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Desfiles de cosplays e painéis 
são destaques do Universo Geek

Comissão diz 
sim a 14º para 
aposentados
O projeto de lei que estabelece o 
pagamento excepcional de um 
14º salário para beneficiários do 
INSS (Instituto Nacional do Se-
guro Social) foi aprovado nesta 
quarta-feira (24) pela Comissão 
de Finanças e Tributação da Câ-
mara dos Deputados, onde ficou 
dois meses parado. A proposta 
foi criada para minimizar os im-
pactos financeiros da pandemia 
de Covid-19. Se aprovado, as par-
celas serão pagas em março de 
2022 e de 2023, limitadas a até 
dois salários mínimos. Agora, 
o texto deverá ser examinado 
pela CCJC (Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania) 
da Câmara, a última a fazer a 
avaliação.                 SEUDINHEIRO/A5

BC regulamenta os
sistemas Pix Saque
e Pix Troco     SEUDINHEIRO/A5

FINANÇAS

Desfiles de cosplays vão transformar a Praça Mauá em QG de super-heróis. CIDADES/A3

DIVULGAÇÃO/PMS

Vaquejada é vetada em Guarujá 
 AProposta de autoria do vereador 

Fernando Martins dos Santos, o Peitola 
(PSDB), havia passado na Câmara 

O prefeito de Guarujá, Valter Su-
man (PSDB), vetou integralmente 
o projeto de lei que instituía a Va-
quejada no Município. O veto já foi 
encaminhado à Casa de Leis. “A ini-

ciativa não condiz com as políticas 
desenvolvidas pelo Município na 
atual gestão”, explicou o prefeito: 
A Frente Ambientalista da Baixada 
Santista (FABS) já havia repudiado 

a proposta de Peitola. A prática da 
vaquejada foi discutida no Supre-
mo e, em 2016, foi considerada in-
constitucional, , sendo considerada 
uma atividade cruel.           CIDADES/A3

Itanhaém 
Catadora  

de recicláveis 
se reinventa e 

monta objetos 
para se manter

Transformar o plástico 
em cortinas, carrinhos 

de brinquedos, vasos 
de flores, samambaias, 

mobiles, guirlandas, 
entre outros objetos. 

Essa foi a forma que a 
catadora de recicláveis 

e artesã Maria Rai-
munda Marques dos 

Santos, de 59 anos, 
encontrou para ter 

uma renda e sustentar 
sua família, no bairro 

Jardim Umuarama, 
em Itanhaém. Há cer-

ca de 25 anos, desde 
1996, ela recolhe o 

material reciclável nas 
ruas, quando veio de 

São Paulo para morar 
em Itanhaém. 

CIDADES/A3
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DESIGUALDADE

Índice do IBGE 
aponta que negros 
têm maior perda de 
qualidade de vida
BRASIL/A4

INSS

Santos tem Dia 
D da campanha 
neste sábado
Nove policlínicas abrem hoje para 
ações de check-up e promoção da 
saúde de todas as pessoas com 
próstata: homens, mulheres trans 
e travestis. Haverá prescrição de 
exames laboratoriais, incluindo o 
que verifica o índice do Antígeno 
Prostático Específico (PSA), utili-
zado como rastreio de câncer de 
próstata em pacientes que não 
apresentam sintomas e um gran-
de aliado na detecção precoce da 
doença, com possibilidade de cura 
acima de 90%. Estão previstas ain-
da palestras, rodas de conversas, 
realização de testes rápidos (sífilis, 
HIV, hepatite C), coleta de exames 
laboratoriais e para tuberculose 
(até 14h30), medicação de pressão 
arterial e glicemia.           CIDADES/A3

Fundo Social de
Santos realizará
drive-thru         CIDADES/A3

DOAÇÕES

NOVEMBRO AZUL
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Grande repórter, co-
mentarista acompa-
nhei muito sua carrei-
ra. Vai em Paz.
Hélio Pinto Gonçalves 
sobre: Radialista santista 
Sylvio Ruiz morre aos 83 
anos

Que homem ordiná-
rio heim?
Rita De Cássia Do Amparo 
Neris sobre: João de Deus 
é condenado pela 4ª vez 
por crimes sexuais contra 
mulheres

Meus Sentimentos 
aos Familiares e Ami-
gos.
Gilson Rozendo, sobre: Ra-
dialista santista Sylvio Ruiz 
morre aos 83 anos

Nossa, que salto. A 
pouco esse era o valor 
em uma semana.
Fabio Luiz sobre: Estado de 
SP registra 116 mortes por 
Covid em 24h

João do capeta me-
nos de Deus um lixo 
desse.
Sergio Junior sobre: João 
de Deus é condenado pela 
4ª vez por crimes sexuais 
contra mulheres

Mas não acabou a 
Pandemia?
Nelson Cruz de Campos, 
sobre: Estado de SP registra 
116 mortes por Covid em 
24h
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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

O otimismo acredita na perfectibilidade hu-
mana. A vocação da criatura racional seria 
tornar-se a cada dia um pouco melhor. Esse 
roteiro ainda reside na consciência das mães – 
principalmente elas – quando se encarregam 

do “currículo oculto”. O ensino daquelas palavras mágicas, 
hoje ausentes em inúmeras rodas: por favor, com licença, 
muito obrigado, perdão. 

Assistir ao comportamento generalizado de boa parte 
da população é desmentir essa crença. Não parece que a 
sociedade tenha evoluído, mas parece estar em acelerada 
involução. Mas não é por falta de material posto à disposi-
ção de quem queira se aprimorar.

Não é preciso recorrer a obras recentes, que são des-
prezadas quando catalogadas como de “auto ajuda”. Nem 
a modismos psicanalíticos, psicoterápicos ou de todas 
as tonalidades terapêuticas. Há obras muito antigas, que 
infelizmente caíram no oblívio e seria interessante encon-
trassem leitores. Pois são atemporais. Continuam atuais, 
embora escritas séculos antes da era Cristã. 

Pense-se, por exemplo, em “Ciropédia”, escrita por 
Xenofonte em 360 antes de Cristo. É obra emblemática da 
Paideia, a instrução que a civilização helênica oferecia à 
juventude da época. 

Embora o contexto em que escrita fosse recordar o 
sucesso de Ciro, fundador do 
Império Persa, o livro foi escrito 
cento e cinquenta anos depois 
da morte do personagem. Mas 
é um manual de observância 
de regras comportamentais 
garantidoras de uma existência 
saudável. 

O ideal para qualquer pessoa 
é cultivar a moderação, o auto-
controle e a generosidade. Além 
disso, controlar a fome, a sede e 
os demais apetites, inclusive os 
sensuais. Uma recomendação 

instigante era o exercício da gratidão. A ingratidão conduz 
à imprudência, caminho que faz com que os homens per-
petrem práticas indecorosas. O ingrato é um ser que abre as 
portas para acesso de todos os demais vícios. 

Atribui-se a Ciro admoestar seus comandados a respeito 
da abstenção a um prazer, para que a recompensa fosse de-
cuplicada em seguida. O autocontrole é uma qualidade que 
denuncia excelente caráter. Assim como a misericórdia. Em 
lugar de abater o inimigo vencido, a clemência pode fazer 
dele um leal parceiro e aliado. A vitória há de ser comemo-
rada com moderação. É próprio dos selvagens alegrarem-se 
quando infligem humilhante derrota aos adversários.

Quase quatro séculos antes de nossa era, os persas con-
denavam o deslumbramento. Algo que na segunda década 
do segundo milênio ainda parece acometer os que empol-
gam o poder e não conseguem se controlar. 

* José Renato Nalini, presidente da Academia Paulista de Letras

ARTIGO

José Renato 
Nalini

Evolução ou
involução?

O século 19 viu uma grande revolução industrial, 
quando máquinas começaram a substituir pes-
soas em massa, mas ela só foi possível porque a 
eletricidade já estava dominada.

No começo, grandes fornalhas alimentadas 
por madeira ou carvão mineral criavam um fluxo de vapor 
que movimentava as engrenagens das máquinas. Depois 
descobriu-se que a força das águas correntes poderia substi-
tuir com abundância as fornalhas enfumaçadas, e desde então 
a energia elétrica tem sido a força que move a economia do 
planeta inteiro. Como opção à queima de carvão surgiram 
ainda as usinas nucleares, que a partir de urânio enriquecido 
aquece grandes volumes de água para gerar poderosos fluxos 
de vapor. Mas as últimas décadas viram acontecer mudanças 
bem maiores que a revolução industrial, e não apenas no 
aspecto tecnológico, mas também na consciência humana, o 
que forçou a criação de uma agenda de critérios e condutas 
em várias áreas da sociedade, como por exemplo a valorização 
do meio ambiente onde vivemos. Descobrimos que fazer mal 
à nossa casa Terra é fazer mal a nós mesmos. Por isso, em vez 
de consumir recurso do planeta para gerar energia, a ten-
dência agora é absorver a energia que vem pronta do céu. Ou 
melhor, do sol. 

A maneira como lidamos com a natureza diz muito sobre 
o nosso futuro, e pensando nisso muitas frentes de estudos 
têm colocado à nossa disposição tecnologias que nem são tão 
novas assim, mas vieram à tona para resolver problemas com 
os quais não podemos mais conviver. Instalar um painel para 
captar e usar a energia que vem do sol tem surgido para aten-
der a mais de uma demanda: 1) A onda de consciência ecológi-
ca, 2) as crises cíclicas de falta de chuvas nas usinas hidrelétri-
cas e 3) os preços abusivos originados da opção 2. 

Várias empresas de pequeno e médio porte têm surgido 
Brasil afora como opções para quem quer economizar até 95% 

no valor da conta de energia elétrica. Parece exagero, mas é 
verdade, a economia é mesmo atrativa. Existe um problema 
funcional, essa energia é melhor aproveitada durante o dia, ela 
é captada, inserida na rede elétrica pública e aciona lâmpadas 
e aparelhos, à noite ela pode até funcionar com a penumbra 
da lua, mas é fraca. O uso de baterias para compensar à falta 
de luz solar à noite é uma opção. O que mais acontece é que a 
energia do sol usa a rede elétrica pública, que vem da rua, e o 
excedente é distribuído pelas companhias distribuidoras. Por 
causa do uso da rede elétrica uma lei já foi aprovada, e den-
tro de pouco mais de um ano quem usar esse modelo vai ter 
que pagar uma taxa, como aluguel pelo uso da fiação da rua. 
Parece meio ilógico, mas é como alguém que tem um carro e 
precisa pagar IPVA para ele circular pelas ruas. 

