULGAÇÃO/RECEITA FEDERAL

A droga não estava escon-
dida em meio à carga, mas 
sim na estrutura dos contêi-
neres, na área reservada aos 
componentes para refrigera-
ção das unidades de carga e 
tinha como destino o porto 
de Roterdã, na Holanda. 

O sucesso da apreensão é 
decorrência da Gestão de Ris-
cos promovida pela Receita 
Federal, com análise das ope-
rações de exportação, utiliza-
ção de imagens de escâneres 
e a utilização dos cães de faro 
da Unidade.  

Como responsável pelo 
controle aduaneiro no país, a 
Receita Federal busca assegu-
rar o equilíbrio entre a facili-

tação do comércio internacio-
nal e a segurança aduaneira, 
garantindo que as cargas não 
sejam utilizadas como meios 
para o cometimento de ilí-
citos. 

A apreensão da droga, 
além de tirá-la de circulação, 
confere materialidade para 
futura condenação criminal. 

Em 2021 a Receita Federal 
evitou que mais de 13,6 tone-

ladas de cocaína fossem em-
barcadas no Porto de Santos 
e chegassem ao seu destino. 

A Polícia Federal prosse-
guirá com as investigações, e 
a troca de informações entre 
as Instituições será importan-
te para a definição da abertu-
ra de um novo inquérito poli-
cial ou a complementação de 
outros que se encontram em 
andamento. (DL)

 A A Prefeitura de Santos 
vai antecipar para o dia 10 
de dezembro o pagamento 
da segunda parcela do 13º 
salário dos servidores ativos 
e inativos. Por lei, a data li-
mite para o depósito é 24 de 
dezembro. Os funcionários 
do Município ainda terão 
o adiantamento (dia 15) e o 
salário de dezembro (dia 22) 
para antes do Natal.

“Estamos injetando mais 
de R$ 40 milhões na econo-
mia local. E esse valor soma-
-se à folha salarial de mais 
R$ 90 milhões. Esta ante-
cipação é fruto do planeja-
mento e da eficiência das 
contas públicas”, comentou 
o prefeito Rogério Santos.

Este ano, a Prefeitura já 
havia antecipado a primeira 
parcela do 13º salário, depo-

Santos antecipa 13º e 
salário de dezembro 

sitada em 30 de junho, sen-
do que o prazo legal é dia 30 
de novembro. (DL)

Os serviços 
previstos no 
contrato são, o 
restauro da fachada 
e reboco externo, 
manutenção 
de telhado, 
impermeabilização 
de lajes, entre 
outros

Este ano, a Prefeitura já havia 
antecipado a primeira parcela 
do 13º salário, depositada em 
30 de junho

Nair Bueno/Diário do Litoral

LINDO APARTAMENTO DUPLEX COM FRENTE TOTAL P/ O MAR DA PRAIA DA ENSEADA

JARDIM PENÍNSULA - GUARUJÁ/SP
Localizado na Rua Cherne, 280, bl. F, unidades 3 e 4. Área total privativa de 436,00 m² divididas em piso superior com 
amplo living para até 4 ambientes com acesso ao terraço e sacada com vista para a cidade do Guarujá e o mar, lavabo, 

escritório/suíte e cozinha e piso inferior com 05 dormitórios; 01 suíte master, 02 banheiros, armários, sacadas; despensa, 
dependência de empregada, todos os cômodos com ar-condicionado, 02 vagas de estacionamento determinadas e entrada 
privativa para o mar com piscina no prédio. O condomínio fechado Península fica localizado na Região dos Restaurantes, 
a qual é conhecida na Enseada/Guarujá por sua rica gastronomia, com restaurantes renomados como; Rufino`s, Convés, 

Dalmo Bárbaro e A Tasca Premium. Região com luxuosas construções com vista para o mar (Alto Padrão) e muitas opções 
de lazer como passeios de Barcos, Jet Ski, Banana Boat e Jet Boia. Lance inicial: R$ 3.000.000,00.

Área total de aprox. 4.286,50 m²  e área privativa de aprox. 682,96 m². Matrícula 32.235 do CRI local. Inscrição municipal 3-0480-037-006.

LEILÃO ONLINE DE 12 IMÓVEIS
03/12/2021, ÀS 15h
WWW.SODRESANTORO.COM.BR
Aponte a câmera para o código e acesse este leilão agora.

Informações no site e pelo telefone 11 2464-6464.
Otavio Lauro Sodré Santoro, Leiloeiro Oficial JUCESP nº 607.



Esta página faz parte da edição impressa produzida pelo Diário do Litoral
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA.  A auten� cidade deste documento pode 
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo site htt p://dldigital.com.br

A4diariodolitoral.com.br
Sexta-feira, 26 De novembro De 2021 

 A O sistema Cantareira 
pode chegar a abril de 2022, 
início do próximo período de 
seca, com 17% de sua capa-
cidade,  de acordo com pro-
jeção mais recente do Ce-
maden (Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais).

O percentual é esperado 
no cenário mais pessimista, 
se as chuvas se mantiverem 
50% abaixo da média históri-
ca no período. Se a precipita-
ção ficar dentro do esperado, 
o Cantareira irá chegar em 
abril com volume de 65%, 
segundo o órgão.

A projeção representa 
uma situação pior do que a 
registrada em 2013, ano que 
antecedeu a crise hídrica na 
Grande São Paulo, segun-
do o professor do programa 
de pós-graduação em ciên-
cia ambiental do Instituto 
de Energia e Ambiente (IEE) 
da USP, Pedro Luiz Côrtes. 
“Temos prognóstico climáti-
co de um verão com chuvas 
abaixo da média que vem se Cantareira pode chegar a abril de 2022 com 17% de sua capacidade

Luis Lima Jr/Folhapress

Nível: Cantareira pode chegar 
ao período de seca com 17% 

confirmando apesar de um 
início de primavera chuvo-
so”, diz.

De acordo com ele, en-
tre 2011 e 2020, o Cantareira 
apresentou déficit de chuvas 
em relação à média histórica, 
com exceção de 2015, quan-
do houve 5% de superávit no 
abastecimento.

Mesmo assim, Côrtes não 
descarta a possibilidade de 
o Cantareira ter uma recu-
peração em decorrência das 
chuvas de verão, ainda que 
curta. “Encerrado o período 
de chuvas, o [abastecimen-
to] do reservatório tende a 
cair muito.”

Em nota, a Sabesp (Com-
panhia de Saneamento Bási-
co do Estado de São Paulo) 
afirmou que não há risco de 
desabastecimento na região 
metropolitana de São Pau-
lo neste momento. “A proje-
ção aponta níveis satisfató-
rios dos reservatórios com 
as perspectivas de chuvas do 
final da primavera e início 
do verão, quando a situação 

 A Nesta sexta-feira (26), às 
19h, haverá a inauguração 
do projeto ‘Natal Mágico’ na 
Praça Nicola Vivilechio, em 
Taboão da Serra. O projeto 
desenvolvido pela secretaria 
de administração também 
levará a decoração natalina 
para a região do Parque Pi-
nheiros e Pirajuçara. A de-
coração em Taboão da Serra 
é sempre uma das atrações 
de mais destaque em todo 
o Estado. 

O Natal Mágico na Praça 
Nicola Vivilechio, tradicio-
nal decoração que encanta 
moradores e visitantes da 
região, vai receber um trenó 

Taboão da Serra inaugura 
hoje decoração natalina 

O Natal Mágico na Praça Nicola Vivilechio, tradicional decoração 
que encanta a região, vai receber um trenó do Papai Noel

EDUARDO TOLEDO/PORTAL O TABOANENSE

do Papai Noel, além de três 
imensas árvores de natal so-
bre a marquise, Mamãe Noel, 
caixas de presentes, sinos 
iluminados, e uma agenda 
de eventos organizada pela 
Secretaria de Cultura, com 
apresentações às sextas-fei-
ras, sábados e domingos.

O evento vai manter as 
restrições sanitárias de pre-
venção à Covid-19, os visi-
tantes deverão usar másca-
ras de proteção.

TRADIÇÃO.
O Natal Iluminado de Ta-
boão da Serra acontece 
desde 2010 e atrai grande 

Nesta sexta-feira (26), a Prefeitura de Taboão da Serra inaugurará o 
Natal Mágico, na Praça Nicola Vivilechio; evento é tradição no Estado 

público, não apenas de mo-
radores, mas de muitos tu-
ristas de outras cidades que 
vem até a cidade curtir um 
das mais bonitas decorações 
de natal do Estado. Em 2020 
a edição foi cancelada devi-
do à pandemia do corona-
vírus.

No Natal Iluminado, tra-
dicionalmente são instala-
das luzes natalinas, que fi-
cam acesas até o início de 
janeiro do ano seguinte, e 
conta com a presença do Pa-
pai Noel e apresentações cul-
turais, o que atrai visitantes 
de toda a região. 

O Projeto Natal Ilumina-

do foi iniciado em 2010, por 
meio de uma parceria da Pre-
feitura de Taboão da Serra 
com a empresa Citéluz, res-
ponsável pela manutenção 
da iluminação pública do 
município. A partir de 2015, 
diversos pontos da cidade fo-

ram decorados com estrelas 
coloridas e cordas lumino-
sas de LED com micro lâm-
padas penduradas. A Praça 
Nicola Vivilechio recebeu 
ainda duas árvores de na-
tal e bonecos de Papai Noel.  
(GSP)

Cinemateca 
Brasileira 
retoma as 
atividades 

 A Depois de um longo pe-
ríodo de interrupção de seus 
trabalhos, a Cinemateca Bra-
sileira retomou parcialmen-
te as atividades na última 
quinta-feira (18) . A gestão da 
instituição, que é responsá-
vel por preservar e difundir 
a produção audiovisual bra-
sileira, agora está nas mãos 
da Sociedade Amigos da Ci-
nemateca (SAC), uma entida-
de civil sem fins lucrativos. 

 Essa retomada faz parte 
de um contrato emergen-
cial, com duração de três 
meses, entre a SAC e a Se-
cretaria do Audiovisual do 
Ministério do Turismo, sob 
os cuidados do governo fe-
deral. Entre as medidas to-
madas pela sociedade, nes-
te primeiro momento, está 
a recontratação de parte dos 
funcionários demitidos, em 
agosto de 2020, quando a Ci-
nemateca parou totalmente 
as suas atividades.

 Na medida do possível, 
de acordo com a Socieda-
de Amigos da Cinemateca, 
outros colaboradores serão 
convocados para assumir 
funções que permitam a re-
cuperação gradual da nor-
malidade de atuação da Ci-
nemateca Brasileira. 

 “É maravilhoso poder es-
tar de volta com toda a nossa 
experiência, com funcioná-
rios que já estavam lá havia 
muito tempo e que conhe-
cem a Cinemateca profun-
damente”, diz a professora 
Maria Dora Mourão, diretora 
executiva da SAC, em entre-
vista ao Estadão. “Por outro 
lado, é uma grande preocu-
pação. Retomar todos os tra-
balhos depois de tanto tem-
po não será fácil. São só 18 
trabalhadores lá agora, que 
vão ter de arregaçar as man-
gas nesse processo de retor-
no. Em outros tempos, a Ci-
nemateca já chegou a ter 140 
trabalhadores”. (EC)

CULTURA E LAZER 

será reavaliada”, informou.
Os reservatórios que 

abastecem a região metro-
politana de São Paulo rece-
beram neste ano, entre janei-
ro e outubro, em média, 25% 
menos chuva do que no mes-
mo período em 2013, ano que 
antecedeu a crise hídrica.

De acordo com a che-
fe do Serviço de Pesquisa 
Aplicada do Inmet (Institu-
to Nacional de Meteorolo-
gia), a meteorologista Da-
nielle Ferreira, a previsão 
para os próximos meses é 
de chuva abaixo da média, 
entre 5 e 10 milímetros me-
nor do que o normal para 
o período. “As chuvas vão 
ocorrer, mas não o suficien-
te para compensar os meses 
de estiagem e o último ve-
rão mais seco do que o es-
perado”, diz.