As notícias são de que o momento é bom para quem pre-
tende economizar na conta de energia e também para quem 
pretende ter um negócio próprio. É algo como instalar ar con-
dicionado, tem um padrão de materiais, serviço e retorno. E 
nem é preciso ter um local físico para atender os clientes, basta 
ter um site para fazer contato e uma equipe bem treinada para 
fazer a instalação e outra de pós vendas. Se é tendência, então 
é um bom negócio, o mercado é gigantesco e o momento é 
apropriado. Para quem prefere não começar um negócio do 
zero, já existem algumas redes de franquias que fazem toda 
a capacitação, tanto técnica quanto financeira. Redes como a 
Blue Sol Energia Solar e Energy Brasil estão faturando milhões, 
e as expectativas são animadoras para 2022, já que as hidrelé-
tricas dependem da boa vontade das chuvas, e os preços estão 
subindo, na contramão da energia que vem do sol.

Pensando bem, talvez seja mais vantajoso investir numa 
instalação de energia solar do que comprar um carro para ficar 
depreciando na garagem. 

* Silvio Sebastião Pinto, analista programador e escritor

Energia que vem do céu
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 A O prefeito de Guarujá, 
Válter Suman (PSDB), vetou 
totalmente o projeto de lei 
que instituía a Vaquejada 
no Município. O veto já foi 
encaminhado à Casa de Leis.  

A proposta de autoria do 
vereador Fernando Martins 
dos Santos, o Peitola (tam-
bém tucano), havia sido 
aprovada pela Câmara, em 
votação simbólica e sem re-
gistro nominal dos votos, 
mostrando pouca convicção 
por parte dos demais parla-
mentares. 

“A iniciativa não condiz 
com as políticas desenvolvi-
das pelo Município na atual 
gestão”, explicou Válter Su-
man à reportagem.

Antes mesmo de Suman 
vetar o projeto, a Frente Am-
bientalista da Baixada San-

Prefeito Suman 
veta Vaquejada 
em Guarujá 

MAUS TRATOS A ANIMAIS. Proposta de autoria do vereador 
Fernando Martins dos Santos (PSDB) havia passado na Câmara   

A prática da vaquejada já foi discutida no Supremo e, em 2016, foi considerada inconstitucional

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

tista (FABS), por intermédio 
do educador e ambienta-
lista Matheus Marques, já 
repudiava a proposta de  
Peitola.

O ambientalista alertou 
que, assim como a Vaqueja-
da, já existe inúmeras ma-

nifestações culturais em 
diversos lugares do Brasil 
envolvendo animais, algu-
mas já consideradas crime 
de acordo com o artigo 225 
da Constituição Federal e 
inaceitáveis na sociedade, 
como as rinhas de galo e a 
farra do boi. 

O professor explicou que 
a vaquejada nada mais é do 
que um jogo sádico em que 
vaqueiros montados ten-
tam derrubar o boi puxan-
do-o pelo rabo. 

Quem deixar o animal 
caído com as quatro patas 
para cima marca pontos. 
Durante a prática da vaque-
jada o bovino encontra-se 
em rápida movimentação, 
em situação de desespero e 
medo, e está sujeito a tom-
bos, a contusões, ou fraturas 

nas patas e rabo. Até mesmo 
os cavalos dos vaqueiros po-
dem sofrer lesões nesse pro-
cesso.

STF.
“O assunto já esteve no Su-
premo Tribunal Federal e, 
em outubro de 2016, foi con-
siderada inconstitucional a 
prática da vaquejada, sen-
do considerada uma ativida-
de cruel. O Conselho Fede-
ral de Medicina Veterinária 

também possui o mesmo 
posicionamento, sendo to-
talmente contrário à reali-
zação de vaquejadas e prá-
ticas de entretenimento que 
resultem em sofrimento aos 
animais”, afirmou ao Diário 
assim que o Legislativo deu 
aval ao projeto.   

O representante da FABS 
garantia ser bastante claro 
que a vaquejada não é es-
porte, mas violência e tortu-
ra, pois atletas reconhecidos 

nacionalmente e o Conselho 
Federal de Educação Física 
não reconhecem vaqueja-
das como esporte.

Ele terminou da seguinte 
forma: “temos que ter cons-
ciência que os animais não 
podem ser tratados como 
‘coisas’. As pessoas precisam 
entender que não há como 
ter vaquejada sem maus tra-
tos. Os maus-tratos são ine-
rentes às provas, à prática”. 
(Carlos Ratton)

O prefeito Válter 
Suman é direto 
em relação 
ao projeto: “A 
iniciativa não 
condiz com 
as políticas 
desenvolvidas 
pelo Município 
na atual gestão”     

 A Neste final de semana, das 
11h às 18h, todos os caminhos 
levam ao Centro Histórico de 
Santos, onde vai rolar a primeira 
edição do Universo Geek, even-
to que vai reunir mais de 60 
atrações gratuitas. 

Destaque da programação, 
quatro desfiles de cosplays vão 
transformar a Praça Mauá no 
QG dos super-heróis, vilões, se-
res fantásticos e outros perso-
nagens que fazem a imaginação 
da galera viajar. Os desfiles estão 
programados para sábado (27), 
às 13h e às 16h40, e domingo 
(28), às 13h e 17h. Para participar, 
basta fazer a inscrição gratuita-
mente no local, momentos an-
tes de cada desfile.

A Praça Mauá será palco de 
outras atrações: Espaço Gibite-
ca, Jogos de Tabuleiro, a Feira 

Universo Geek toma conta do 
Centro Histórico de Santos

DIVULGAÇÃO

vai receber os painéis, que 
vão debater vários aspectos 
do universo geek, com a parti-
cipação de profissionais e pes-
quisadores do assunto.  

Sábado, às 14h, o painel ‘Ca-
pitão América – Homenagem 
aos 80 anos do líder dos Vin-
gadores’ vai reunir Cláudio Ro-
berto Basílio, organizador do 
Santos Comic Expo, e Laluña 
Machado, historiadora e pes-
quisadora da área dos quadri-
nhos. O bate-papo terá media-
ção de Juh Oliveira, historiadora 
e socióloga. 

Às 17h, o tema do painel 
será HQs Acadêmica, que vai 
abordar a importância da pes-
quisa de quadrinhos, que, já al-
gum tempo, são discutidas com 
maior profundidade e ampli-
tude. O que está por trás dos 
gibis nunca foi um assunto tão 
buscado pelos leitores como 
nos tempos atuais. Vão partici-
par do painel as pesquisadoras, 
Laluña Machado e Sonia Luy-
ten, com a mediação de Dani 
Marino. (DL)

Confira a programação completa em www.diariodolitoral.com.br

 A O Fundo Social de Solida-
riedade de Santos (Avenida 
Conselheiro Nébias, 388, En-
cruzilhada) realizará um dri-
ve-thru de Natal entre a próxi-
ma quinta-feira (2) e domingo 
(5). A mobilização, que acon-
tecerá das 9h às 17h, arreca-
dará brinquedos novos, ali-
mentos não perecíveis e itens 
de higiene pessoal e limpeza.

A ação visa reforçar o es-
toque de doações que serão 
repassadas às entidades, bem 
como presentear as crianças 
que fazem parte das institui-
ções. “Queremos proporcionar 
a elas um Natal ainda mais fe-
liz”, disse a assessora técnica 
do Fundo Social, Carla Abibe 
Martinez.

A Associação Santa Isabel 
de Combate ao Câncer (Rosi-
nhas) também participará da 

Doações: Santos terá 
drive-thru de Natal

ação. Os donativos arrecada-
dos serão destinados às 106 
entidades cadastradas no FSS, 
bem como equipamentos da 
Prefeitura, associações de bair-
ro, igrejas, entre outros.

“Com a solidariedade do 
povo santista, podemos aten-
der muitas pessoas. Além do 
drive-thru, seguimos com nos-
sa arrecadação permanente, 
para que possamos suprir as 
necessidades básicas de todos 
aqueles que mais precisam”, 
afirmou a presidente do Fun-
do Social, Maria Ignez Barbosa.

Doações podem ser en-
tregues na sede do FSS, de se-
gunda a sexta, das 9h às 17h. A 
entidade aceita doações de ali-
mentos, itens de higiene pes-
soal e limpeza, brinquedos, 
cobertores, fraldas geriátricas, 
absorventes e leite. (DL)

 A Transformar o plástico em 
cortinas, carrinhos de brinque-
dos, vasos de flores, samam-
baias, mobiles, guirlandas, en-
tre outros objetos. Essa foi a 
forma que a catadora de reci-
cláveis e artesã Maria Raimun-
da Marques dos Santos, de 59 
anos, encontrou para ter uma 
renda e sustentar sua família, 
no bairro Jardim Umuarama, 
em Itanhaém. 

Há cerca de 25 anos, desde 
1996, ela recolhe o material re-
ciclável nas ruas, quando veio 
de São Paulo para morar em 
Itanhaém. 

“Ao chegar no bairro Jardim 
Umuarama, tive que invadir 
essa área verde e montar um 
barraco de madeira para mo-
rar, mas, hoje, já regularizei a 
situação e pago o imposto à 
prefeitura”, explica. 

“Comecei a recolher os re-
cicláveis para manter a famí-
lia. Aprendi sozinha a fazer as 
cortinas com garrafas pets. No 
início, o pessoal comprava só 

Itanhaém: catadora de recicláveis faz objetos para se manter

Catadora de recicláveis faz objetos de garrafas pets em Itanhaém
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para me ajudar, mas depois, fui 
aprendendo a montar outros 
objetos como brinquedos, va-
sos de plantas e outros.” 

Raimunda conta que sua 
vida foi bastante difícil. Ela teve 
nove filhos, porém a primeira 
filha acabou sendo doada por 
sua mãe, pois ela era muito 
nova e perdeu o contato. Tra-
balhou ainda em uma fábrica 
de plástico em São Paulo. 

Ela sai todos os dias com 
o seu carrinho, durante a se-
mana, para pegar os materiais 
recicláveis. Essa é a sua única 
fonte de renda para garantir o 
sustento da família. 