A mesma previsão é fei-
ta pela meteorologista da 
Climatempo Ana Clara Mar-
ques, que prevê entre 20% e 
30% menos chuvas na Gran-
de São Paulo entre outubro 
e março do ano que vem. “A 
preocupação maior é com o 
próximo período seco, a par-
tir de junho de 2022, quando 
os reservatórios podem fi-
car abaixo do volume espe-
rado”, diz.

Desde 2018, quando ne-
cessário, a Sabesp abastece 
o Cantareira com água da ba-
cia do rio Paraíba do Sul após 
concluída as obras da interli-
gação Jaguari-Atibainha e do 
sistema São Lourenço. (FP)

ÁGUA. O percentual é esperado no cenário mais pessimista, se as chuvas se mantiverem 50% abaixo da média

 A O governo de São Pau-
lo estabeleceu como meta 
ter 90% da população do 
Estado complemente imu-
nizada contra a Covid-19 
até antes das festas de fi-
nal de ano. A ideia é evitar 
o aumento de casos graves 
pela doença que podem fi-
car mais frequentes devi-
do às aglomerações nestes 
eventos. Para atingir esse 
índice, a gestão paulista 
pretende realizar mutirões 
de vacinação entre os dias 
1 e 10 de dezembro.

O governador João Doria 
anunciou nesta quadose de 
reforço da vacina contra a 
COVID-19 na população fal-
tosa. A iniciativa vai ocor-
rer em todos os 645 muni-
cípios do estado.

“São Paulo vai promover 
uma ação de reforço vaci-
nal de 10 dias, juntamente 

SP fará mutirões para vacinar 
90% da população até o Natal

com as Prefeituras e com 
as Secretarias de Saúde dos 
municípios, incentivando a 
população faltosa, ou seja, 
aqueles que não tomaram 
a segunda dose e os que 

precisam receber a dose de 
reforço, para que possam 
fazê-lo especialmente nes-
te período”, afirmou Doria.

No estado de São Paulo, 
4,3 milhões de pessoas ain-
da precisam tomar a segun-
da dose do imunizante. No 
total, 201 mil idosos acima 
de 60 anos devem procu-
rar as unidades básicas de 
saúde para completar seu 
esquema vacinal. Entre 50 
e 59 anos, são 267 mil pes-
soas; entre 40 e 49 anos, 
438 mil faltosos e entre 30 e 
39 anos, o número é de 707 
mil pessoas.

Na faixa etária entre 20 
e 29 anos, 1,4 milhão de 
pessoas ainda precisam 
tomar a segunda dose da 
vacina e entre os adoles-
centes, de 12 a 19 anos, o 
número chega a 1,3 milhão 
de faltosos. (GSP)

No estado de São 
Paulo, 4,3 milhões 
de pessoas ainda 
precisam tomar 
a segunda dose 
do imunizante 
antiCovid; para 
atingir esse 
índice, a gestão 
paulista pretende 
realizar mutirões 
de vacinação entre 
os dias 1 e 10 de 
dezembro

 A Segundo o estudo, 4% dos 
jovens chegaram a interrom-
per os estudos principalmen-
te por sentirem dificuldade 
em se adaptar ao ensino re-
moto e pela necessidade de 
procurar renda durante o 
período. Apesar de decidi-
rem continuar estudando, 4 
a cada 10 jovens (40%) pen-
saram em abandonar os es-
tudos durante a pandemia, 
e 7 a cada 10 cogitaram (70%) 
em desistir do Enem (Exame 
Nacional do Ensino Médio).

“A pandemia agravou, em 
diferentes níveis e perspec-
tivas, a violação dos direitos 
das pessoas jovens no Brasil 
e, por isso, desenvolvemos a 
pesquisa. Criamos uma base 
sólida de evidências para 
apoiar a atuação de toma-
dores de decisão e ampliar a 
capacidade da sociedade de 
produzir respostas aos de-
safios emergenciais”, expli-

Jovens pensaram em 
abandonar os estudos

cou o presidente da Conjuve, 
Marcus Barão.

Outro dado revelado pelo 
estudo mostra que 5 a cada 
10 jovens (50%) paulista-
nos se disseram pessimistas 
quanto ao futuro após a pan-
demia. A Covid-19 também 
influenciou a percepção dos 
estudantes sobre a política: 
metade deles acredita que 
participará mais e estarão 
mais atentos sobre a políti-
ca; e 8 a cada 10 (80%) res-
ponderam que a pandemia 
vai ter peso na forma que vão 
votar nas próximas eleições.

Com relação ao perfil dos 
alunos ouvidos na pesquisa, 
11% tinham de 15 a 17 anos; 
51%, de 18 a 24 anos; e 38%, 
de 25 a 29. Mulheres foram 
maioria na amostra (70%); 
64% se declararam bran-
cos; 32%, negros; 4%, ama-
relos; e nenhum, indígena.  
(GSP)
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Publicidade Legal  D De acordo com o BC, 
em outubro as contas 
externas tiveram déficit 
de US$ 4,5 bilhões (R$ 
25,2 bi) . Nos 12 meses, 
o resultado foi negativo 
em US$ 26,7 bilhões 
(R$ 149,5 bi). A projeção 
do BC para novembro 
é de déficit de US$ 7,8 
bilhões (R$ 43,6 bi) em 
transações correntes

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Os investimentos diretos de estrangei-
ros no Brasil somaram US$ 2,5 bilhões 
(R$ 14 bi) em outubro, queda de 44% 
em relação ao mês anterior. Os dados 
foram divulgados pelo Banco Central 

nesta quinta-feira (25).
O volume ficou bem abaixo da expectativa do 

BC para o mês, de US$ 4 bilhões (R$ 22,4 bi).
Em 12 meses até outubro de 2021 foi registrada 

entrada líquida de US$ 49,2 bilhões (R$ 275,6 bi) em 
investimentos diretos.

No período, US$ 3 bilhões (R$ 16,8 bi) foram 
aportados no país por meio de participação no ca-
pital, quando a matriz estrangeira injeta recursos 

em troca de uma fatia da empresa brasileira. Na 
modalidade, a remuneração 
para a companhia investidora 
é feita a partir da distribuição 
de lucros.

Já os empréstimos inter-
companhia, quando a matriz 
concede crédito à empresa bra-

sileira, registraram saída líquida de US$ 547 milhões 
(R$ 3 bi). Nesse caso, o retorno da empresa estran-
geira é feito com pagamento de parcelas fixas em 
um prazo determinado, com juros.

Os investimentos diretos no país são feitos por 
empresas que estabelecem um relacionamento de 
médio e longo prazo com o país e são menos volá-
teis por envolver decisões mais duradouras.

Para novembro, o BC projeta ingresso de US$ 
3,9 bilhões (R$ 21,8 bi) na modalidade. De acordo 
com dados parciais do mês, até a última segunda-
-feira (22), os investimentos desse tipo totalizaram 
US$ 2,7 bilhões (R$ 15,1 bi).

O ingresso dessas aplicações no país foi im-
pactado pela pandemia. Com a crise, esses inves-
timentos despencaram em 2020. Em compara-
ção ao ano anterior, o volume de aplicações caiu 
pela metade. Ao todo, foram aportados US$ 34,1 
bilhões(R$ 191 bi) no país no período, contra US$ 
69,1 bilhões (R$ 387,1 bi) no ano anterior. O núme-
ro foi o menor desde 2009, quando foram investi-
dos US$ 31,4 bilhões (R$ 175,9 bi). (FP)

BC: investimento direto 
estrangeiro no país cai 
44% em outubro

A tendência é de 
recuperação, mas 
a modalidade 
ainda deve � car 
abaixo do nível 
observado antes 
da crise sanitária

Fique 
ligado  

 D Pressionada pela gasolina, a prévia da inflação oficial no 
Brasil teve variação de 1,17% em novembro, informou o IBGE

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

Prévia da
in� ação é
a maior
desde 2002
RUIM. Em 12 meses, o IPCA-15 está 
bem acima da meta de inflação 
perseguida pelo BC (Banco Central)

Pressionada pela gasolina, 
a prévia da inflação oficial 
no Brasil teve variação de 
1,17% em novembro, infor-
mou nesta quinta-feira (25) 

o IBGE (Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística). É a maior taxa para o 
mês desde 2002, quando o índice foi 
de 2,08%

O dado integra o IPCA-15 (Índi-
ce Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo 15). Em outubro, o indica-
dor havia registrado uma taxa ainda 
maior, de 1,20%.

A variação de novembro ficou um 
pouco acima das projeções do merca-
do. Analistas consultados pela Bloom-
berg esperavam avanço de 1,13%.

Com o resultado de novembro, a 
prévia da inflação alcançou 10,73% no 
acumulado de 12 meses. Ou seja, per-
manece em dois dígitos –até outubro, 
estava em 10,34%.

O índice oficial de inflação do Brasil 
é o IPCA (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo), também calcula-
do pelo IBGE.

O IPCA-15, pelo fato de ser divulga-
do antes, sinaliza uma tendência para 

os preços. Por isso, é conhecido como 
uma prévia.

Em 12 meses, o IPCA-15 está bem 
acima da meta de inflação perseguida 
pelo BC (Banco Central) para o IPCA. 
O teto da meta em 2021 é de 5,25%. O 
centro é de 3,75%.

Com o maior impacto individual 
no índice de novembro (0,40 pon-
to percentual), a gasolina teve alta de 
6,62% e influenciou o resultado do 
grupo de transportes, que registrou, 
de longe, a maior variação (2,89%) e 
o maior peso (0,61 p.p.) entre os seg-
mentos pesquisados. No ano, o com-
bustível acumula variação de 44,83% 
e, em 12 meses, de 48,00%.

Outro destaque foi o transporte 
por aplicativo (16,23%), que já havia 
subido 11,60% em outubro. Por outro 
lado, houve redução nos preços das 
passagens aéreas (-6,34%), após altas 
consecutivas em setembro (28,76%) e 
em outubro (34,35%).

A escalada da inflação tomou for-
ma ao longo da pandemia. Após pa-
ralisar cadeias produtivas globais, a 
Covid-19 gerou gargalos de abasteci-
mento de insumos em setores diver-

sos. O reflexo da escassez de maté-
rias-primas foi a subida de preços no 
mercado internacional.

No Brasil, essa pressão de custos foi 
intensificada pela desvalorização do 
real ante o dólar. Em meio a tensões 
na área política e incertezas fiscais, a 
moeda brasileira ficou fragilizada na 
comparação com a americana.

A taxa de câmbio é um dos crité-
rios usados pela Petrobras para definir 
os preços dos combustíveis em suas 
refinarias. Logo, ao subir, o dólar im-
pacta itens como óleo diesel e gasoli-
na no Brasil.

Não bastasse a alta dos combus-
tíveis, que encarece o transporte de 
mercadorias e passageiros, o país tam-
bém foi afetado neste ano pela crise 
hídrica.

A falta de chuva forçou o aciona-
mento de usinas térmicas, com custos 
mais altos para geração de energia elé-
trica. O resultado disso é a conta de luz 
mais alta nos lares brasileiros.

A seca ainda prejudicou plantações 
no país, pressionando os valores de 
alimentos até as gôndolas dos super-
mercados. (FP)

Caro(a) Leitor(a),Caro(a) Leitor(a), a decisão de ter 
um filho é o ato de assumir uma responsabilida-
de, com alguém que ainda não chegou, e que, se-
guindo a ordem natural da vida, estará conosco 
até nossa partida.

Evidente que existem diversas maneiras de se analisar a 
maravilhosa chegada de um bebê, porém, seguindo o pro-
pósito da coluna, nos orientaremos pela questão financeira.

Sempre que um casal decide ter um filho ou quando ele 
chega inesperadamente, a primeira coisa que os pais fazem 
são contas. Contas que vão desde o preço das fraldas, vaci-
nas, passando pelas infindáveis latas de leite em pó, roupas, 
plano de saúde, chegando à escola e faculdade. Sem contar 
com as despesas do curso de inglês, natação, entre outras.

Realmente, planejar o futuro financeiro familiar contan-
do com a chegada de um filho, é de suma importância, além 
de fazer parte da responsabilidade assumida quando da de-
cisão de se ter uma criança.

Atualmente, próximo aos 30 anos de idade, é que os fi-
lhos estão deixando a casa dos pais e passando a “voar” so-
zinhos. Isso mesmo, somente com 30 anos! Então, seu pla-
nejamento financeiro deve contabilizar, minimamente, as 
despesas e investimentos para os próximos 23 anos.

Em números, de acordo com pesquisa realizada pelo In-
vent (Instituto Nacional de Vendas e Trade Marketing), o 
custo estimado para criar um filho até seus 23 anos de ida-
de, pode chegar e ultrapassar aos R$ 2 milhões. Sem dúvida 
alguma, uma cifra de extrema representatividade na vida de 
qualquer família, independente do nível social e financeiro.

Porém, os custos passam a se tornar mais pesados a par-
tir dos quatro anos de idade. Nesta fase, se iniciam as despe-
sas com escola, material didático e cursos extra curriculares, 
não podendo deixar de lado, claro, as vontades que as crian-
ças já têm, como ter a fantasia de seu super herói preferido, 
aquele brinquedo que foi visto na propaganda de tv ou ain-
da  o jogo de vídeo game que acabou de ser lançado. 

Além disto, as crianças de hoje em dia estão completa-
mente ligadas e adaptadas aos smart fones e tablets, encare-
cendo e adicionando despesas ao planejamento financeiro 
necessário. 

Outra situação muito comum nos dias atuais, é que a 
mensalidade da faculdade passou a ser um custo dos pais, 
portanto, registre e considere um valor específico para ga-
rantir a formação superior de seu “bebezinho”.

O planejamento financeiro e especialistas em finanças 
podem lhe ajudar a acumular e reservar o capital necessário 
para superar este período com tranquilidade, tendo a certe-
za de honrar com todas estas despesas.

Se você ficou com alguma dúvida, me manda um e-mail 
que te explico.

Tire suas dúvidas: falandofacil123@gmail.com
Instagram: @academia� nanceira123 

Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no 
mercado  nanceiro, é formado em Adm de Empresas, 
Pós Graduado em Banking, MBA em Controladoria e 
Custos. Cursa Pós Graduação na PUC-RS em Planejamento 
Financeiro e Finanças Comportamentais. Atualmente 
é Mentor e Planejador Financeiro especializado em  
Pro ssionais Liberais, Pessoas Físicas e Finanças Familiares.
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um fi lho?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 
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EDITAL, COM PRAZO DE 30 DIAS, PARA CITAÇÃO DO RÉU 
NA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA N° 1015794-
46.2019.8.26.0562, MOVIDA POR JOSE CARLOS MACLUF E 
SONIA MARIA MACLUF EM FACE DE RAPHAEL LEON 
COURIEL, LYDIA COHEN COURIEL, MOYSES DAVID 
COURIEL E STELLA SION e outros. O MM. Juiz de Direito da 6ª 
Vara Cível da Comarca de Santos, Estado de São Paulo, Dr. Joel 
Birello Mandelli, FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo da 6ª 
Vara Cível de Santos e respectiva Secretaria processam-se os 
autos da Ação Monitoria, n° 1015794-46.2019.8.26.0562, movida 
por JOSE CARLOS MACLUF E SONIA MARIA MACLUF, tendo 
como pedido a adjudicação aos autores do apartamento número 
122, localizado no 12º andar tipo do ‘’Edifício Lucy”, situado à Av. 
Bartolomeu de Gusmão número 34, na cidade de Santos. 
Estando os réus, em lugar incerto e não sabido é expedido o 
presente edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para citação de 
RAPHAEL LEON COURIEL, LYDIA COHEN COURIEL, 
MOYSES DAVID COURIEL E STELLA SION, herdeiros ou 
sucessores, na forma da lei civil, para os atos e termos da ação 
proposta, ofereçam contestação no prazo de 15 (quinze dias). 
Ficando ciente de que, não apresentando resposta, os réus serão 
considerados revéis, caso em que será nomeado curador 
especial. E para que chegue ao conhecimento de todos é 
expedido o presente, com prazo de 30 (trinta) dias, findos os 
quais se iniciará a contagem do prazo para a apresentar 
contestação. Este edital será publicado e afixado na forma da lei. 

Anuncie: 
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 A O sistema Cantareira 
pode chegar a abril de 2022, 
início do próximo período de 
seca, com 17% de sua capa-
cidade,  de acordo com pro-
jeção mais recente do Ce-
maden (Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais).

O percentual é esperado 
no cenário mais pessimista, 
se as chuvas se mantiverem 
50% abaixo da média históri-
ca no período. Se a precipita-
ção ficar dentro do esperado, 
o Cantareira irá chegar em 
abril com volume de 65%, 
segundo o órgão.

A projeção representa 
uma situação pior do que a 
registrada em 2013, ano que 
antecedeu a crise hídrica na 
Grande São Paulo, segun-
do o professor do programa 
de pós-graduação em ciên-
cia ambiental do Instituto 
de Energia e Ambiente (IEE) 
da USP, Pedro Luiz Côrtes. 
“Temos prognóstico climáti-
co de um verão com chuvas 
abaixo da média que vem se Cantareira pode chegar a abril de 2022 com 17% de sua capacidade

Luis Lima Jr/Folhapress

Nível: Cantareira pode chegar 
ao período de seca com 17% 

confirmando apesar de um 
início de primavera chuvo-
so”, diz.

De acordo com ele, en-
tre 2011 e 2020, o Cantareira 
apresentou déficit de chuvas 
em relação à média histórica, 
com exceção de 2015, quan-
do houve 5% de superávit no 
abastecimento.

Mesmo assim, Côrtes não 
descarta a possibilidade de 
o Cantareira ter uma recu-
peração em decorrência das 
chuvas de verão, ainda que 
curta. “Encerrado o período 
de chuvas, o [abastecimen-
to] do reservatório tende a 
cair muito.”

Em nota, a Sabesp (Com-
panhia de Saneamento Bási-
co do Estado de São Paulo) 
afirmou que não há risco de 
desabastecimento na região 
metropolitana de São Pau-
lo neste momento. “A proje-
ção aponta níveis satisfató-
rios dos reservatórios com 
as perspectivas de chuvas do 
final da primavera e início 
do verão, quando a situação 

 A Nesta sexta-feira (26), às 
19h, haverá a inauguração 
do projeto ‘Natal Mágico’ na 
Praça Nicola Vivilechio, em 
Taboão da Serra. O projeto 
desenvolvido pela secretaria 
de administração também 
levará a decoração natalina 
para a região do Parque Pi-
nheiros e Pirajuçara. A de-
coração em Taboão da Serra 
é sempre uma das atrações 
de mais destaque em todo 
o Estado. 

O Natal Mágico na Praça 
Nicola Vivilechio, tradicio-
nal decoração que encanta 
moradores e visitantes da 
região, vai receber um trenó 

Taboão da Serra inaugura 
hoje decoração natalina 

O Natal Mágico na Praça Nicola Vivilechio, tradicional decoração 
que encanta a região, vai receber um trenó do Papai Noel

EDUARDO TOLEDO/PORTAL O TABOANENSE

do Papai Noel, além de três 
imensas árvores de natal so-
bre a marquise, Mamãe Noel, 
caixas de presentes, sinos 
iluminados, e uma agenda 
de eventos organizada pela 
Secretaria de Cultura, com 
apresentações às sextas-fei-
ras, sábados e domingos.

O evento vai manter as 
restrições sanitárias de pre-
venção à Covid-19, os visi-
tantes deverão usar másca-
ras de proteção.

TRADIÇÃO.
O Natal Iluminado de Ta-
boão da Serra acontece 
desde 2010 e atrai grande 

Nesta sexta-feira (26), a Prefeitura de Taboão da Serra inaugurará o 
Natal Mágico, na Praça Nicola Vivilechio; evento é tradição no Estado 

público, não apenas de mo-
radores, mas de muitos tu-
ristas de outras cidades que 
vem até a cidade curtir um 
das mais bonitas decorações 
de natal do Estado. Em 2020 
a edição foi cancelada devi-
do à pandemia do corona-
vírus.

No Natal Iluminado, tra-
dicionalmente são instala-
das luzes natalinas, que fi-
cam acesas até o início de 
janeiro do ano seguinte, e 
conta com a presença do Pa-
pai Noel e apresentações cul-
turais, o que atrai visitantes 
de toda a região. 

O Projeto Natal Ilumina-

do foi iniciado em 2010, por 
meio de uma parceria da Pre-
feitura de Taboão da Serra 
com a empresa Citéluz, res-
ponsável pela manutenção 
da iluminação pública do 
município. A partir de 2015, 
diversos pontos da cidade fo-

ram decorados com estrelas 
coloridas e cordas lumino-
sas de LED com micro lâm-
padas penduradas. A Praça 
Nicola Vivilechio recebeu 
ainda duas árvores de na-
tal e bonecos de Papai Noel.  
(GSP)

Cinemateca 
Brasileira 
retoma as 
atividades 

 A Depois de um longo pe-
ríodo de interrupção de seus 
trabalhos, a Cinemateca Bra-
sileira retomou parcialmen-
te as atividades na última 
quinta-feira (18) . A gestão da 
instituição, que é responsá-
vel por preservar e difundir 
a produção audiovisual bra-
sileira, agora está nas mãos 
da Sociedade Amigos da Ci-
nemateca (SAC), uma entida-
de civil sem fins lucrativos. 

 Essa retomada faz parte 
de um contrato emergen-
cial, com duração de três 
meses, entre a SAC e a Se-
cretaria do Audiovisual do 
Ministério do Turismo, sob 
os cuidados do governo fe-
deral. Entre as medidas to-
madas pela sociedade, nes-
te primeiro momento, está 
a recontratação de parte dos 
funcionários demitidos, em 
agosto de 2020, quando a Ci-
nemateca parou totalmente 
as suas atividades.

 Na medida do possível, 
de acordo com a Socieda-
de Amigos da Cinemateca, 
outros colaboradores serão 
convocados para assumir 
funções que permitam a re-
cuperação gradual da nor-
malidade de atuação da Ci-
nemateca Brasileira. 

 “É maravilhoso poder es-
tar de volta com toda a nossa 
experiência, com funcioná-
rios que já estavam lá havia 
muito tempo e que conhe-
cem a Cinemateca profun-
damente”, diz a professora 
Maria Dora Mourão, diretora 
executiva da SAC, em entre-
vista ao Estadão. “Por outro 
lado, é uma grande preocu-
pação. Retomar todos os tra-
balhos depois de tanto tem-
po não será fácil. São só 18 
trabalhadores lá agora, que 
vão ter de arregaçar as man-
gas nesse processo de retor-
no. Em outros tempos, a Ci-
nemateca já chegou a ter 140 
trabalhadores”. (EC)

CULTURA E LAZER 

será reavaliada”, informou.
Os reservatórios que 

abastecem a região metro-
politana de São Paulo rece-
beram neste ano, entre janei-
ro e outubro, em média, 25% 
menos chuva do que no mes-
mo período em 2013, ano que 
antecedeu a crise hídrica.

De acordo com a che-
fe do Serviço de Pesquisa 
Aplicada do Inmet (Institu-
to Nacional de Meteorolo-
gia), a meteorologista Da-
nielle Ferreira, a previsão 
para os próximos meses é 
de chuva abaixo da média, 
entre 5 e 10 milímetros me-
nor do que o normal para 
o período. “As chuvas vão 
ocorrer, mas não o suficien-
te para compensar os meses 
de estiagem e o último ve-
rão mais seco do que o es-
perado”, diz.

A mesma previsão é fei-
ta pela meteorologista da 
Climatempo Ana Clara Mar-
ques, que prevê entre 20% e 
30% menos chuvas na Gran-
de São Paulo entre outubro 
e março do ano que vem. “A 
preocupação maior é com o 
próximo período seco, a par-
tir de junho de 2022, quando 
os reservatórios podem fi-
car abaixo do volume espe-
rado”, diz.

Desde 2018, quando ne-
cessário, a Sabesp abastece 
o Cantareira com água da ba-
cia do rio Paraíba do Sul após 
concluída as obras da interli-
gação Jaguari-Atibainha e do 
sistema São Lourenço. (FP)

ÁGUA. O percentual é esperado no cenário mais pessimista, se as chuvas se mantiverem 50% abaixo da média

 A O governo de São Pau-
lo estabeleceu como meta 
ter 90% da população do 
Estado complemente imu-
nizada contra a Covid-19 
até antes das festas de fi-
nal de ano. A ideia é evitar 
o aumento de casos graves 
pela doença que podem fi-
car mais frequentes devi-
do às aglomerações nestes 
eventos. Para atingir esse 
índice, a gestão paulista 
pretende realizar mutirões 
de vacinação entre os dias 
1 e 10 de dezembro.