“Nos finais de semana 
aproveito para sair com mi-
nha bicicleta triciclo e vender 
os objetos nas praias do So-
nho, do Gaivota, em Itanhaém, 
e também em Mongaguá. Os 
carrinhos são amarrados atrás 
da bike, já que a propaganda é 
a alma do negócio”, ressalta.   

Os carrinhos de brinque-
do são os que mais chamam 

a atenção das crianças. Ela re-
cebe várias encomendas de 
clientes que já a conhecem e, 
em especial, no Dia das Crian-
ças. Para montar os carrinhos, 
ela já deixa as rodas prontas e, 
em um dia, chega a montar 12. 

Quanto aos valores dos 
objetos, eles variam confor-
me o modelo. Um carrinho 
sai a R$ 10,00, uma cortina a 
R$ 100,00, e as samambaias 
R$ 50,00. 

GUERREIRA
Com a pandemia da Covid-19, 
as vendas caíram bastante, po-
rém Raimunda já tinha alguns 
fregueses fiéis que faziam as 
encomendas. Nem mesmo 
durante essa fase ela não dei-
xou de vender. 

“Ao passar nas ruas algu-
mas pessoas comentam que 
sou uma guerreira. Isso porque 
saio embaixo de sol ou de chu-
va para vender os meus obje-
tos”, revela.   

Na sua casa, a artesã tem 

um quarto onde fica reserva-
do para deixar o material re-
ciclável e montar as peças dos 
objetos. Ao caminhar pelo jar-
dim, estão expostos diversos 
vasos de flores, samambaias e 
mobiles variados, todos feitos 
com garrafas pets.

As tampinhas das garrafas 

na barraca da ONG Ecosurfe, 
na Praia do Sonho. Um dos 
pontos fixos de vendas é a na 
barraca do Rubão, na mesma 
praia, com a exposição dos ob-
jetos. 

“Há quatro anos, também 
ensinei as crianças atendidas 
pelo projeto social “Flor da 
Mata”. Meus carrinhos já fo-
ram vendidos para os estados 
do Paraná, Bahia, Minas Gerais 
e outros”, conta. 

A ideia da artesã é, em um 
futuro próximo, poder se aper-
feiçoar e criar outros modelos 
de objetos para divulgar e ofe-
recer ao público.   

Para divulgar o trabalho, 
Raimunda tem postado fotos 
nas redes sociais, como no Fa-
cebook (mariaraimundamar-
ques). 

Interessados em conhecer 
ou colaborar com doação de 
materiais recicláveis ou tin-
ta podem fazer contato pelo 
WhatsApp 13 99789.6892.  
(Nayara Martins)

pets também são reaproveita-
das para montar as cortinas. 
Outro objeto bastante procu-
rado são as árvores de natal. 
“Mas este ano, só vou mon-
tar as árvores se receber enco-
mendas”, frisa. 

Além das vendas, Raimun-
da já deu aulas aos turistas 

Criativa, Espaço Artist’s Alley e 
o Espaço Leia Santos, contação 
de histórias, além de apresen-
tações do Robotron 013, Street 
Band Sena Sopra Metais, Banda 

Cartoon e de grupos de K-pop. 
 

PAINÉIS     
Do outro lado do Centro His-
tórico, a Estação do Valongo 
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Grande repórter, co-
mentarista acompa-
nhei muito sua carrei-
ra. Vai em Paz.
Hélio Pinto Gonçalves 
sobre: Radialista santista 
Sylvio Ruiz morre aos 83 
anos

Que homem ordiná-
rio heim?
Rita De Cássia Do Amparo 
Neris sobre: João de Deus 
é condenado pela 4ª vez 
por crimes sexuais contra 
mulheres

Meus Sentimentos 
aos Familiares e Ami-
gos.
Gilson Rozendo, sobre: Ra-
dialista santista Sylvio Ruiz 
morre aos 83 anos

Nossa, que salto. A 
pouco esse era o valor 
em uma semana.
Fabio Luiz sobre: Estado de 
SP registra 116 mortes por 
Covid em 24h

João do capeta me-
nos de Deus um lixo 
desse.
Sergio Junior sobre: João 
de Deus é condenado pela 
4ª vez por crimes sexuais 
contra mulheres

Mas não acabou a 
Pandemia?
Nelson Cruz de Campos, 
sobre: Estado de SP registra 
116 mortes por Covid em 
24h
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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

O otimismo acredita na perfectibilidade hu-
mana. A vocação da criatura racional seria 
tornar-se a cada dia um pouco melhor. Esse 
roteiro ainda reside na consciência das mães – 
principalmente elas – quando se encarregam 

do “currículo oculto”. O ensino daquelas palavras mágicas, 
hoje ausentes em inúmeras rodas: por favor, com licença, 
muito obrigado, perdão. 

Assistir ao comportamento generalizado de boa parte 
da população é desmentir essa crença. Não parece que a 
sociedade tenha evoluído, mas parece estar em acelerada 
involução. Mas não é por falta de material posto à disposi-
ção de quem queira se aprimorar.

Não é preciso recorrer a obras recentes, que são des-
prezadas quando catalogadas como de “auto ajuda”. Nem 
a modismos psicanalíticos, psicoterápicos ou de todas 
as tonalidades terapêuticas. Há obras muito antigas, que 
infelizmente caíram no oblívio e seria interessante encon-
trassem leitores. Pois são atemporais. Continuam atuais, 
embora escritas séculos antes da era Cristã. 

Pense-se, por exemplo, em “Ciropédia”, escrita por 
Xenofonte em 360 antes de Cristo. É obra emblemática da 
Paideia, a instrução que a civilização helênica oferecia à 
juventude da época. 

Embora o contexto em que escrita fosse recordar o 
sucesso de Ciro, fundador do 
Império Persa, o livro foi escrito 
cento e cinquenta anos depois 
da morte do personagem. Mas 
é um manual de observância 
de regras comportamentais 
garantidoras de uma existência 
saudável. 

O ideal para qualquer pessoa 
é cultivar a moderação, o auto-
controle e a generosidade. Além 
disso, controlar a fome, a sede e 
os demais apetites, inclusive os 
sensuais. Uma recomendação 

instigante era o exercício da gratidão. A ingratidão conduz 
à imprudência, caminho que faz com que os homens per-
petrem práticas indecorosas. O ingrato é um ser que abre as 
portas para acesso de todos os demais vícios. 

Atribui-se a Ciro admoestar seus comandados a respeito 
da abstenção a um prazer, para que a recompensa fosse de-
cuplicada em seguida. O autocontrole é uma qualidade que 
denuncia excelente caráter. Assim como a misericórdia. Em 
lugar de abater o inimigo vencido, a clemência pode fazer 
dele um leal parceiro e aliado. A vitória há de ser comemo-
rada com moderação. É próprio dos selvagens alegrarem-se 
quando infligem humilhante derrota aos adversários.

Quase quatro séculos antes de nossa era, os persas con-
denavam o deslumbramento. Algo que na segunda década 
do segundo milênio ainda parece acometer os que empol-
gam o poder e não conseguem se controlar. 

* José Renato Nalini, presidente da Academia Paulista de Letras

ARTIGO

José Renato 
Nalini

Evolução ou
involução?

O século 19 viu uma grande revolução industrial, 
quando máquinas começaram a substituir pes-
soas em massa, mas ela só foi possível porque a 
eletricidade já estava dominada.

No começo, grandes fornalhas alimentadas 
por madeira ou carvão mineral criavam um fluxo de vapor 
que movimentava as engrenagens das máquinas. Depois 
descobriu-se que a força das águas correntes poderia substi-
tuir com abundância as fornalhas enfumaçadas, e desde então 
a energia elétrica tem sido a força que move a economia do 
planeta inteiro. Como opção à queima de carvão surgiram 
ainda as usinas nucleares, que a partir de urânio enriquecido 
aquece grandes volumes de água para gerar poderosos fluxos 
de vapor. Mas as últimas décadas viram acontecer mudanças 
bem maiores que a revolução industrial, e não apenas no 
aspecto tecnológico, mas também na consciência humana, o 
que forçou a criação de uma agenda de critérios e condutas 
em várias áreas da sociedade, como por exemplo a valorização 
do meio ambiente onde vivemos. Descobrimos que fazer mal 
à nossa casa Terra é fazer mal a nós mesmos. Por isso, em vez 
de consumir recurso do planeta para gerar energia, a ten-
dência agora é absorver a energia que vem pronta do céu. Ou 
melhor, do sol. 

A maneira como lidamos com a natureza diz muito sobre 
o nosso futuro, e pensando nisso muitas frentes de estudos 
têm colocado à nossa disposição tecnologias que nem são tão 
novas assim, mas vieram à tona para resolver problemas com 
os quais não podemos mais conviver. Instalar um painel para 
captar e usar a energia que vem do sol tem surgido para aten-
der a mais de uma demanda: 1) A onda de consciência ecológi-
ca, 2) as crises cíclicas de falta de chuvas nas usinas hidrelétri-
cas e 3) os preços abusivos originados da opção 2. 

Várias empresas de pequeno e médio porte têm surgido 
Brasil afora como opções para quem quer economizar até 95% 

no valor da conta de energia elétrica. Parece exagero, mas é 
verdade, a economia é mesmo atrativa. Existe um problema 
funcional, essa energia é melhor aproveitada durante o dia, ela 
é captada, inserida na rede elétrica pública e aciona lâmpadas 
e aparelhos, à noite ela pode até funcionar com a penumbra 
da lua, mas é fraca. O uso de baterias para compensar à falta 
de luz solar à noite é uma opção. O que mais acontece é que a 
energia do sol usa a rede elétrica pública, que vem da rua, e o 
excedente é distribuído pelas companhias distribuidoras. Por 
causa do uso da rede elétrica uma lei já foi aprovada, e den-
tro de pouco mais de um ano quem usar esse modelo vai ter 
que pagar uma taxa, como aluguel pelo uso da fiação da rua. 
Parece meio ilógico, mas é como alguém que tem um carro e 
precisa pagar IPVA para ele circular pelas ruas. 