O governador João Doria 
anunciou nesta quadose de 
reforço da vacina contra a 
COVID-19 na população fal-
tosa. A iniciativa vai ocor-
rer em todos os 645 muni-
cípios do estado.

“São Paulo vai promover 
uma ação de reforço vaci-
nal de 10 dias, juntamente 

SP fará mutirões para vacinar 
90% da população até o Natal

com as Prefeituras e com 
as Secretarias de Saúde dos 
municípios, incentivando a 
população faltosa, ou seja, 
aqueles que não tomaram 
a segunda dose e os que 

precisam receber a dose de 
reforço, para que possam 
fazê-lo especialmente nes-
te período”, afirmou Doria.

No estado de São Paulo, 
4,3 milhões de pessoas ain-
da precisam tomar a segun-
da dose do imunizante. No 
total, 201 mil idosos acima 
de 60 anos devem procu-
rar as unidades básicas de 
saúde para completar seu 
esquema vacinal. Entre 50 
e 59 anos, são 267 mil pes-
soas; entre 40 e 49 anos, 
438 mil faltosos e entre 30 e 
39 anos, o número é de 707 
mil pessoas.

Na faixa etária entre 20 
e 29 anos, 1,4 milhão de 
pessoas ainda precisam 
tomar a segunda dose da 
vacina e entre os adoles-
centes, de 12 a 19 anos, o 
número chega a 1,3 milhão 
de faltosos. (GSP)

No estado de São 
Paulo, 4,3 milhões 
de pessoas ainda 
precisam tomar 
a segunda dose 
do imunizante 
antiCovid; para 
atingir esse 
índice, a gestão 
paulista pretende 
realizar mutirões 
de vacinação entre 
os dias 1 e 10 de 
dezembro

 A Segundo o estudo, 4% dos 
jovens chegaram a interrom-
per os estudos principalmen-
te por sentirem dificuldade 
em se adaptar ao ensino re-
moto e pela necessidade de 
procurar renda durante o 
período. Apesar de decidi-
rem continuar estudando, 4 
a cada 10 jovens (40%) pen-
saram em abandonar os es-
tudos durante a pandemia, 
e 7 a cada 10 cogitaram (70%) 
em desistir do Enem (Exame 
Nacional do Ensino Médio).

“A pandemia agravou, em 
diferentes níveis e perspec-
tivas, a violação dos direitos 
das pessoas jovens no Brasil 
e, por isso, desenvolvemos a 
pesquisa. Criamos uma base 
sólida de evidências para 
apoiar a atuação de toma-
dores de decisão e ampliar a 
capacidade da sociedade de 
produzir respostas aos de-
safios emergenciais”, expli-

Jovens pensaram em 
abandonar os estudos

cou o presidente da Conjuve, 
Marcus Barão.

Outro dado revelado pelo 
estudo mostra que 5 a cada 
10 jovens (50%) paulista-
nos se disseram pessimistas 
quanto ao futuro após a pan-
demia. A Covid-19 também 
influenciou a percepção dos 
estudantes sobre a política: 
metade deles acredita que 
participará mais e estarão 
mais atentos sobre a políti-
ca; e 8 a cada 10 (80%) res-
ponderam que a pandemia 
vai ter peso na forma que vão 
votar nas próximas eleições.

Com relação ao perfil dos 
alunos ouvidos na pesquisa, 
11% tinham de 15 a 17 anos; 
51%, de 18 a 24 anos; e 38%, 
de 25 a 29. Mulheres foram 
maioria na amostra (70%); 
64% se declararam bran-
cos; 32%, negros; 4%, ama-
relos; e nenhum, indígena.  
(GSP)

A5diariodolitoral.com.br
SEXTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2021 

Publicidade Legal  D De acordo com o BC, 
em outubro as contas 
externas tiveram déficit 
de US$ 4,5 bilhões (R$ 
25,2 bi) . Nos 12 meses, 
o resultado foi negativo 
em US$ 26,7 bilhões 
(R$ 149,5 bi). A projeção 
do BC para novembro 
é de déficit de US$ 7,8 
bilhões (R$ 43,6 bi) em 
transações correntes

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Os investimentos diretos de estrangei-
ros no Brasil somaram US$ 2,5 bilhões 
(R$ 14 bi) em outubro, queda de 44% 
em relação ao mês anterior. Os dados 
foram divulgados pelo Banco Central 

nesta quinta-feira (25).
O volume ficou bem abaixo da expectativa do 

BC para o mês, de US$ 4 bilhões (R$ 22,4 bi).
Em 12 meses até outubro de 2021 foi registrada 

entrada líquida de US$ 49,2 bilhões (R$ 275,6 bi) em 
investimentos diretos.

No período, US$ 3 bilhões (R$ 16,8 bi) foram 
aportados no país por meio de participação no ca-
pital, quando a matriz estrangeira injeta recursos 

em troca de uma fatia da empresa brasileira. Na 
modalidade, a remuneração 
para a companhia investidora 
é feita a partir da distribuição 
de lucros.

Já os empréstimos inter-
companhia, quando a matriz 
concede crédito à empresa bra-

sileira, registraram saída líquida de US$ 547 milhões 
(R$ 3 bi). Nesse caso, o retorno da empresa estran-
geira é feito com pagamento de parcelas fixas em 
um prazo determinado, com juros.

Os investimentos diretos no país são feitos por 
empresas que estabelecem um relacionamento de 
médio e longo prazo com o país e são menos volá-
teis por envolver decisões mais duradouras.

Para novembro, o BC projeta ingresso de US$ 
3,9 bilhões (R$ 21,8 bi) na modalidade. De acordo 
com dados parciais do mês, até a última segunda-
-feira (22), os investimentos desse tipo totalizaram 
US$ 2,7 bilhões (R$ 15,1 bi).

O ingresso dessas aplicações no país foi im-
pactado pela pandemia. Com a crise, esses inves-
timentos despencaram em 2020. Em compara-
ção ao ano anterior, o volume de aplicações caiu 
pela metade. Ao todo, foram aportados US$ 34,1 
bilhões(R$ 191 bi) no país no período, contra US$ 
69,1 bilhões (R$ 387,1 bi) no ano anterior. O núme-
ro foi o menor desde 2009, quando foram investi-
dos US$ 31,4 bilhões (R$ 175,9 bi). (FP)

BC: investimento direto 
estrangeiro no país cai 
44% em outubro

A tendência é de 
recuperação, mas 
a modalidade 
ainda deve � car 
abaixo do nível 
observado antes 
da crise sanitária

Fique 
ligado  

 D Pressionada pela gasolina, a prévia da inflação oficial no 
Brasil teve variação de 1,17% em novembro, informou o IBGE

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

Prévia da
in� ação é
a maior
desde 2002
RUIM. Em 12 meses, o IPCA-15 está 
bem acima da meta de inflação 
perseguida pelo BC (Banco Central)

Pressionada pela gasolina, 
a prévia da inflação oficial 
no Brasil teve variação de 
1,17% em novembro, infor-
mou nesta quinta-feira (25) 

o IBGE (Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística). É a maior taxa para o 
mês desde 2002, quando o índice foi 
de 2,08%

O dado integra o IPCA-15 (Índi-
ce Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo 15). Em outubro, o indica-
dor havia registrado uma taxa ainda 
maior, de 1,20%.

A variação de novembro ficou um 
pouco acima das projeções do merca-
do. Analistas consultados pela Bloom-
berg esperavam avanço de 1,13%.

Com o resultado de novembro, a 
prévia da inflação alcançou 10,73% no 
acumulado de 12 meses. Ou seja, per-
manece em dois dígitos –até outubro, 
estava em 10,34%.

O índice oficial de inflação do Brasil 
é o IPCA (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo), também calcula-
do pelo IBGE.

O IPCA-15, pelo fato de ser divulga-
do antes, sinaliza uma tendência para 

os preços. Por isso, é conhecido como 
uma prévia.

Em 12 meses, o IPCA-15 está bem 
acima da meta de inflação perseguida 
pelo BC (Banco Central) para o IPCA. 
O teto da meta em 2021 é de 5,25%. O 
centro é de 3,75%.

Com o maior impacto individual 
no índice de novembro (0,40 pon-
to percentual), a gasolina teve alta de 
6,62% e influenciou o resultado do 
grupo de transportes, que registrou, 
de longe, a maior variação (2,89%) e 
o maior peso (0,61 p.p.) entre os seg-
mentos pesquisados. No ano, o com-
bustível acumula variação de 44,83% 
e, em 12 meses, de 48,00%.

Outro destaque foi o transporte 
por aplicativo (16,23%), que já havia 
subido 11,60% em outubro. Por outro 
lado, houve redução nos preços das 
passagens aéreas (-6,34%), após altas 
consecutivas em setembro (28,76%) e 
em outubro (34,35%).

A escalada da inflação tomou for-
ma ao longo da pandemia. Após pa-
ralisar cadeias produtivas globais, a 
Covid-19 gerou gargalos de abasteci-
mento de insumos em setores diver-

sos. O reflexo da escassez de maté-
rias-primas foi a subida de preços no 
mercado internacional.

No Brasil, essa pressão de custos foi 
intensificada pela desvalorização do 
real ante o dólar. Em meio a tensões 
na área política e incertezas fiscais, a 
moeda brasileira ficou fragilizada na 
comparação com a americana.

A taxa de câmbio é um dos crité-
rios usados pela Petrobras para definir 
os preços dos combustíveis em suas 
refinarias. Logo, ao subir, o dólar im-
pacta itens como óleo diesel e gasoli-
na no Brasil.

Não bastasse a alta dos combus-
tíveis, que encarece o transporte de 
mercadorias e passageiros, o país tam-
bém foi afetado neste ano pela crise 
hídrica.

A falta de chuva forçou o aciona-
mento de usinas térmicas, com custos 
mais altos para geração de energia elé-
trica. O resultado disso é a conta de luz 
mais alta nos lares brasileiros.

A seca ainda prejudicou plantações 
no país, pressionando os valores de 
alimentos até as gôndolas dos super-
mercados. (FP)

Caro(a) Leitor(a),Caro(a) Leitor(a), a decisão de ter 
um filho é o ato de assumir uma responsabilida-
de, com alguém que ainda não chegou, e que, se-
guindo a ordem natural da vida, estará conosco 
até nossa partida.

Evidente que existem diversas maneiras de se analisar a 
maravilhosa chegada de um bebê, porém, seguindo o pro-
pósito da coluna, nos orientaremos pela questão financeira.

Sempre que um casal decide ter um filho ou quando ele 
chega inesperadamente, a primeira coisa que os pais fazem 
são contas. Contas que vão desde o preço das fraldas, vaci-
nas, passando pelas infindáveis latas de leite em pó, roupas, 
plano de saúde, chegando à escola e faculdade. Sem contar 
com as despesas do curso de inglês, natação, entre outras.

Realmente, planejar o futuro financeiro familiar contan-
do com a chegada de um filho, é de suma importância, além 
de fazer parte da responsabilidade assumida quando da de-
cisão de se ter uma criança.

Atualmente, próximo aos 30 anos de idade, é que os fi-
lhos estão deixando a casa dos pais e passando a “voar” so-
zinhos. Isso mesmo, somente com 30 anos! Então, seu pla-
nejamento financeiro deve contabilizar, minimamente, as 
despesas e investimentos para os próximos 23 anos.

Em números, de acordo com pesquisa realizada pelo In-
vent (Instituto Nacional de Vendas e Trade Marketing), o 
custo estimado para criar um filho até seus 23 anos de ida-
de, pode chegar e ultrapassar aos R$ 2 milhões. Sem dúvida 
alguma, uma cifra de extrema representatividade na vida de 
qualquer família, independente do nível social e financeiro.