As notícias são de que o momento é bom para quem pre-
tende economizar na conta de energia e também para quem 
pretende ter um negócio próprio. É algo como instalar ar con-
dicionado, tem um padrão de materiais, serviço e retorno. E 
nem é preciso ter um local físico para atender os clientes, basta 
ter um site para fazer contato e uma equipe bem treinada para 
fazer a instalação e outra de pós vendas. Se é tendência, então 
é um bom negócio, o mercado é gigantesco e o momento é 
apropriado. Para quem prefere não começar um negócio do 
zero, já existem algumas redes de franquias que fazem toda 
a capacitação, tanto técnica quanto financeira. Redes como a 
Blue Sol Energia Solar e Energy Brasil estão faturando milhões, 
e as expectativas são animadoras para 2022, já que as hidrelé-
tricas dependem da boa vontade das chuvas, e os preços estão 
subindo, na contramão da energia que vem do sol.

Pensando bem, talvez seja mais vantajoso investir numa 
instalação de energia solar do que comprar um carro para ficar 
depreciando na garagem. 

* Silvio Sebastião Pinto, analista programador e escritor

Energia que vem do céu
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 A O prefeito de Guarujá, 
Válter Suman (PSDB), vetou 
totalmente o projeto de lei 
que instituía a Vaquejada 
no Município. O veto já foi 
encaminhado à Casa de Leis.  

A proposta de autoria do 
vereador Fernando Martins 
dos Santos, o Peitola (tam-
bém tucano), havia sido 
aprovada pela Câmara, em 
votação simbólica e sem re-
gistro nominal dos votos, 
mostrando pouca convicção 
por parte dos demais parla-
mentares. 

“A iniciativa não condiz 
com as políticas desenvolvi-
das pelo Município na atual 
gestão”, explicou Válter Su-
man à reportagem.

Antes mesmo de Suman 
vetar o projeto, a Frente Am-
bientalista da Baixada San-

Prefeito Suman 
veta Vaquejada 
em Guarujá 

MAUS TRATOS A ANIMAIS. Proposta de autoria do vereador 
Fernando Martins dos Santos (PSDB) havia passado na Câmara   

A prática da vaquejada já foi discutida no Supremo e, em 2016, foi considerada inconstitucional

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

tista (FABS), por intermédio 
do educador e ambienta-
lista Matheus Marques, já 
repudiava a proposta de  
Peitola.

O ambientalista alertou 
que, assim como a Vaqueja-
da, já existe inúmeras ma-

nifestações culturais em 
diversos lugares do Brasil 
envolvendo animais, algu-
mas já consideradas crime 
de acordo com o artigo 225 
da Constituição Federal e 
inaceitáveis na sociedade, 
como as rinhas de galo e a 
farra do boi. 

O professor explicou que 
a vaquejada nada mais é do 
que um jogo sádico em que 
vaqueiros montados ten-
tam derrubar o boi puxan-
do-o pelo rabo. 

Quem deixar o animal 
caído com as quatro patas 
para cima marca pontos. 
Durante a prática da vaque-
jada o bovino encontra-se 
em rápida movimentação, 
em situação de desespero e 
medo, e está sujeito a tom-
bos, a contusões, ou fraturas 

nas patas e rabo. Até mesmo 
os cavalos dos vaqueiros po-
dem sofrer lesões nesse pro-
cesso.

STF.
“O assunto já esteve no Su-
premo Tribunal Federal e, 
em outubro de 2016, foi con-
siderada inconstitucional a 
prática da vaquejada, sen-
do considerada uma ativida-
de cruel. O Conselho Fede-
ral de Medicina Veterinária 

também possui o mesmo 
posicionamento, sendo to-
talmente contrário à reali-
zação de vaquejadas e prá-
ticas de entretenimento que 
resultem em sofrimento aos 
animais”, afirmou ao Diário 
assim que o Legislativo deu 
aval ao projeto.   

O representante da FABS 
garantia ser bastante claro 
que a vaquejada não é es-
porte, mas violência e tortu-
ra, pois atletas reconhecidos 

nacionalmente e o Conselho 
Federal de Educação Física 
não reconhecem vaqueja-
das como esporte.

Ele terminou da seguinte 
forma: “temos que ter cons-
ciência que os animais não 
podem ser tratados como 
‘coisas’. As pessoas precisam 
entender que não há como 
ter vaquejada sem maus tra-
tos. Os maus-tratos são ine-
rentes às provas, à prática”. 
(Carlos Ratton)

O prefeito Válter 
Suman é direto 
em relação 
ao projeto: “A 
iniciativa não 
condiz com 
as políticas 
desenvolvidas 
pelo Município 
na atual gestão”     

 A Neste final de semana, das 
11h às 18h, todos os caminhos 
levam ao Centro Histórico de 
Santos, onde vai rolar a primeira 
edição do Universo Geek, even-
to que vai reunir mais de 60 
atrações gratuitas. 

Destaque da programação, 
quatro desfiles de cosplays vão 
transformar a Praça Mauá no 
QG dos super-heróis, vilões, se-
res fantásticos e outros perso-
nagens que fazem a imaginação 
da galera viajar. Os desfiles estão 
programados para sábado (27), 
às 13h e às 16h40, e domingo 
(28), às 13h e 17h. Para participar, 
basta fazer a inscrição gratuita-
mente no local, momentos an-
tes de cada desfile.

A Praça Mauá será palco de 
outras atrações: Espaço Gibite-
ca, Jogos de Tabuleiro, a Feira 

Universo Geek toma conta do 
Centro Histórico de Santos

DIVULGAÇÃO

vai receber os painéis, que 
vão debater vários aspectos 
do universo geek, com a parti-
cipação de profissionais e pes-
quisadores do assunto.  

Sábado, às 14h, o painel ‘Ca-
pitão América – Homenagem 
aos 80 anos do líder dos Vin-
gadores’ vai reunir Cláudio Ro-
berto Basílio, organizador do 
Santos Comic Expo, e Laluña 
Machado, historiadora e pes-
quisadora da área dos quadri-
nhos. O bate-papo terá media-
ção de Juh Oliveira, historiadora 
e socióloga. 

Às 17h, o tema do painel 
será HQs Acadêmica, que vai 
abordar a importância da pes-
quisa de quadrinhos, que, já al-
gum tempo, são discutidas com 
maior profundidade e ampli-
tude. O que está por trás dos 
gibis nunca foi um assunto tão 
buscado pelos leitores como 
nos tempos atuais. Vão partici-
par do painel as pesquisadoras, 
Laluña Machado e Sonia Luy-
ten, com a mediação de Dani 
Marino. (DL)

Confira a programação completa em www.diariodolitoral.com.br

 A O Fundo Social de Solida-
riedade de Santos (Avenida 
Conselheiro Nébias, 388, En-
cruzilhada) realizará um dri-
ve-thru de Natal entre a próxi-
ma quinta-feira (2) e domingo 
(5). A mobilização, que acon-
tecerá das 9h às 17h, arreca-
dará brinquedos novos, ali-
mentos não perecíveis e itens 
de higiene pessoal e limpeza.

A ação visa reforçar o es-
toque de doações que serão 
repassadas às entidades, bem 
como presentear as crianças 
que fazem parte das institui-
ções. “Queremos proporcionar 
a elas um Natal ainda mais fe-
liz”, disse a assessora técnica 
do Fundo Social, Carla Abibe 
Martinez.

A Associação Santa Isabel 
de Combate ao Câncer (Rosi-
nhas) também participará da 

Doações: Santos terá 
drive-thru de Natal

ação. Os donativos arrecada-
dos serão destinados às 106 
entidades cadastradas no FSS, 
bem como equipamentos da 
Prefeitura, associações de bair-
ro, igrejas, entre outros.

“Com a solidariedade do 
povo santista, podemos aten-
der muitas pessoas. Além do 
drive-thru, seguimos com nos-
sa arrecadação permanente, 
para que possamos suprir as 
necessidades básicas de todos 
aqueles que mais precisam”, 
afirmou a presidente do Fun-
do Social, Maria Ignez Barbosa.

Doações podem ser en-
tregues na sede do FSS, de se-
gunda a sexta, das 9h às 17h. A 
entidade aceita doações de ali-
mentos, itens de higiene pes-
soal e limpeza, brinquedos, 
cobertores, fraldas geriátricas, 
absorventes e leite. (DL)

 A Transformar o plástico em 
cortinas, carrinhos de brinque-
dos, vasos de flores, samam-
baias, mobiles, guirlandas, en-
tre outros objetos. Essa foi a 
forma que a catadora de reci-
cláveis e artesã Maria Raimun-
da Marques dos Santos, de 59 
anos, encontrou para ter uma 
renda e sustentar sua família, 
no bairro Jardim Umuarama, 
em Itanhaém. 

Há cerca de 25 anos, desde 
1996, ela recolhe o material re-
ciclável nas ruas, quando veio 
de São Paulo para morar em 
Itanhaém. 

“Ao chegar no bairro Jardim 
Umuarama, tive que invadir 
essa área verde e montar um 
barraco de madeira para mo-
rar, mas, hoje, já regularizei a 
situação e pago o imposto à 
prefeitura”, explica. 

“Comecei a recolher os re-
cicláveis para manter a famí-
lia. Aprendi sozinha a fazer as 
cortinas com garrafas pets. No 
início, o pessoal comprava só 

Itanhaém: catadora de recicláveis faz objetos para se manter

Catadora de recicláveis faz objetos de garrafas pets em Itanhaém

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

para me ajudar, mas depois, fui 
aprendendo a montar outros 
objetos como brinquedos, va-
sos de plantas e outros.” 

Raimunda conta que sua 
vida foi bastante difícil. Ela teve 
nove filhos, porém a primeira 
filha acabou sendo doada por 
sua mãe, pois ela era muito 
nova e perdeu o contato. Tra-
balhou ainda em uma fábrica 
de plástico em São Paulo. 

Ela sai todos os dias com 
o seu carrinho, durante a se-
mana, para pegar os materiais 
recicláveis. Essa é a sua única 
fonte de renda para garantir o 
sustento da família. 

“Nos finais de semana 
aproveito para sair com mi-
nha bicicleta triciclo e vender 
os objetos nas praias do So-
nho, do Gaivota, em Itanhaém, 
e também em Mongaguá. Os 
carrinhos são amarrados atrás 
da bike, já que a propaganda é 
a alma do negócio”, ressalta.   

Os carrinhos de brinque-
do são os que mais chamam 

a atenção das crianças. Ela re-
cebe várias encomendas de 
clientes que já a conhecem e, 
em especial, no Dia das Crian-
ças. Para montar os carrinhos, 
ela já deixa as rodas prontas e, 
em um dia, chega a montar 12. 