Porém, os custos passam a se tornar mais pesados a par-
tir dos quatro anos de idade. Nesta fase, se iniciam as despe-
sas com escola, material didático e cursos extra curriculares, 
não podendo deixar de lado, claro, as vontades que as crian-
ças já têm, como ter a fantasia de seu super herói preferido, 
aquele brinquedo que foi visto na propaganda de tv ou ain-
da  o jogo de vídeo game que acabou de ser lançado. 

Além disto, as crianças de hoje em dia estão completa-
mente ligadas e adaptadas aos smart fones e tablets, encare-
cendo e adicionando despesas ao planejamento financeiro 
necessário. 

Outra situação muito comum nos dias atuais, é que a 
mensalidade da faculdade passou a ser um custo dos pais, 
portanto, registre e considere um valor específico para ga-
rantir a formação superior de seu “bebezinho”.

O planejamento financeiro e especialistas em finanças 
podem lhe ajudar a acumular e reservar o capital necessário 
para superar este período com tranquilidade, tendo a certe-
za de honrar com todas estas despesas.

Se você ficou com alguma dúvida, me manda um e-mail 
que te explico.

Tire suas dúvidas: falandofacil123@gmail.com
Instagram: @academia� nanceira123 
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EDITAL, COM PRAZO DE 30 DIAS, PARA CITAÇÃO DO RÉU 
NA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA N° 1015794-
46.2019.8.26.0562, MOVIDA POR JOSE CARLOS MACLUF E 
SONIA MARIA MACLUF EM FACE DE RAPHAEL LEON 
COURIEL, LYDIA COHEN COURIEL, MOYSES DAVID 
COURIEL E STELLA SION e outros. O MM. Juiz de Direito da 6ª 
Vara Cível da Comarca de Santos, Estado de São Paulo, Dr. Joel 
Birello Mandelli, FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo da 6ª 
Vara Cível de Santos e respectiva Secretaria processam-se os 
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MOYSES DAVID COURIEL E STELLA SION, herdeiros ou 
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especial. E para que chegue ao conhecimento de todos é 
expedido o presente, com prazo de 30 (trinta) dias, findos os 
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Anuncie: 
(13) 99149-7354 
publicidade@diariodolitoral.com.br
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A leitura 
na medida 
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 A A Black Friday está se apro-
ximando e, com ela, os peri-
gos relacionados a compras 
e vendas online. Esse período 
é caracterizado por ações pro-
mocionais contínuas e des-
contos atrativos que aumen-
tem as vendas nesta época 
do ano. Se as lojas estavam se 
preparando para atender um 
grande número de pessoas 
durante a pandemia, a expec-
tativa é que a movimentação 
das lojas virtuais e do e-com-
merce tenham um aumento 
significativo neste ano. Como 
resultado, o fluxo de dados 
pessoais acaba aumentan-
do, por isso, é necessário ter 
atenção redobrada ao cum-
primento da Lei Geral de Pro-
teção de Dados (LGPD).

“Desta forma, as empresas 
devem se preparar para agir 
com transparência, segundo 
os princípios da lei, deixando 

Black Friday: advogada ‘alerta’ 
para os perigos de compra

claro aos consumidores como 
seus dados pessoais estão 
sendo manuseados, qual a fi-
nalidade e o destino do trata-
mento destes dados”, comen-
tou a CEO da startup carioca 
Dados Legais, Luiza Leite.

A advogada ressalta que 
também é importante aten-
tar-se para a coleta somente 
de dados pessoais essenciais 

à operação de compra e ven-
da. Ou seja, ao entrar em uma 
loja e se cadastrar para adqui-
rir produtos, o consumidor só 
precisa fornecer os dados ne-
cessários, para que a empre-
sa cumpra as obrigações de-
correntes do relacionamento, 
como emissão de nota fiscal e 
entrega de produtos.

“No caso de uso dos dados 
pessoais para outras finalida-
des, é recomendado a coleta 
do consentimento do consu-
midor, principalmente, quan-
do falamos do envio de email 
marketing e campanhas pu-
blicitárias”, explicou.

Outro ponto relevan-
te ressaltado pela especia-
lista é garantir a segurança 
das transações que envolvam 
dados pessoais. Para isso, é 
fundamental ter uma boa 
estratégia de segurança da  
informação. (GSP)

‘É importante 
atentar-se para a 
coleta somente 
de dados pessoais 
essenciais à 
operação de 
compra e venda’

 A O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) disse 
nesta quinta-feira (25) que 
é contrário à realização do 
Carnaval no ano que vem. 
Porém não cabe a ele tomar 
a decisão de realizar ou não 
o evento.

A celebração do feriado 
já vem sendo cancelada em 
alguns municípios do País, 
em especial no interior pau-
lista, além de está incerto 
em grandes centros carna-
valescos, a exemplo de Sal-
vador, Recife e Olinda.

“Por mim, não teria Car-
naval, mas tem um detalhe, 
quem decide não sou eu. Se-
gundo o STF, quem decide 
são governadores e prefei-
tos”, afirmou em entrevista 
à rádio Sociedade da Bahia, 
nesta manhã.

Bolsonaro faz menção à 
decisão da corte do ano pas-
sado que garantiu aos gesto-
res estaduais e municipais 
autonomia para decidir a 
respeito de medidas no en-
frentamento da Covid-19. 

O presidente Jair Bolsonaro disse durante entrevista a uma rádio 
da Bahia que é contra o Carnaval, mas a decisão não cabe a ele

José Dias/PR/AB

Festa: ‘Por mim, não teria 
Carnaval’, diz Jair Bolsonaro

CARNAVAL 2022. Presidente diz ser contra o acontecimento do evento, mas a decisão não cabe a ele

O presidente usa de for-
ma equivocada a decisão 
para alegar que ele não te-
ria responsabilidade so-
bre a gestão do combate à  
Covid-19.

Em julho, a conta oficial 
do STF no Twitter reafirmou 
que não impediu o governo 
de atuar. “O STF não proibiu 
o governo federal de agir 
na pandemia! Uma menti-
ra contada mil vezes não 
vira verdade!”, afirmou no 
Twitter.

Apesar de os totais de ca-
sos e mortes por Covid-19 
estarem em queda no Brasil, 
especialistas divergem so-
bre a realização do Carnaval.

Uma ala acredita que 
cancelar pode evitar possí-
veis curvas de contágio e 
surgimento de novas va-
riantes do coronavírus.

Por outro lado, há quem 
defenda que manter os fes-
tejos é possível, desde que 
haja protocolos rígidos, 
como a exibição de com-
provantes de vacinação e o 

uso de máscaras.
Pelo menos 58 municí-

pios do interior e do lito-
ral paulista já anunciaram 
o cancelamento dos eventos 
públicos de Carnaval, des-
de localidades com menos 
de 5.000 habitantes, algu-
mas das quais sem novos 
casos há três semanas, a ci-
dades do porte de Sorocaba 
e Franca.

A diretora-Geral assisten-
te da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) para Aces-
so a Medicamentos, Mariân-
gela Simão, disse na últi-
ma terça-feira que o mundo 
vive uma quarta onda de 
casos de Covid-19 e fez um 
alerta sobre o Carnaval.

Apesar de ter dito que é 
contrário  à realização do 
Carnaval por causa do co-
ronavírus, o presidente cri-
ticou, na entrevista à rádio 
baiana, medidas de isola-
mento e disse que, se hou-
ver mais lockdown no País, 
vai “quebrar a economia de 
vez”. (FP)

78% das 
mulheres 
não tiveram 
apoio

 A Uma pesquisa intitulada 
‘’Políticas de Saia’’, realizada 
pelo Instituto Justiça de Saia 
divulgada nesta quinta-fei-
ra (25), aponta que 78% das 
mulheres candidatas a al-
gum cargo público não tive-
ram apoio para as campanhas 
eleitorais. O objetivo do proje-
to é mapear a violência políti-
ca contra as mulheres do País 
até outubro de 2022.

Os dados foram colhidos 
entre os dias 8 de outubro 
a 22 de novembro, cerca de 
1.194 mulheres fizeram par-
te das respostas, sendo elas 
eleitoras, lideranças políticas, 
candidatas e mulheres eleitas 
em todo o território. 

Entre 155 mulheres que 
afirmaram a candidatura 
em algum cargo público, 123 
não foram eleitas (79,4%), 
121 (78%) tiveram promessa 
de campanha e não foi cum-
prida pelo partido. Os cargos 
concorridos eram de verea-
dora (90,8%), deputada esta-
dual (11,8%), prefeita (3,9%), 
vice-prefeita (3,3%), deputa-
da federal (10,5%) e senadora 
(1,3%). (GSP)

CARGOS PÚBLICOS

 A A Câmara dos Deputados 
aprovou, em primeira votação, 
o Projeto de Lei 2552/2020, da 
deputada federal Rosana Val-
le (PSB), que torna obrigató-
ria a concessão automática do 
benefício previdenciário aos 
idosos com idade igual ou su-
perior a 75 anos, decorrido o 
prazo legal para verificação 
dos documentos, até o exa-
me em definitivo pelo órgão 
competente.

A deputada lembra que as 
demoradas filas no INSS (Ins-
tituto Nacional do Seguro So-
cial) estão cada vez maiores, 
sendo que já são perto de 2 
milhões de pessoas que aguar-

INSS terá que pagar benefício 
a idosos com mais de 75 anos

Idosos com mais de 75 anos que esperam na fila deve receber do INSS

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Projeto da deputada Rosana Valle, aprovado em primeira 
votação, concede benefício automático decorrido prazo legal

dam a análise de seus pedi-
dos junto à Previdência Social 
para receberem seus benefí-
cios. Muitos segurados, com 
idade avançada, têm a grande 
probabilidade de falecer antes 
mesmo de receber o benefício 
que lhe é devido.

“Ou o que é mais grave, 
vir a falecer pela ausência de 
benefício. É o que ocorre, por 
exemplo, nos casos de pen-
sões por mortes, pois é co-
mum que o companheiro ho-
mem faleça primeiro que sua 
companheira dependente e, 
dessa forma, esta pessoa preci-
sa fazer valer seu direito, pois, 
com sua idade avançada, não 
pode trabalhar e já não con-
ta com o sustento até então 
fornecido pelo companheiro”, 
justificou a parlamentar.

Rosana lembra que a pre-
vidência social é um direito 
constitucional fundamental, 
pois permite a sobrevivên-
cia dos que trabalharam uma 
vida inteira e que dependem 
dos benefícios. (GSP)

 A A saída à francesa do Brasil 
de Olavo de Carvalho após ser 
intimado pela Polícia Federal 
envolveu compra de passa-
gens em dinheiro, viagem de 
carro até o Paraguai e cruza-
mento da fronteira sem pas-
sar pela imigração. 

O guru do bolsonarismo 
saiu do país depois de a PF o 
chamar para depor e alegou 
problemas de saúde para não 
comparecer à oitiva. 

Já nos EUA, gravou um ví-
deo em que negou ter saído 
para se esconder do depoi-
mento e disse que lhe ofere-
ceram passagens de última 
hora. 

As informações são do in-
quérito sobre a existência de 
milícias digitais, no qual Ola-
vo foi intimado. 

Ele foi intimado no dia 9 

Olavo de Carvalho: PF 
detalha volta aos EUA

de novembro. Um dia depois, 
a esposa do escritor comprou 
duas passagens para Miami 
com saída de Assunção, no 
Paraguai, previstas para o dia 
seguinte. 

A compra foi realizada em 
um agência de viagens e o pa-
gamento foi feito em dinheiro. 

Ainda no dia 10, após a 
aquisição dos bilhetes, Olavo 
saiu sem avisar da clínica onde 
estava internado. O estabeleci-
mento registrou a saída como 
“evasão do paciente”. 

Depois de deixar o local, 
o casal remarcou as passa-
gens para o dia 13 de novem-
bro, quando decolaram rumo 
aos EUA. 

Ele viajou de carro até o 
Paraguai e não passou pela 
imigração ao sair do Brasil.  
(Camila Mattoso/FP)

 A A Segunda Turma do STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
marcou para a próxima ter-
ça-feira (30) o julgamento que 
discute o caso da “rachadinha” 
do senador Flávio Bolsonaro 
(Patriota-RJ).