Quanto aos valores dos 
objetos, eles variam confor-
me o modelo. Um carrinho 
sai a R$ 10,00, uma cortina a 
R$ 100,00, e as samambaias 
R$ 50,00. 

GUERREIRA
Com a pandemia da Covid-19, 
as vendas caíram bastante, po-
rém Raimunda já tinha alguns 
fregueses fiéis que faziam as 
encomendas. Nem mesmo 
durante essa fase ela não dei-
xou de vender. 

“Ao passar nas ruas algu-
mas pessoas comentam que 
sou uma guerreira. Isso porque 
saio embaixo de sol ou de chu-
va para vender os meus obje-
tos”, revela.   

Na sua casa, a artesã tem 

um quarto onde fica reserva-
do para deixar o material re-
ciclável e montar as peças dos 
objetos. Ao caminhar pelo jar-
dim, estão expostos diversos 
vasos de flores, samambaias e 
mobiles variados, todos feitos 
com garrafas pets.

As tampinhas das garrafas 

na barraca da ONG Ecosurfe, 
na Praia do Sonho. Um dos 
pontos fixos de vendas é a na 
barraca do Rubão, na mesma 
praia, com a exposição dos ob-
jetos. 

“Há quatro anos, também 
ensinei as crianças atendidas 
pelo projeto social “Flor da 
Mata”. Meus carrinhos já fo-
ram vendidos para os estados 
do Paraná, Bahia, Minas Gerais 
e outros”, conta. 

A ideia da artesã é, em um 
futuro próximo, poder se aper-
feiçoar e criar outros modelos 
de objetos para divulgar e ofe-
recer ao público.   

Para divulgar o trabalho, 
Raimunda tem postado fotos 
nas redes sociais, como no Fa-
cebook (mariaraimundamar-
ques). 

Interessados em conhecer 
ou colaborar com doação de 
materiais recicláveis ou tin-
ta podem fazer contato pelo 
WhatsApp 13 99789.6892.  
(Nayara Martins)

pets também são reaproveita-
das para montar as cortinas. 
Outro objeto bastante procu-
rado são as árvores de natal. 
“Mas este ano, só vou mon-
tar as árvores se receber enco-
mendas”, frisa. 

Além das vendas, Raimun-
da já deu aulas aos turistas 

Criativa, Espaço Artist’s Alley e 
o Espaço Leia Santos, contação 
de histórias, além de apresen-
tações do Robotron 013, Street 
Band Sena Sopra Metais, Banda 

Cartoon e de grupos de K-pop. 
 

PAINÉIS     
Do outro lado do Centro His-
tórico, a Estação do Valongo 
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 A O Índice de Perda de Qua-
lidade de Vida (IPQV) no Bra-
sil era de 0,158 entre 2017 e 
2018. Este índice multidi-
mensional foi apresentado 
nesta sexta (26) pela primei-
ra vez pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), no Rio de Janeiro. 
Ele representa mais uma di-
mensão da Pesquisa de Or-
çamentos Familiares (POF 
2017-2018), trazendo agora 
os Indicadores de Qualidade 
de Vida.

Os novos indicadores se-
guem recomendações da Or-
ganização das Nações Uni-
das (ONU) e utilizam uma 
série de variáveis da pesquisa 
2017-2018. As medidas vão de 
zero a um, sendo que, quan-
to mais perto de zero, menor 
a perda. 

O IPQV leva em conside-
ração 50 indicadores relati-
vos a moradias, serviços de 
utilidade pública, alimenta-
ção e saúde, educação, aces-
so a serviços financeiros e 
padrão de vida, lazer e trans-
porte.

O IPQV para pessoa preta 
ou parda é 0,185 e para pes-
soa branca, 0,123. “Quando 
os subgrupos da população 
são definidos pelas caracte-
rísticas da família, nos casos 
em que a pessoa de referên-
cia se declarou branca, o va-
lor do IPQV foi de 0,123, nota-
damente menor que o valor 
Brasil. Já para a parcela da po-

Novo índice do IBGE representa mais uma dimensão da Pesquisa de Orçamentos Familiares

ARQUIVO/IBGE

Negros têm maior perda 
de qualidade de vida

IBGE. Instituto apresenta índice multidimensional pela primeira vez; os novos 
indicadores seguem recomendações da Organização das Nações Unidas (ONU)

pulação em que a pessoa de 
referência se declarou preta 
ou parda, o IPQV foi de 0,185, 
ou seja 17% maior que o valor 
nacional”, informou o IBGE.

ENSINO SUPERIOR.
Já o índice da perda da qua-
lidade de vida de quem tem 
ensino superior completo 
é bem menor de quem não 
tem instrução. “Quando con-
sideramos a escolaridade, o 
principal destaque está no 
subgrupo com pessoa de refe-
rência sem instrução, em que 
o IPQV foi de 0,255, ou seja,1,6 
vezes o valor Brasil. No sub-
grupo com pessoa de referên-

cia com nível superior com-
pleto, o índice foi de 0,076, 
menos da metade do valor 
Brasil”, revelou a pesquisa.

Famílias cuja pessoa de re-
ferência era homem apresen-
taram menor perda de quali-
dade de vida, com um IPQV de 
0,151, contra 0,169 nas famílias 
lideradas por mulheres.

A faixa com menor perda 
de qualidade de vida concen-
trava 13,7% da população e a 
faixa com mais perdas, 10,3%. 
A maior parte dos brasileiros 
se encontra na zona interme-
diária de qualidade de vida.

Na área rural, a perda era 
maior do que a média na-

cional (1,5 vez mais) do que 
na área urbana (1,7 vez mais). 
Cerca de 15% dos brasileiros 
viviam em área rural e essa 
parcela da população contri-
buiu com quase um quarto 
do valor do IPQV Brasil.

“No que tange aos estra-
tos geográficos, na área rural 
o IPQV foi de 0,246, ou seja, 
cerca de 1,5 vezes o valor para 
o Brasil. As grandes regiões, 
Sul (0,115) e Sudeste (0,127) ti-
veram um IPQV menor que 
o nacional, enquanto Nor-
te (0,225) e Nordeste (0,209) 
apresentaram os maiores 
resultados para este índice”, 
disse. (AB e GSP)

Nesta semana no Congresso Nacional foi desta-
que a articulação do Governo na  proposta que 
prevê o pagamento de décimo quarto salário 

para aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Na-
cional do Seguro Social). Aprovada na Comissão de Fi-
nanças e Tributação, a ideia assegura, excepcionalmen-
te nos anos de 2020 e 2021, o pagamento em dobro 
do abono anual devido aos segurados e dependentes 
INSS. Na mesma  Comissão foi aprovada a isenção do 
Imposto sobre Produtos Industrializados de veículos a 
serem comercializados para as Pessoas com Deficiência 
(PcDs) e taxistas de todo o Brasil. Isenção de IPI pode 
baratear veículo em até 25%.

CONGRESSO
Boas aprovações

Movimentação
A filiação do presi-
dente Jair Bolsonaro 
ao Partido Liberal 
(PL) será oficializada 
no próximo dia 30 de 
novembro, às 10h30. 
Esse é o assunto mais 
comentado nos corre-
dores do Congresso.

Movimentação II
A base do Governo, ou seja, os deputados bolsonaris-
tas do PSL estão já de malas prontas para desembarcar 
no novo partido do presidente. Hoje, somam 31. Nos 
bastidores, até deputados da ala de Luciano Bivar (de-
putado federal por Pernambuco e presidente nacional 
do PSL) já estudam também acompanhar o presidente 
no novo lar.

Movimentação III
A cidade está com quase todos hoteis cheios. Uma 
movimentação surpreendente no setor. 

Auxílio aos carentes
A Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provi-
sória do programa Auxílio Brasil com ampliação de 
famílias beneficiadas. Esse é o programa social do 
governo federal que substituiu o Bolsa Família. Neste 
primeiro mês serão contempladas mais de 14,5 mi-
lhões de famílias.

Atenção escolar
A Comissão de Educação aprovou projeto que obriga 
escolas a fazer duas reuniões com os pais por semes-
tre. Pais e responsáveis serão dispensados do traba-
lho, sem prejuízo do salário, por até oito horas por 
semestre para comparecer às reuniões. A ideia é do 
deputado paulista Ricardo Izar.

Ideia reprovada
Ainda na Comissão de Educação, foi rejeitada a 
criação de linha de crédito para alunos de Farmácia 
durante a pandemia. Segundo o relator, o deputado 
federal por São Paulo, General Peternelli, hoje já exis-
tem instrumentos importantes para contribuir com 
a permanência dos educandos no ensino superior, 
como o Prouni e o Fies.

Direto 
de Brasília

Por Guri do Planalto
editor@gazetasp.com.br 

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Brasil + Mundo

O ex-juiz Sérgio Moro foi o gran-
de ator nos tempos da Ope-
ração Lava jato e agora tenta 
a carreira política buscando a 
vaga da presidência, apresen-

tando-se como uma eventual 3ª via tanto 
esperada por empresários e por aqueles que 
estão desgostos cm o governo Bolsonaro 
e não querem ouvir o nome de Lula como 
eventual titular da cadeira do Planalto. 

O ministro Moro ficou pouco tempo no 
cargo e causou alarde com a divulgação de 
uma reunião presidencial, da mesma forma 
que divulgava trechos dos interrogatórios em 
processo judiciais pela Justiça Federal em Curi-

tiba, os mesmos métodos e técnicos antigos 
para fatos novos levaram a perder a cadeira 
de Ministro e dar adeus a tão almejada vaga 
como membro do Supremo Tribunal Federal. 

Fora essa perda na sequência o próprio STF 
julgou que os processos que foram julgados 
pelos Juiz Moro eram de competênciade ou-
tras varas, como a de Brasília, Rio de Janeiro e 
de São Paulo, desmontando a Lava Jato e de-
monstrando que Sérgio Moro exacerbou de 
seus limites como juiz federal. Resultado, Lula 
volta ao cenário político com força e vigor. 

Embora esta seja sua maior falha como 
magistrado, por outro lado é sua grande vir-
tude ser protagonista da maior ação contra 

corrupção no País. É uma bandeira que term-
forte apreço político e populista e com certeza 
poderá atrair um capital de votos sem igual 
para o ex-magistrado, vide que nas pesquisas 
já aparece em terceiro colocado, ignorando  
Ciro Gomes e se aproximando de Bolsonaro. 

Longe do jogo processual, de recursos, 
apelações, habeas corpus, Moro deverá con-
viver com um jogo mais obscuro, sem codi-
ficações ou regras estabelecidas, sua sobrevi-
vência como terceira via pode até ocorrer, mas 
terá que ultrapassar tubarões como Rodrigo 
Pacheco, PSDB, as forças de Gilberto Kassab 
entre outras, não será fácil, mas quem quer su-
bir a rampa do Planalto tem que correr riscos.

Célio Egidio
celioegidio@gmail.com
Colaborador 
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 D As modalidades estarão disponíveis na próxima segunda-feira (29). A resolução foi publicada no Diário Oficial da União

MARCELO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL

O Banco Central (BC) alterou 
o regulamento do Pix, sis-
tema de pagamentos ins-
tantâneos, para incluir as 
modalidades de saque e de 

troco. A resolução foi publicada ontem 
(26) no Diário Oficial da União.

As modalidades estarão disponíveis 
a partir da próxima segunda-feira (29). 
Segundo o BC, a oferta dos dois novos 
produtos aos usuários da ferramenta 
é opcional, cabendo a decisão final aos 
estabelecimentos comerciais, às em-
presas proprietárias de redes de autoa-
tendimento e às instituições financei-
ras.

PIX SAQUE.
O Pix Saque permitirá que os clientes 
de qualquer instituição participante 
do sistema realizem saque em um dos 
pontos que ofertar o serviço.

Estabelecimentos comerciais, redes 
de caixas eletrônicos compartilhados e 
participantes do Pix, por meio de seus 
serviços de autoatendimento próprios, 
poderão ofertar o serviço. Para ter aces-
so aos recursos em espécie, o cliente 
fará um Pix para o agente de saque, em 
dinâmica similar à de um Pix normal, 
a partir da leitura de um QR Code ou a 
partir do aplicativo do prestador do ser-
viço.

PIX TROCO.
No Pix Troco, a dinâmica é praticamen-
te idêntica. A diferença é que o saque 
de recursos em espécie pode ser feito 
durante o pagamento de uma compra 
ao estabelecimento. Nesse caso, o Pix é 
feito pelo valor total, ou seja, da com-
pra mais o saque. No extrato do cliente 
aparecerá o valor correspondente ao sa-
que e à compra. (AB)

O limite máximo 
das transações do 
Pix Saque e do Pix 
Troco será de R$ 
500,00 durante 
o dia, e de R$ 
100,00 no período 
noturno (das 20h 
às 6h)

Banco Central regulamenta 
sistemas Pix Saque e Pix Troco

Fique 
ligado 

NOTAS

 A O reajuste mediano dos sa-
lários nas negociações ocorri-
das em outubro ficou 1,8 pon-
to percentual abaixo do Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor (INPC). A inflação acu-
mulada nos últimos 12 meses, 
tendo outubro como referên-
cia, é 10,8%. 

Os números constam no 
boletim Salariômetro - Merca-
do de Trabalho e Negociações 
Coletivas, divulgado mensal-
mente pela Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Considerando os acordos 
coletivos, a situação é pior: o 
reajuste ficou 2,8 pontos per-
centuais atrás da inflação. Em 
70,1% das negociações coletivas, 
o reajuste foi menor que o INPC 
acumulado.

Das 193 negociações coleti-
vas levantadas, 54 foram na in-
dústria metalúrgica, com rea-
juste mediano real de -4,6%. Em 
seguida, em número de acor-
dos, está a construção civil, com 
29 negociações e um reajuste 
mediano real que não repôs a 
inflação (0%).

Quanto aos estados, São 
Paulo concentrou a maior par-
te dos acordos, com 72 negocia-
ções, seguido por Minas Gerais 
(49). Nos dois casos, o reajuste 
mediano real ficou abaixo do 
INPC, -1,8% e -4,4%, respectiva-

Reajustes mantêm-se 
abaixo da inflação

mente.
De acordo com a Fipe, a in-

flação calculada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) ficará entre 10% e 
11% até maio. “Os reajustes con-
tinuarão magros no próximo 
ano”, assinala o boletim.

METODOLOGIA.
O acompanhamento das ne-
gociações coletivas é feito por 
meio de acordos e convenções 
registrados no Mediador do 
Ministério da Economia.

A Fipe coleta os dados e in-
formações disponíveis no siste-
ma, tabula e organiza os valores 
observados para 40 resultados 
da negociação coletiva, reuni-
dos em acordos e convenções 
e também por atividade econô-
mica e setores econômicos. (FP)

Os números 
constam 
no boletim 
Salariômetro 
- Mercado de 
Trabalho e 
Negociações 
Coletivas, 
divulgado 
mensalmente

 A O juro médio do rotati-
vo do cartão de crédito subiu 
de 339,5%, em setembro, para 
343,6% ao ano em outubro. No 
mesmo mês de 2020, a taxa era 
de 317,2% ao ano.

Já os juros do cheque espe-
cial caíram de 129,6%, em se-
tembro, para 128,8%. Na com-
paração com outubro do ano 
passado (112,3% ao ano), no en-
tanto, houve alta.

Os juros nos dois tipos de 
crédito seguem em patamar 
elevado. Para efeito de compa-
ração, a taxa básica de juros do 
país (Selic) está em 7,75% ao ano, 
após o Banco Central elevar os 
juros na última reunião do Co-
pom (Comitê de Política Mo-
netária).

Os dados foram divulgados 
hoje pelo Banco Central. Esses 
são números médios e podem 

variar para cada situação especí-
fica, porque os bancos oferecem 
taxas diferentes de acordo com 
o plano contratado pelo cliente 
e a relação entre eles (quem tem 
mais dinheiro no banco paga 
menos taxas).

Veja a variação dos juros nas 
modalidades de crédito em ou-
tubro:

Cheque especial: caiu de 
129,6% para 128,8%

Rotativo do cartão de crédi-
to: subiu de 339,5% para 343,6%

Cartão de crédito parcelado: 
subiu de 168,7% para 172,6%

Crédito pessoal não consig-
nado: subiu de 77,4% para 83,6%

Crédito pessoal consignado: 
subiu de 19% para 19,7%

Compra de veículos: subiu 
de 23,9% para 24,8%

Financiamento imobiliário: 
subiu de 7,2% para 7,5%. (FP)

Juro do cheque 
especial cai a 129%

 A O turismo brasileiro deve 
terminar o ano com crescimen-
to de 16% e faturamento de R$ 
130 bilhões, 22% inferior ao re-
gistrado no período pré-pan-
demia, de acordo com dados 
do levantamento do Conselho 
de Turismo (CT) da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP).

Os segmentos que registra-
ram os resultados mais expres-
sivos, a partir do quarto mês 
do ano, foram os de transporte 
aéreo, com alta anual de 83,9% 
e serviços de alojamento e ali-
mentação, que teve elevação de 
61,9%. “No entanto, a base de 
comparação explica o resulta-
do, pois, esses foram os seto-
res que mais sofreram o impac-
to da crise em 2020, estando, 
também, abaixo do patamar de 
abril de 2019”, diz a Fecomer-
cioSP.

Segundo os dados, a deman-

da dos passageiros aéreos atin-
giu nível superior a 6 milhões 
em julho, mantendo-se no mes-
mo nível nos meses seguintes. 
Até junho esses números esta-
vam menores do que 5 milhões 
de pessoas. A perspectiva da Fe-
comercio é a de que o transpor-
te aéreo encerre o ano com fa-
turamento de R$ 37,8 bilhões, o 
que representa um crescimen-
to anual de 30,5%. “Porém, ain-
da 36% abaixo do nível de 2019. 
Já o resultado projetado do últi-
mo trimestre deve ser 12% me-
nor em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano pré-pandemia”, 
estima a entidade.

O transporte rodoviário (in-
termunicipal, interestadual e 
internacional), que apresentou 
quedas relativamente modes-
tas no início do ano, deve en-
cerrar 2021 com alta de 9% e 
faturamento de R$ 17,7 bilhões 
(5,1% abaixo do patamar de 
2019). (AB)

Turismo deve crescer 
no fim deste ano

 D Agora, o texto será examinado pela CCJC da Câmara, a última a fazer a avaliação

DIVULGAÇÃO/PORTAL BRASIL

Comissão aprova 14º 
salário para aposentados

INSS. A proposta foi criada para minimizar os impactos financeiros da pandemia de 
Covid-19. Se aprovado, as parcelas serão pagas em março de 2022 e de 2023

O projeto de lei 
que estabelece 
o pagamento 
excepcional de 
um 14º salário 

para beneficiários do INSS 
(Instituto Nacional do Segu-
ro Social) foi aprovado nesta 
quarta-feira (24) pela Comis-
são de Finanças e Tributa-
ção da Câmara dos Deputa-
dos, onde ficou dois meses 
parado. A proposta foi criada 
para minimizar os impactos 
financeiros da pandemia de 
Covid-19. Se aprovado, as par-
celas serão pagas em março 
de 2022 e de 2023, limitadas a 
até dois salários mínimos.

Agora, o texto será exa-
minado pela CCJC (Comis-
são de Constituição e Justiça 
e de Cidadania) da Câmara, 
a última a fazer a avaliação. 
Não há uma data determi-
nada para que seja emitido 
um parecer do grupo. Como 
a proposta tem caráter con-
clusivo e tramita em regime 
de prioridade, não precisa 
ser submetida a votação em 
plenário após passar pela 
CCJC.

Ou seja, se for aprovado 
nesta comissão, o projeto de 
lei vai direto para análise no 
Senado. De lá, caso seja avali-
zado pelos senadores, segui-
rá para sanção do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido). 

Na hipótese de o presiden-
te rejeitar a proposta total ou 
parcialmente, o Congresso 
tem o poder de derrubar os 
vetos.

O projeto original 
(4.367/2020), do deputado 
Pompeo de Mattos (PDT-RS), 
previa o pagamento do 14º 
salário para aposentados e 
pensionistas do RGPS (Regi-
me Geral de Previdência So-
cial) em 2020 e 2021.