O colegiado irá julgar re-
curso apresentado pelo MP-RJ 
(Ministério Público do Rio de 
Janeiro) contra decisão do TJ-
-RJ (Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro) que concedeu foro 
especial ao filho do presidente 
Jair Bolsonaro e retirou a con-
dução da apuração do juiz de 
primeira instância Flávio Ita-
baiana, que vinha dando duras 
decisões contra o parlamentar.

Também será julgado um 
recurso da defesa de Flávio 
contra as ações do MP-RJ. Os 
processos foram liberados 
para julgamento pelo relator 
do caso, ministro Gilmar Men-
des, e incluído em pauta pelo 

Caso: STF marca julgamento sobre 
‘rachadinha’ de Flávio Bolsonaro

STF marcou para o dia 30 de novembro, o julgamento que discute  
o caso da ‘’rachadinha’’ do senador Flávio Bolsonaro (Patriota)

Tânia Rêgo/Agência Brasil

presidente da turma, ministro 
Kassio Nunes Marques. 

A corte segura há mais de 
16 meses a análise do tema. 
Nesse período, o senador ob-
teve diversas vitórias no STJ 

(Superior Tribunal de Justiça) 
que obrigam as investigações 
a praticamente serem retoma-
das do início.

A matéria completa no site 
da Gazeta. (FP)
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 A A Black Friday está se apro-
ximando e, com ela, os peri-
gos relacionados a compras 
e vendas online. Esse período 
é caracterizado por ações pro-
mocionais contínuas e des-
contos atrativos que aumen-
tem as vendas nesta época 
do ano. Se as lojas estavam se 
preparando para atender um 
grande número de pessoas 
durante a pandemia, a expec-
tativa é que a movimentação 
das lojas virtuais e do e-com-
merce tenham um aumento 
significativo neste ano. Como 
resultado, o fluxo de dados 
pessoais acaba aumentan-
do, por isso, é necessário ter 
atenção redobrada ao cum-
primento da Lei Geral de Pro-
teção de Dados (LGPD).

“Desta forma, as empresas 
devem se preparar para agir 
com transparência, segundo 
os princípios da lei, deixando 

Black Friday: advogada ‘alerta’ 
para os perigos de compra

claro aos consumidores como 
seus dados pessoais estão 
sendo manuseados, qual a fi-
nalidade e o destino do trata-
mento destes dados”, comen-
tou a CEO da startup carioca 
Dados Legais, Luiza Leite.

A advogada ressalta que 
também é importante aten-
tar-se para a coleta somente 
de dados pessoais essenciais 

à operação de compra e ven-
da. Ou seja, ao entrar em uma 
loja e se cadastrar para adqui-
rir produtos, o consumidor só 
precisa fornecer os dados ne-
cessários, para que a empre-
sa cumpra as obrigações de-
correntes do relacionamento, 
como emissão de nota fiscal e 
entrega de produtos.

“No caso de uso dos dados 
pessoais para outras finalida-
des, é recomendado a coleta 
do consentimento do consu-
midor, principalmente, quan-
do falamos do envio de email 
marketing e campanhas pu-
blicitárias”, explicou.

Outro ponto relevan-
te ressaltado pela especia-
lista é garantir a segurança 
das transações que envolvam 
dados pessoais. Para isso, é 
fundamental ter uma boa 
estratégia de segurança da  
informação. (GSP)

‘É importante 
atentar-se para a 
coleta somente 
de dados pessoais 
essenciais à 
operação de 
compra e venda’

 A O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) disse 
nesta quinta-feira (25) que 
é contrário à realização do 
Carnaval no ano que vem. 
Porém não cabe a ele tomar 
a decisão de realizar ou não 
o evento.

A celebração do feriado 
já vem sendo cancelada em 
alguns municípios do País, 
em especial no interior pau-
lista, além de está incerto 
em grandes centros carna-
valescos, a exemplo de Sal-
vador, Recife e Olinda.

“Por mim, não teria Car-
naval, mas tem um detalhe, 
quem decide não sou eu. Se-
gundo o STF, quem decide 
são governadores e prefei-
tos”, afirmou em entrevista 
à rádio Sociedade da Bahia, 
nesta manhã.

Bolsonaro faz menção à 
decisão da corte do ano pas-
sado que garantiu aos gesto-
res estaduais e municipais 
autonomia para decidir a 
respeito de medidas no en-
frentamento da Covid-19. 

O presidente Jair Bolsonaro disse durante entrevista a uma rádio 
da Bahia que é contra o Carnaval, mas a decisão não cabe a ele

José Dias/PR/AB

Festa: ‘Por mim, não teria 
Carnaval’, diz Jair Bolsonaro

CARNAVAL 2022. Presidente diz ser contra o acontecimento do evento, mas a decisão não cabe a ele

O presidente usa de for-
ma equivocada a decisão 
para alegar que ele não te-
ria responsabilidade so-
bre a gestão do combate à  
Covid-19.

Em julho, a conta oficial 
do STF no Twitter reafirmou 
que não impediu o governo 
de atuar. “O STF não proibiu 
o governo federal de agir 
na pandemia! Uma menti-
ra contada mil vezes não 
vira verdade!”, afirmou no 
Twitter.

Apesar de os totais de ca-
sos e mortes por Covid-19 
estarem em queda no Brasil, 
especialistas divergem so-
bre a realização do Carnaval.

Uma ala acredita que 
cancelar pode evitar possí-
veis curvas de contágio e 
surgimento de novas va-
riantes do coronavírus.

Por outro lado, há quem 
defenda que manter os fes-
tejos é possível, desde que 
haja protocolos rígidos, 
como a exibição de com-
provantes de vacinação e o 

uso de máscaras.
Pelo menos 58 municí-

pios do interior e do lito-
ral paulista já anunciaram 
o cancelamento dos eventos 
públicos de Carnaval, des-
de localidades com menos 
de 5.000 habitantes, algu-
mas das quais sem novos 
casos há três semanas, a ci-
dades do porte de Sorocaba 
e Franca.

A diretora-Geral assisten-
te da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) para Aces-
so a Medicamentos, Mariân-
gela Simão, disse na últi-
ma terça-feira que o mundo 
vive uma quarta onda de 
casos de Covid-19 e fez um 
alerta sobre o Carnaval.

Apesar de ter dito que é 
contrário  à realização do 
Carnaval por causa do co-
ronavírus, o presidente cri-
ticou, na entrevista à rádio 
baiana, medidas de isola-
mento e disse que, se hou-
ver mais lockdown no País, 
vai “quebrar a economia de 
vez”. (FP)

78% das 
mulheres 
não tiveram 
apoio

 A Uma pesquisa intitulada 
‘’Políticas de Saia’’, realizada 
pelo Instituto Justiça de Saia 
divulgada nesta quinta-fei-
ra (25), aponta que 78% das 
mulheres candidatas a al-
gum cargo público não tive-
ram apoio para as campanhas 
eleitorais. O objetivo do proje-
to é mapear a violência políti-
ca contra as mulheres do País 
até outubro de 2022.

Os dados foram colhidos 
entre os dias 8 de outubro 
a 22 de novembro, cerca de 
1.194 mulheres fizeram par-
te das respostas, sendo elas 
eleitoras, lideranças políticas, 
candidatas e mulheres eleitas 
em todo o território. 

Entre 155 mulheres que 
afirmaram a candidatura 
em algum cargo público, 123 
não foram eleitas (79,4%), 
121 (78%) tiveram promessa 
de campanha e não foi cum-
prida pelo partido. Os cargos 
concorridos eram de verea-
dora (90,8%), deputada esta-
dual (11,8%), prefeita (3,9%), 
vice-prefeita (3,3%), deputa-
da federal (10,5%) e senadora 
(1,3%). (GSP)

CARGOS PÚBLICOS

 A A Câmara dos Deputados 
aprovou, em primeira votação, 
o Projeto de Lei 2552/2020, da 
deputada federal Rosana Val-
le (PSB), que torna obrigató-
ria a concessão automática do 
benefício previdenciário aos 
idosos com idade igual ou su-
perior a 75 anos, decorrido o 
prazo legal para verificação 
dos documentos, até o exa-
me em definitivo pelo órgão 
competente.

A deputada lembra que as 
demoradas filas no INSS (Ins-
tituto Nacional do Seguro So-
cial) estão cada vez maiores, 
sendo que já são perto de 2 
milhões de pessoas que aguar-

INSS terá que pagar benefício 
a idosos com mais de 75 anos

Idosos com mais de 75 anos que esperam na fila deve receber do INSS

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Projeto da deputada Rosana Valle, aprovado em primeira 
votação, concede benefício automático decorrido prazo legal

dam a análise de seus pedi-
dos junto à Previdência Social 
para receberem seus benefí-
cios. Muitos segurados, com 
idade avançada, têm a grande 
probabilidade de falecer antes 
mesmo de receber o benefício 
que lhe é devido.

“Ou o que é mais grave, 
vir a falecer pela ausência de 
benefício. É o que ocorre, por 
exemplo, nos casos de pen-
sões por mortes, pois é co-
mum que o companheiro ho-
mem faleça primeiro que sua 
companheira dependente e, 
dessa forma, esta pessoa preci-
sa fazer valer seu direito, pois, 
com sua idade avançada, não 
pode trabalhar e já não con-
ta com o sustento até então 
fornecido pelo companheiro”, 
justificou a parlamentar.

Rosana lembra que a pre-
vidência social é um direito 
constitucional fundamental, 
pois permite a sobrevivên-
cia dos que trabalharam uma 
vida inteira e que dependem 
dos benefícios. (GSP)

 A A saída à francesa do Brasil 
de Olavo de Carvalho após ser 
intimado pela Polícia Federal 
envolveu compra de passa-
gens em dinheiro, viagem de 
carro até o Paraguai e cruza-
mento da fronteira sem pas-
sar pela imigração. 

O guru do bolsonarismo 
saiu do país depois de a PF o 
chamar para depor e alegou 
problemas de saúde para não 
comparecer à oitiva. 

Já nos EUA, gravou um ví-
deo em que negou ter saído 
para se esconder do depoi-
mento e disse que lhe ofere-
ceram passagens de última 
hora. 

As informações são do in-
quérito sobre a existência de 
milícias digitais, no qual Ola-
vo foi intimado. 

Ele foi intimado no dia 9 

Olavo de Carvalho: PF 
detalha volta aos EUA

de novembro. Um dia depois, 
a esposa do escritor comprou 
duas passagens para Miami 
com saída de Assunção, no 
Paraguai, previstas para o dia 
seguinte. 

A compra foi realizada em 
um agência de viagens e o pa-
gamento foi feito em dinheiro. 

Ainda no dia 10, após a 
aquisição dos bilhetes, Olavo 
saiu sem avisar da clínica onde 
estava internado. O estabeleci-
mento registrou a saída como 
“evasão do paciente”. 

Depois de deixar o local, 
o casal remarcou as passa-
gens para o dia 13 de novem-
bro, quando decolaram rumo 
aos EUA. 

Ele viajou de carro até o 
Paraguai e não passou pela 
imigração ao sair do Brasil.  
(Camila Mattoso/FP)

 A A Segunda Turma do STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
marcou para a próxima ter-
ça-feira (30) o julgamento que 
discute o caso da “rachadinha” 
do senador Flávio Bolsonaro 
(Patriota-RJ).

O colegiado irá julgar re-
curso apresentado pelo MP-RJ 
(Ministério Público do Rio de 
Janeiro) contra decisão do TJ-
-RJ (Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro) que concedeu foro 
especial ao filho do presidente 
Jair Bolsonaro e retirou a con-
dução da apuração do juiz de 
primeira instância Flávio Ita-
baiana, que vinha dando duras 
decisões contra o parlamentar.

Também será julgado um 
recurso da defesa de Flávio 
contra as ações do MP-RJ. Os 
processos foram liberados 
para julgamento pelo relator 
do caso, ministro Gilmar Men-
des, e incluído em pauta pelo 

Caso: STF marca julgamento sobre 
‘rachadinha’ de Flávio Bolsonaro

STF marcou para o dia 30 de novembro, o julgamento que discute  
o caso da ‘’rachadinha’’ do senador Flávio Bolsonaro (Patriota)

Tânia Rêgo/Agência Brasil

presidente da turma, ministro 
Kassio Nunes Marques. 