Durante a tramitação na 

Comissão de Seguridade So-
cial e Família, a proposta foi 
anexada a um outro projeto, 
do deputado Aureo Ribeiro 
(SD-RJ), que propôs o paga-
mento do 14º até 2023. Isso 
porque o projeto original 
não foi votado a tempo de 
conceder o abono no ano 
passado.

Outra mudança feita na 
Comissão de Seguridade 
Social e Família foi a inclu-
são do 14º para pessoas que 

recebem auxílio-doença e 
auxílio-acidente. O projeto 
original previa o abono so-
mente para aposentados e 
pensionistas.

Em 2020 e 2021, o go-
verno decidiu antecipar o 
13º salário a aposentados e 
pensionistas para o meio do 
ano. Motivada pelos efeitos 
econômicos da crise do co-
ronavírus, a medida visou 
aumentar a injeção de di-
nheiro na economia. (FP)
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 A O Índice de Perda de Qua-
lidade de Vida (IPQV) no Bra-
sil era de 0,158 entre 2017 e 
2018. Este índice multidi-
mensional foi apresentado 
nesta sexta (26) pela primei-
ra vez pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), no Rio de Janeiro. 
Ele representa mais uma di-
mensão da Pesquisa de Or-
çamentos Familiares (POF 
2017-2018), trazendo agora 
os Indicadores de Qualidade 
de Vida.

Os novos indicadores se-
guem recomendações da Or-
ganização das Nações Uni-
das (ONU) e utilizam uma 
série de variáveis da pesquisa 
2017-2018. As medidas vão de 
zero a um, sendo que, quan-
to mais perto de zero, menor 
a perda. 

O IPQV leva em conside-
ração 50 indicadores relati-
vos a moradias, serviços de 
utilidade pública, alimenta-
ção e saúde, educação, aces-
so a serviços financeiros e 
padrão de vida, lazer e trans-
porte.

O IPQV para pessoa preta 
ou parda é 0,185 e para pes-
soa branca, 0,123. “Quando 
os subgrupos da população 
são definidos pelas caracte-
rísticas da família, nos casos 
em que a pessoa de referên-
cia se declarou branca, o va-
lor do IPQV foi de 0,123, nota-
damente menor que o valor 
Brasil. Já para a parcela da po-

Novo índice do IBGE representa mais uma dimensão da Pesquisa de Orçamentos Familiares

ARQUIVO/IBGE

Negros têm maior perda 
de qualidade de vida

IBGE. Instituto apresenta índice multidimensional pela primeira vez; os novos 
indicadores seguem recomendações da Organização das Nações Unidas (ONU)

pulação em que a pessoa de 
referência se declarou preta 
ou parda, o IPQV foi de 0,185, 
ou seja 17% maior que o valor 
nacional”, informou o IBGE.

ENSINO SUPERIOR.
Já o índice da perda da qua-
lidade de vida de quem tem 
ensino superior completo 
é bem menor de quem não 
tem instrução. “Quando con-
sideramos a escolaridade, o 
principal destaque está no 
subgrupo com pessoa de refe-
rência sem instrução, em que 
o IPQV foi de 0,255, ou seja,1,6 
vezes o valor Brasil. No sub-
grupo com pessoa de referên-

cia com nível superior com-
pleto, o índice foi de 0,076, 
menos da metade do valor 
Brasil”, revelou a pesquisa.

Famílias cuja pessoa de re-
ferência era homem apresen-
taram menor perda de quali-
dade de vida, com um IPQV de 
0,151, contra 0,169 nas famílias 
lideradas por mulheres.

A faixa com menor perda 
de qualidade de vida concen-
trava 13,7% da população e a 
faixa com mais perdas, 10,3%. 
A maior parte dos brasileiros 
se encontra na zona interme-
diária de qualidade de vida.

Na área rural, a perda era 
maior do que a média na-

cional (1,5 vez mais) do que 
na área urbana (1,7 vez mais). 
Cerca de 15% dos brasileiros 
viviam em área rural e essa 
parcela da população contri-
buiu com quase um quarto 
do valor do IPQV Brasil.

“No que tange aos estra-
tos geográficos, na área rural 
o IPQV foi de 0,246, ou seja, 
cerca de 1,5 vezes o valor para 
o Brasil. As grandes regiões, 
Sul (0,115) e Sudeste (0,127) ti-
veram um IPQV menor que 
o nacional, enquanto Nor-
te (0,225) e Nordeste (0,209) 
apresentaram os maiores 
resultados para este índice”, 
disse. (AB e GSP)

Nesta semana no Congresso Nacional foi desta-
que a articulação do Governo na  proposta que 
prevê o pagamento de décimo quarto salário 

para aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Na-
cional do Seguro Social). Aprovada na Comissão de Fi-
nanças e Tributação, a ideia assegura, excepcionalmen-
te nos anos de 2020 e 2021, o pagamento em dobro 
do abono anual devido aos segurados e dependentes 
INSS. Na mesma  Comissão foi aprovada a isenção do 
Imposto sobre Produtos Industrializados de veículos a 
serem comercializados para as Pessoas com Deficiência 
(PcDs) e taxistas de todo o Brasil. Isenção de IPI pode 
baratear veículo em até 25%.

CONGRESSO
Boas aprovações

Movimentação
A filiação do presi-
dente Jair Bolsonaro 
ao Partido Liberal 
(PL) será oficializada 
no próximo dia 30 de 
novembro, às 10h30. 
Esse é o assunto mais 
comentado nos corre-
dores do Congresso.

Movimentação II
A base do Governo, ou seja, os deputados bolsonaris-
tas do PSL estão já de malas prontas para desembarcar 
no novo partido do presidente. Hoje, somam 31. Nos 
bastidores, até deputados da ala de Luciano Bivar (de-
putado federal por Pernambuco e presidente nacional 
do PSL) já estudam também acompanhar o presidente 
no novo lar.

Movimentação III
A cidade está com quase todos hoteis cheios. Uma 
movimentação surpreendente no setor. 

Auxílio aos carentes
A Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provi-
sória do programa Auxílio Brasil com ampliação de 
famílias beneficiadas. Esse é o programa social do 
governo federal que substituiu o Bolsa Família. Neste 
primeiro mês serão contempladas mais de 14,5 mi-
lhões de famílias.

Atenção escolar
A Comissão de Educação aprovou projeto que obriga 
escolas a fazer duas reuniões com os pais por semes-
tre. Pais e responsáveis serão dispensados do traba-
lho, sem prejuízo do salário, por até oito horas por 
semestre para comparecer às reuniões. A ideia é do 
deputado paulista Ricardo Izar.

Ideia reprovada
Ainda na Comissão de Educação, foi rejeitada a 
criação de linha de crédito para alunos de Farmácia 
durante a pandemia. Segundo o relator, o deputado 
federal por São Paulo, General Peternelli, hoje já exis-
tem instrumentos importantes para contribuir com 
a permanência dos educandos no ensino superior, 
como o Prouni e o Fies.

Direto 
de Brasília

Por Guri do Planalto
editor@gazetasp.com.br 

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Brasil + Mundo

O ex-juiz Sérgio Moro foi o gran-
de ator nos tempos da Ope-
ração Lava jato e agora tenta 
a carreira política buscando a 
vaga da presidência, apresen-

tando-se como uma eventual 3ª via tanto 
esperada por empresários e por aqueles que 
estão desgostos cm o governo Bolsonaro 
e não querem ouvir o nome de Lula como 
eventual titular da cadeira do Planalto. 

O ministro Moro ficou pouco tempo no 
cargo e causou alarde com a divulgação de 
uma reunião presidencial, da mesma forma 
que divulgava trechos dos interrogatórios em 
processo judiciais pela Justiça Federal em Curi-

tiba, os mesmos métodos e técnicos antigos 
para fatos novos levaram a perder a cadeira 
de Ministro e dar adeus a tão almejada vaga 
como membro do Supremo Tribunal Federal. 

Fora essa perda na sequência o próprio STF 
julgou que os processos que foram julgados 
pelos Juiz Moro eram de competênciade ou-
tras varas, como a de Brasília, Rio de Janeiro e 
de São Paulo, desmontando a Lava Jato e de-
monstrando que Sérgio Moro exacerbou de 
seus limites como juiz federal. Resultado, Lula 
volta ao cenário político com força e vigor. 

Embora esta seja sua maior falha como 
magistrado, por outro lado é sua grande vir-
tude ser protagonista da maior ação contra 

corrupção no País. É uma bandeira que term-
forte apreço político e populista e com certeza 
poderá atrair um capital de votos sem igual 
para o ex-magistrado, vide que nas pesquisas 
já aparece em terceiro colocado, ignorando  
Ciro Gomes e se aproximando de Bolsonaro. 

Longe do jogo processual, de recursos, 
apelações, habeas corpus, Moro deverá con-
viver com um jogo mais obscuro, sem codi-
ficações ou regras estabelecidas, sua sobrevi-
vência como terceira via pode até ocorrer, mas 
terá que ultrapassar tubarões como Rodrigo 
Pacheco, PSDB, as forças de Gilberto Kassab 
entre outras, não será fácil, mas quem quer su-
bir a rampa do Planalto tem que correr riscos.

Célio Egidio
celioegidio@gmail.com
Colaborador 
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Moro é a 3ª via à Presidência?
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 D As modalidades estarão disponíveis na próxima segunda-feira (29). A resolução foi publicada no Diário Oficial da União

MARCELO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL

O Banco Central (BC) alterou 
o regulamento do Pix, sis-
tema de pagamentos ins-
tantâneos, para incluir as 
modalidades de saque e de 

troco. A resolução foi publicada ontem 
(26) no Diário Oficial da União.

As modalidades estarão disponíveis 
a partir da próxima segunda-feira (29). 
Segundo o BC, a oferta dos dois novos 
produtos aos usuários da ferramenta 
é opcional, cabendo a decisão final aos 
estabelecimentos comerciais, às em-
presas proprietárias de redes de autoa-
tendimento e às instituições financei-
ras.

PIX SAQUE.
O Pix Saque permitirá que os clientes 
de qualquer instituição participante 
do sistema realizem saque em um dos 
pontos que ofertar o serviço.