A corte segura há mais de 
16 meses a análise do tema. 
Nesse período, o senador ob-
teve diversas vitórias no STJ 

(Superior Tribunal de Justiça) 
que obrigam as investigações 
a praticamente serem retoma-
das do início.

A matéria completa no site 
da Gazeta. (FP)

A7diariodolitoral.com.br
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Publicidade Legal

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 36/2021

Processo Administrativo nº 28587/2021
Objeto da Licitação: Registro de Preços 
para aquisição de Medicamentos – Bloco 
C /2022 para atender a Secretaria de 
Saúde do Município de Guarujá.
LICITAÇÃO DE AMPLA PARTICIPAÇÃO
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
Endereço Eletrônico: www.bec.sp.gov.
brou www.bec.fazenda.sp.gov.br
DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO 
EDITAL: 01/12/2021
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA 
ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 
01/12/2021
DATA E HORA DA ABERTURA DA 
SESSÃO PÚBLICA: 13/12/2021 às 
09h30m 
(Horário Ofi cial de Brasília - DF)
Nº DA OFERTA DE COMPRA: 
833500801002021OC00055
    
O Município de Guarujá, através da 
Secretaria de Saúde, TORNA PÚBLICO 
que na data, horário elocal acima 
assinalados, fará realizar licitação, na 
modalidade Pregão Eletrônico, com 
critério de julgamento de acordo com o 
Edital. O Edital na íntegra e seus anexos 
poderão ser obtidos gratuitamente no 
site www.guaruja.sp.gov.br, através do 
link “Serviços Online”; “Sistema de 
Licitações”, ou pessoalmente, na Diretoria 
de Compras e Licitações(mediante o 
recolhimento de R$ 25,00 referentes aos 
custos de reprodução).

Guarujá, 22 de Novembro de 2021.

GIULIANO ALTIERI VIDOTTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 93/2021.

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal 
da Estância Balneária de Itanhaém o 
Pregão Eletrônico nº. 93/2021
Processo n º 13.476/2021
Interessado: Secretaria de Saúde.
Tipo de Licitação: Menor preço item.
Objeto: Aquisição de Notebooks, 
computadores e nobreaks, para atender 
do Departamento de Vigilância a Saúde 
da Secretaria de Saúde do município 
de Itanhaém, pelo período de 12 (doze) 
meses.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
Início – 26/11/2021 e Final – 13/12/2021.
DATA E HORA DA ABERTURA DA 
SESSÃO PÚBLICA: A partir das 10:00 
Horas do dia 13/12/2021.
Recebimento da documentação dos 
Itens 01 até 03: até o 3º (terceiro) dia 
útil subseqüente ao da realização da 
sessão. Todas as fases referentes a 
este procedimento licitatório serão 
realizadas pela Internet no endereço 
eletrônico: www.licitacoes-e.com.br.
INFORMAÇÕES: Telefone (0xx13) 
3421.1600, ramal 1236 e ou pregao@
itanhaem.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 
ITANHAÉM, EM 25 DE NOVEMBRO 
DE 2021.

Gilberto Andriguetto Júnior - 
Secretário Municipal da

Secretaria de Administração.

ANGULUS RIDET

SUSPENSÃO
Pregão Presencial Nº. 44/2021

Nos termos do processo nº 15.178/2019 
– objeto: Registro de Preços para 
Possível Aquisição de Bens Duráveis 
para Atender a Secretaria de 
Educação da Prefeitura Municipal de 
Itanhaém, pelo o período de 12 (doze) 
meses, por intermédio do Senhor 
Secretário Municipal da Secretaria 
de Administração, infra-assinado, 
torna público aos interessados 
que por determinação do Exmo. 
Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, SIDNEY 
ESTANISLAU BERALDO, nos autos 
do TC-023193.989.21-7 encontra-se 
SUSPENSA a referida licitação até 
decisão em contrário.

Itanhaém, 25 de novembro de 2.021
Gilberto Andriguetto Júnior – 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

ANGULUS RIDET

Extrato de Ratifi cação ao Contrato 
de Locação de Imóvel n.º 51/21-
Proc. Adm. n.º 27.122/21. Locatária: 
Prefeitura de São Vicente. Locador: 
Carla Cristina Pinheiro de Aquino 
Peixoto e Paloma Pinheiro de Aquino 
Peixoto. Objeto: Imóvel localizado na 
Av. Dep. Ulisses Guimarães n.º 1330, 
1.º andar, Jardim Rio Branco, neste 
Município, destinado à instalação e 
funcionamento do CIEC II–Centro 
Integrado de Empreendedorismo 
e Cidadania. Vigência: 30 (trinta) 
meses a partir de 25/11/21. Valor do 
aluguel: R$ 12.900,00 (doze mil e 
novecentos reais). Just.: art. 24, inc. 
X da Lei Federal n.º 8.666/93. São 
Vicente, 25 de novembro de 2021. 
KAYO FELYPE NACHTAJLER 
AMADO-Prefeito Municipal.

CHAMAMENTO PÚBLICO 
N.º 2/SEGES/21–PROC. ADM. 
N.º 45.551/21. A Prefeitura de São 
Vicente torna público o presente Edital 
de Chamamento n.° 2/SEGES/21, 
visando à seleção de imóvel para 
locação que cumpra os requisitos 
mínimos exigidos e atendendo 
plenamente às necessidades da 
Delegacia de Defesa da Mulher–
DDM, o qual será destinado para o 
funcionamento do órgão e atendimento 
à população. Os documentos deverão 
ser apresentados conforme relação 
disponível no Edital, podendo ser 
consultado e impresso através do 
site da Prefeitura de São Vicente, no 
link (https://www.saovicente.sp.gov.
br/publico/noticia_assunto_lista.
php?cod_menu=135), realizando a 
entrega da documentação na Diretoria 
de Gestão de Contratações-DIGESC, 
na Rua Frei Gaspar n.º 384, 2.º andar, 
sala 32-Centro, São Vicente/SP, a 
partir da data da publicação no D.O.M 
(on-line) até a data de 10 de dezembro 
de 2021, às 14h30min., horário da 
Sessão Pública. São Vicente, 25 
de novembro de 2021. MÁRIO 
SANTANA NETO–Secretário 
Executivo do Prefeito.

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
225/21-PROC. N.º 45.870/20. 
Objeto: Aquisição de ambulância 
tipo B novo 0km para uso do SAMU 
(Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência), na quantidade estimada e 
especifi cações constantes do Anexo 
I. Conforme Verba Parlamentar-
Emenda Impositiva n.º 17–Vereador 
Joseval Rodrigues Bezerra (Jabá). 
Recebimento das Propostas: até as 
8 horas do dia 9/12/21. Abertura das 
propostas: às 8h30min do dia 9/12/21. 
Inicio da Sessão de Disputa: às 9 
horas do dia 9/12/21. Informações: 
Telefone: (13)3569-5710. E-mail: 
compras@saudesaovicente.sp.gov.
br, sesasvcompras@yahoo.com.br. 
Site para acessar o Edital e a Disputa: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. São 
Vicente, 25 de novembro de 2021. 
Israel Carvalho dos Santos-Pregoeiro. 
MICHELLE LUIS SANTOS–
Secretária da Saúde/Fundo Municipal 
de Saúde de São Vicente.

EXTRATO DO CONTRATO 
DE FORNECIMENTO N.º 
62/21–PREGÃO PRESENCIAL 
N.º 107/21–PROC. ADM. N.º 
27.914/21–Objeto: Utensílios de 
cozinha–Contratante: Prefeitura 
de São Vicente–Contratada: Fábio 
G. da Silva Comercial EPP. Valor 
Total: R$ 177.451,86 (cento e 
setenta e sete mil, quatrocentos e 
cinquenta e um reais e oitenta e seis 
centavos). Vigência: 12/11/22–Data 
da Assinatura: 12/11/21. Just.: Lei 
Federal n.º 10.520/02. São Vicente, 
26 de novembro de 2021. NÍVEA 
DE CÁSSIA DUTRA COSTA 
MARSILI–Secretária de Educação.

EXTRATO DO CONTRATO 
DE FORNECIMENTO N.º 
63/21–PREGÃO PRESENCIAL 
N.º 107/21–PROC. ADM. N.º 
27.914/21–Objeto: Utensílios de 
cozinha–Contratante: Prefeitura 
de São Vicente–Contratada: Casa 
do Alumínio Ltda. Valor Total: R$ 
9.499,21 (nove mil, quatrocentos 
e noventa e nove reais e vinte e um 
centavos). Vigência: 12/11/22–Data 
da Assinatura: 12/11/21. Just.: Lei 
Federal n.º 10.520/02. São Vicente, 
26 de novembro de 2021. NÍVEA 
DE CÁSSIA DUTRA COSTA 
MARSILI–Secretária de Educação.

EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 177/21-PROC. 
ADM. N.º 43.561/21–Objeto: 
Registro de Preços para aquisição 
de kit material esportivo para uso da 
Secretaria da Educação do município 
de São Vicente/SP, pelo período de 
12 (doze) meses. O Departamento de 
Compras e Licitações torna público 
que o Credenciamento, o recebimento 
das Propostas e a Sessão de Disputa 
serão realizados no dia 8/12/21 às 
9h30min. Edital à disposição no 
endereço eletrônico https://www.
saovicente.sp.gov.br/publico/noticia_
assunto_lista.php?cod_menu=137–
Mais informações pelo telefone: 
(13)3579-1388 com Fernanda 
ou e-mail: fernanda_compras@
saovicente.sp.gov.br. Just.: Lei 
Federal n.º 10.520/02. São Vicente, 
26 de novembro de 2021. MARTA 
FLORINDO–Chefe do Departamento 
de Compras e Licitações.

EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 181/21-PROC. 
ADM. N.º 45.550/21–Objeto: Locação 
de equipamentos de reprografi a 
(multifuncionais) e de software de 
bilhetagem para uso nas unidades 
escolares dentro do Município de 
São Vicente. O Departamento de 
Compras e Licitações torna público 
que o Credenciamento, o recebimento 
das Propostas e a Sessão de Disputa 
serão realizados no dia 10/12/21 
às 9h30min. Edital à disposição no 
endereço eletrônico https://www.
saovicente.sp.gov.br/publico/noticia_
assunto_lista.php?cod_menu=137–
Mais informações pelo telefone: 
(13)3579-1388 com Fernanda 
ou e-mail: fernanda_compras@
saovicente.sp.gov.br. Just.: Lei 
Federal n.º 10.520/02. São Vicente, 
26 de novembro de 2021. MARTA 
FLORINDO–Chefe do Departamento 
de Compras e Licitações. AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 

HOMOLOGAÇÃO–CONVITE 
N.° 19/21-PROC. ADM. N.° 
50.792/21–Objeto: Prestação de 
Serviços de Consultoria e Assessoria 
técnica junto ao FNDE-Adjudicado 
em 25/11/21 á favor da empresa: 
Amazônia Assessoria e Consultoria 
Contábil Ltda.- ME , no valor 
total de R$ 168.000,00 (cento e 
sessenta e oito mil reais). Data da 
Homologação: 25/11/21. Just.: Lei 
Federal n.° 8.666/93. São Vicente, 
26 de novembro de 2021. NIVEA 
DE CASSIA DUTRA COSTA 
MARSILI–Secretária de Educação.

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 
N.º 16/21–PROC. ADM. N.º 
10.173/21–Objeto: Manutenção 
preventiva/corretiva equipamentos 
de ar-condicionado-SEAD. O 
Departamento de Compras e Licitações 
torna público que o Credenciamento, 
o recebimento das Propostas e a 
Sessão de Disputa serão realizados 
no dia 9/12/21 às 14h30min. Edital 
à disposição a partir do dia 26/11/21 
no endereço eletrônico: http://
www.saovicente.sp.gov.br/servicos-
licitacoes/. Maiores informações pelo 
telefone: (13)3579-1398 com Márcio 
da Costa Helfstein ou pelo e-mail: 
marcio_compras@saovicente.sp.gov.
br. Just.: Lei Federal n.º 10.520/02, 
Lei Federal n.º 8666/93, Lei Federal 
n.º 123/06 e suas alterações. São 
Vicente, 26 de novembro de 2021. 
MARTA APARECIDA DE SOUZA 
FLORINDO–Chefe do Departamento 
de Compras e Licitações.

EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 193/21-PROC. 
ADM. N.º 49.391/21-Objeto: 
Registro de Preços para aquisição de 
mobiliário escolar para a Secretaria 
de Educação do Município de São 
Vicente. O Departamento de Compras 
e Licitações torna público que o 
Credenciamento, o recebimento das 
Propostas e a Sessão de Disputa serão 
realizados no dia 8/12/21 às 14h30min. 
Edital à disposição a partir do dia 
26/11/21 no endereço eletrônico: 
h t tp : / /www.saovicen te . sp .gov.
br/servicos-licitacoes/. Maiores 
informações pelo telefone: (13)3579-
1402, com Lídia ou pelo e-mail: 
lidia_compras@saovicente.sp.gov.br. 
Just.: Lei Federal n.º 10.520/02. São 
Vicente, 26 de novembro de 2021. 
MARTA APARECIDA DE SOUZA 
FLORINDO–Chefe do Departamento 
de Compras e Licitações.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 127/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 

10.449/2021

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA 
FIXA E TABELA DE BASQUETE COM 
INSTALAÇÃO”
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR 
VALOR GLOBAL EDITAL DE PREGÃO 
PRESENCIAL COM RESERVA DE COTA 
PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 
Pelo presente comunicamos a todos 
os interessados que esta Prefeitura 
efetuará revisão no Edital do Pregão 
supramencionado. Face ao exposto, 
informamos que a data do recebimento 
dos envelopes PROPOSTA e 
DOCUMENTAÇÃO designada para o dia 
26 de novembro 2021 às 09h30min (Horário 
Ofi cial de Brasília - DF), será transferida 
para DATA A SER MARCADA. 
Informamos ainda que após a revisão, será 
agendada nova data. O Edital poderá ser 
retirado GRATUITAMENTE por quem 
já o adquiriu presencialmente e também 
estará disponível para consulta e download 
gratuito no site www.praiagrande.sp.gov.br.
Praia Grande, 25 de novembro de 2021. 
RODRIGO SANTANA - Secretário 
Municipal de Esporte e Lazer

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

Balanço Patrimonial

COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
31.846.195/0001-19 

Empresa:

 

Página:  1 
CNPJ:

ATIVO PASSIVO
  ATIVO 29.801,25   PASSIVO 29.801,25

    ATIVO CIRCULANTE 29.801,25     PATRIMONIO LIQUIDO 29.801,25
      DISPONIVEL 29.801,25       Resultado do exercico 29.801,25

        Numerários 29.801,25         lucro do exercico 29.801,25

          CAIXA 29.801,25           CONTA AUXILIAR 29.801,25

            Caixa Geral 29.801,25             Lucro do exercico 29.801,25

São Vicente, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$  
29.801,25 (vinte e nove mil, oitocentos e um Reais e vinte e cinco Centavos)

MARCO AURELIO RIBEIRO
MARCO AURELIO RIBEIRO

CT CRC: 242072CPF: 321.365.058-74
ADILSON RAMOS DE LIMA

PRESIDENTE

   -  -  - 

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1004382-
50.2021.8.26.0562 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) João Francisco Ladaga Silva Sardinha 
Pontes, Brasileiro, União Estável, Vendedor, RG 32675692, CPF 
28731609856, com endereço à Rua Coelho Neto, 01, apto 22, Marape, CEP 
11070-390, Santos - SP, que Banco Bradesco S/A ajuizou Ação Monitória 
para recebimento de R$147.125,60 (mar/21) decorrente do instrumento 
particular de confissão de dívida e outras avenças firmado em 19.06.20. 
Estando o réu em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 supra, pague o valor supra devidamente corrigido e 
acrescido de honorários advocatícios de 5%, que o tornará isento das 
custas processuais ou, no mesmo prazo, apresente embargos, sob pena de 
constituir título executivo judicial, ficando advertido de que no caso de 
revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de 
Santos, aos 23 de novembro de 2021 K-26e27/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0012228-
38.2021.8.26.0562 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de 
Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MANOEL MESSIAS SANTOS SOUZA, 
Brasileiro, Casado, Motorista, RG 25980054-5, CPF 169.604.738-29, com 
endereço à Caminho Sao Sebastiao, 200, casa 01, Radio Clube, CEP 
11088-450, Santos - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida por Comercio de Frutas Floresta Ltda – 
CNPJ. 03.952.860/0001-13. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 
R$20.844,64, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, 
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para 
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por 
extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Santos, aos 10 de setembro de 2021. K-26e27/11

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o 
nº 836, com escritório à Rua da Mooca, 3.547 ou Rua Hipódromo, 1141, sala 
66, Mooca, São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário 
ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com 
sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo 
Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular 
de Venda e Compra de bem imóvel, Financiamento com Garantia de 
Alienação e Outras Avenças de nº 10140898702, no qual figura como 
Fiduciante JOÃO ROBERTO GOMES DE SOUSA JÚNIOR supervisor 
operacional, RG nº 41.428.967-5 – SSP/SP, CPF/MF nº 305.350.878-88, e 
sua mulher CAMILLA FRANCO AMORIM DE SOUSA, do lar, RG 
nº46.003.188-0- SSP/SP, CPF/MF nº 231.002.508-93, casados pelo regime 
da comunhão parcial de bens, residente e domiciliados em Santos/SP, 
levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei 
nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 09 de dezembro 2021, às 
15h30min, à Rua Hipódromo, 1141, sala 66, Mooca, São Paulo/SP, em 
PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$299.172,44 
(Duzentos e Noventa e Nove Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Quarenta e 
Quatro Centavos), o imóvel objeto da matrícula nº 3.233 do 2º Cartório de 
Registro de Imóveis de Santos/SP, com a propriedade consolidada em 
nome do credor Fiduciário constituído por: Apartamento nº 303, tipo II, 
localizado no 3º andar, lado direito do Condomínio Perú, à rua Frei 
Francisco Sampaio, nº 400, com entrada pelo módulo nº 2, integrante do 
Conjunto Residencial Marechal Castelo Branco, possuindo dito 
apartamento: sala, 2 quartos, cozinha, banheiro e área de serviço, 
compreende uma área útil de uso exclusivo de 42,76m², uma área comum 
correspondente a 4,79m², perfazendo a área total de 42,55m², confronta 
pela frente, onde tem sua entrada com o patamar da escada que dá acesso 
a porta de entrada do apartamento e com a linha vertical externa do prédio, 
nos fundos com a linha vertical externa do prédio, de uma lado com a 
unidade autônoma nº 302, e do outro lado com a unidade autônoma nº 304; 
a esse apartamento correspondente a fração ideal de 0,367655 da área 
total do condomínio; o terreno onde se encontra erigido o condomínio Perú, 
está descrito na respectiva especificação condominial Obs. Ocupado. 
Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 
9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado 
o dia 21 de dezembro 2021, às 15h30min, no mesmo horário e local, para 
realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 
149.586,22 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Oitenta e Seis 
Reais e Vinte e Dois Centavos). Todos os horários estipulados neste edital, 
no site do leiloeiro (www.FrazaoLeiloes.com.br), em catálogos ou em 
qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de 
Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na 
forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 
11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões 
fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes 
do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, 
podendo o(s) fiduciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel 
outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º 
ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, 
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, 
outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do 
leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site 
www.FrazaoLeiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento 
mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes 
presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do 
leilão, com exceção do devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel 
preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão 
de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, e 
se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-
SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão 
presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será 
efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se 
encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial 
terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo leiloeiro 
acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do 
direito de preferência pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, 
por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do 
leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência 
bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do 
arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em instituição financeira 
autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições 
obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 
1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. K-24,25e26/11

Anuncie: 
(13) 99149-7354 

A leitura 
na medida 
certa.
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Curtas

FILHA. Pai de três mu-
lheres na novela “Um 
Lugar ao Sol” (Globo), o 
ator José de Abreu, 75, 
disse que na vida real 
sua filha caçula se iden-
tifica como uma mu-
lher trans há dois anos: 
“Minha última filha 
é trans. Era Bernardo, 
agora é Bia. Já estamos 
vivendo há dois anos 
assim. Eu apoiei desde 
o primeiro dia que sou-
be. Estamos fazendo 
um trabalho lento, com 
assistência psicológi-
ca, e espero que ela en-
contre o seu caminho e 
seja feliz”.

COVID. A influenciado-
ra Lary Bottino foi im-
pedida de participar do 
programa “A Fazenda 
News” após testar posi-
tivo para a Covid-19 na 
quarta-feira (24). Mes-
mo informada de seu 
diagnóstico, Lary foi 
curtir uma balada em 
São Paulo acompanha-
da de Maju Mazalli, do 
“De Férias com o Ex”. 

MARIDO RUIM. O ra-
pper Kanye West, 44, 
ainda parece não se 
conformar com o fim 
da relação com a socia-
lite Kim Kardashian, 
41. Durante entrega de 
marmitas pelas ruas de 
Los Angeles, ele falou 
sobre como se sente e 
as falas foram repercu-
tidas pelo The Sun. De 
acordo com ele, a ideia 
é retomar seus laços fa-
miliares o quanto antes.

‘’Um passo de 
cada vez’’
Gleici Damasceno ao postar 
imagens aprendendo a 
praticar yoga. 

A 
CCXP Worlds 2021 
anunciou nesta 
quinta-feira (25), 
que o filme “Ma-
trix Ressurrec-

tions” estará no evento, com 
participação do ator Keanu 
Reeves, o “escolhido” Neo. O 
longa é um dos mais aguar-
dados pelos fãs de ação e fic-
ção. O painel da Warner Bros 
é o último no segundo dia 
do evento, escolhido para fe-
char o festival. “Matrix Res-
surrections” estreia dia 22 
de dezembro nos cinemas, e 
além de Reeves, estarão pre-
sentes na conversa Jonathan 
Groff, Jada Pinkett Smith, Ya-
hya Abdul-Mateen II, Jessica 
Henwick e Eréndira Ibarra. O 
filme é o quarto da franquia 
“Matrix” (1999). 

CCXP WORLDS 21
Matrix é atração principal
Evento da Warner 
deve trazer foco em 
novo filme da saga 
que estreia dia 22 
de dezembro nos 
cinemas

Presentão
Dwayne Johnson surpreendeu um fã com sua pick-up custo-
mizada como um presente de Natal. Ele postou um vídeo en-
tregando o presente ao veterinário da Marinha, Oscar Rodri-
guez. O ator conta que ao reunir informações de que estava 
na sessão especial, ficou tocado com a história de Oscar. “Ele 
toma conta da mãe de 75 anos. É um personal trainer. Lideran-
ça na igreja dele. Oferece apoio para mulheres vítimas de vio-
lência doméstica. Veterano orgulhoso da marinha”, escreveu.

Fobia
O DJ Alok, 30, eleito o quarto 
melhor DJ do mundo por re-
vista especializada, compar-
tilhou nesta quarta-feira (24) 
nas redes sociais uma carta 
aberta falando que começou 
a questionar suas priorida-
des na vida pessoal e pro-
fissional, após a morte de 
Marília Mendonça, em um 
acidente aéreo no dia 5 de 
novembro.

Sensual
A cantora Madonna, 63, 
usou as redes sociais para 
publicar uma série de fotos 
sensuais. Na legenda, escre-
veu que um anjo zelava por 
ela. Nas imagens a cantora 
aparece de lingerie preta em 
poses diferentes. Em uma 
delas, mostra só o bumbum 
enquanto esconde o resto 
do corpo embaixo da  
cama. 

Luccas Neto será indenizado 
O youtuber e empresário Luccas Neto, 29, venceu um processo que determinou que ele de-
verá receber do também youtuber Ed Raposo uma indenização por danos morais no valor 
de R$ 50 mil. Bolsonarista, Raposo o acusou de incentivar a pedofilia na rede social. Procu-
rado, ele não respondeu as solicitações. Segundo 6ª Vara Cível da Barra da Tijuca,  Raposo te-
ria como base conteúdo fora de contexto do canal de Neto e que trechos foram “proposital-
mente editados no intuito de insinuar a existência de conteúdo sexual nos vídeos infantis”.
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