Estabelecimentos comerciais, redes 
de caixas eletrônicos compartilhados e 
participantes do Pix, por meio de seus 
serviços de autoatendimento próprios, 
poderão ofertar o serviço. Para ter aces-
so aos recursos em espécie, o cliente 
fará um Pix para o agente de saque, em 
dinâmica similar à de um Pix normal, 
a partir da leitura de um QR Code ou a 
partir do aplicativo do prestador do ser-
viço.

PIX TROCO.
No Pix Troco, a dinâmica é praticamen-
te idêntica. A diferença é que o saque 
de recursos em espécie pode ser feito 
durante o pagamento de uma compra 
ao estabelecimento. Nesse caso, o Pix é 
feito pelo valor total, ou seja, da com-
pra mais o saque. No extrato do cliente 
aparecerá o valor correspondente ao sa-
que e à compra. (AB)

O limite máximo 
das transações do 
Pix Saque e do Pix 
Troco será de R$ 
500,00 durante 
o dia, e de R$ 
100,00 no período 
noturno (das 20h 
às 6h)

Banco Central regulamenta 
sistemas Pix Saque e Pix Troco

Fique 
ligado 

NOTAS

 A O reajuste mediano dos sa-
lários nas negociações ocorri-
das em outubro ficou 1,8 pon-
to percentual abaixo do Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor (INPC). A inflação acu-
mulada nos últimos 12 meses, 
tendo outubro como referên-
cia, é 10,8%. 

Os números constam no 
boletim Salariômetro - Merca-
do de Trabalho e Negociações 
Coletivas, divulgado mensal-
mente pela Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Considerando os acordos 
coletivos, a situação é pior: o 
reajuste ficou 2,8 pontos per-
centuais atrás da inflação. Em 
70,1% das negociações coletivas, 
o reajuste foi menor que o INPC 
acumulado.

Das 193 negociações coleti-
vas levantadas, 54 foram na in-
dústria metalúrgica, com rea-
juste mediano real de -4,6%. Em 
seguida, em número de acor-
dos, está a construção civil, com 
29 negociações e um reajuste 
mediano real que não repôs a 
inflação (0%).

Quanto aos estados, São 
Paulo concentrou a maior par-
te dos acordos, com 72 negocia-
ções, seguido por Minas Gerais 
(49). Nos dois casos, o reajuste 
mediano real ficou abaixo do 
INPC, -1,8% e -4,4%, respectiva-

Reajustes mantêm-se 
abaixo da inflação

mente.
De acordo com a Fipe, a in-

flação calculada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) ficará entre 10% e 
11% até maio. “Os reajustes con-
tinuarão magros no próximo 
ano”, assinala o boletim.

METODOLOGIA.
O acompanhamento das ne-
gociações coletivas é feito por 
meio de acordos e convenções 
registrados no Mediador do 
Ministério da Economia.

A Fipe coleta os dados e in-
formações disponíveis no siste-
ma, tabula e organiza os valores 
observados para 40 resultados 
da negociação coletiva, reuni-
dos em acordos e convenções 
e também por atividade econô-
mica e setores econômicos. (FP)

Os números 
constam 
no boletim 
Salariômetro 
- Mercado de 
Trabalho e 
Negociações 
Coletivas, 
divulgado 
mensalmente

 A O juro médio do rotati-
vo do cartão de crédito subiu 
de 339,5%, em setembro, para 
343,6% ao ano em outubro. No 
mesmo mês de 2020, a taxa era 
de 317,2% ao ano.

Já os juros do cheque espe-
cial caíram de 129,6%, em se-
tembro, para 128,8%. Na com-
paração com outubro do ano 
passado (112,3% ao ano), no en-
tanto, houve alta.

Os juros nos dois tipos de 
crédito seguem em patamar 
elevado. Para efeito de compa-
ração, a taxa básica de juros do 
país (Selic) está em 7,75% ao ano, 
após o Banco Central elevar os 
juros na última reunião do Co-
pom (Comitê de Política Mo-
netária).

Os dados foram divulgados 
hoje pelo Banco Central. Esses 
são números médios e podem 

variar para cada situação especí-
fica, porque os bancos oferecem 
taxas diferentes de acordo com 
o plano contratado pelo cliente 
e a relação entre eles (quem tem 
mais dinheiro no banco paga 
menos taxas).

Veja a variação dos juros nas 
modalidades de crédito em ou-
tubro:

Cheque especial: caiu de 
129,6% para 128,8%

Rotativo do cartão de crédi-
to: subiu de 339,5% para 343,6%

Cartão de crédito parcelado: 
subiu de 168,7% para 172,6%

Crédito pessoal não consig-
nado: subiu de 77,4% para 83,6%

Crédito pessoal consignado: 
subiu de 19% para 19,7%

Compra de veículos: subiu 
de 23,9% para 24,8%

Financiamento imobiliário: 
subiu de 7,2% para 7,5%. (FP)

Juro do cheque 
especial cai a 129%

 A O turismo brasileiro deve 
terminar o ano com crescimen-
to de 16% e faturamento de R$ 
130 bilhões, 22% inferior ao re-
gistrado no período pré-pan-
demia, de acordo com dados 
do levantamento do Conselho 
de Turismo (CT) da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP).

Os segmentos que registra-
ram os resultados mais expres-
sivos, a partir do quarto mês 
do ano, foram os de transporte 
aéreo, com alta anual de 83,9% 
e serviços de alojamento e ali-
mentação, que teve elevação de 
61,9%. “No entanto, a base de 
comparação explica o resulta-
do, pois, esses foram os seto-
res que mais sofreram o impac-
to da crise em 2020, estando, 
também, abaixo do patamar de 
abril de 2019”, diz a Fecomer-
cioSP.

Segundo os dados, a deman-

da dos passageiros aéreos atin-
giu nível superior a 6 milhões 
em julho, mantendo-se no mes-
mo nível nos meses seguintes. 
Até junho esses números esta-
vam menores do que 5 milhões 
de pessoas. A perspectiva da Fe-
comercio é a de que o transpor-
te aéreo encerre o ano com fa-
turamento de R$ 37,8 bilhões, o 
que representa um crescimen-
to anual de 30,5%. “Porém, ain-
da 36% abaixo do nível de 2019. 
Já o resultado projetado do últi-
mo trimestre deve ser 12% me-
nor em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano pré-pandemia”, 
estima a entidade.

O transporte rodoviário (in-
termunicipal, interestadual e 
internacional), que apresentou 
quedas relativamente modes-
tas no início do ano, deve en-
cerrar 2021 com alta de 9% e 
faturamento de R$ 17,7 bilhões 
(5,1% abaixo do patamar de 
2019). (AB)

Turismo deve crescer 
no fim deste ano

 D Agora, o texto será examinado pela CCJC da Câmara, a última a fazer a avaliação

DIVULGAÇÃO/PORTAL BRASIL

Comissão aprova 14º 
salário para aposentados

INSS. A proposta foi criada para minimizar os impactos financeiros da pandemia de 
Covid-19. Se aprovado, as parcelas serão pagas em março de 2022 e de 2023

O projeto de lei 
que estabelece 
o pagamento 
excepcional de 
um 14º salário 

para beneficiários do INSS 
(Instituto Nacional do Segu-
ro Social) foi aprovado nesta 
quarta-feira (24) pela Comis-
são de Finanças e Tributa-
ção da Câmara dos Deputa-
dos, onde ficou dois meses 
parado. A proposta foi criada 
para minimizar os impactos 
financeiros da pandemia de 
Covid-19. Se aprovado, as par-
celas serão pagas em março 
de 2022 e de 2023, limitadas a 
até dois salários mínimos.

Agora, o texto será exa-
minado pela CCJC (Comis-
são de Constituição e Justiça 
e de Cidadania) da Câmara, 
a última a fazer a avaliação. 
Não há uma data determi-
nada para que seja emitido 
um parecer do grupo. Como 
a proposta tem caráter con-
clusivo e tramita em regime 
de prioridade, não precisa 
ser submetida a votação em 
plenário após passar pela 
CCJC.

Ou seja, se for aprovado 
nesta comissão, o projeto de 
lei vai direto para análise no 
Senado. De lá, caso seja avali-
zado pelos senadores, segui-
rá para sanção do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido). 

Na hipótese de o presiden-
te rejeitar a proposta total ou 
parcialmente, o Congresso 
tem o poder de derrubar os 
vetos.

O projeto original 
(4.367/2020), do deputado 
Pompeo de Mattos (PDT-RS), 
previa o pagamento do 14º 
salário para aposentados e 
pensionistas do RGPS (Regi-
me Geral de Previdência So-
cial) em 2020 e 2021.

Durante a tramitação na 

Comissão de Seguridade So-
cial e Família, a proposta foi 
anexada a um outro projeto, 
do deputado Aureo Ribeiro 
(SD-RJ), que propôs o paga-
mento do 14º até 2023. Isso 
porque o projeto original 
não foi votado a tempo de 
conceder o abono no ano 
passado.

Outra mudança feita na 
Comissão de Seguridade 
Social e Família foi a inclu-
são do 14º para pessoas que 

recebem auxílio-doença e 
auxílio-acidente. O projeto 
original previa o abono so-
mente para aposentados e 
pensionistas.

Em 2020 e 2021, o go-
verno decidiu antecipar o 
13º salário a aposentados e 
pensionistas para o meio do 
ano. Motivada pelos efeitos 
econômicos da crise do co-
ronavírus, a medida visou 
aumentar a injeção de di-
nheiro na economia. (FP)
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AVISO DE EDITAL DA TOMADA DE 
PREÇOS Nº 14/2021

Republicado sem alteração

Objeto: Contratação de Praças de 
Brincar – Implantação de Playground, 
em praças dos bairros: Santa Rosa, 
Vila Aurea, Morrinhos e Vila Edna, no 
Município de Guarujá, Estado de São 
Paulo.

O Edital na íntegra e seus anexos poderão 
ser obtidos gratuitamente no site www.
guaruja.sp.gov.br, link “Licitações”, ou 
pessoalmente, na Diretoria de Compras 
e Licitações  (mediante o recolhimento 
de R$ 25,00 referentes aos custos de 
reprodução) sito na Av. Santos Dumont, 
800, 1º andar – Santo Antônio - Guarujá 
– SP, no período de 06 de dezembro 
2021 até 20 de dezembro de 2021. 
O pagamento deverá ser efetivado na 
Agência Bancária situada dentro do 
Paço Municipal Raphael Vitiello.  As 
visitas técnicas poderão ocorrer até 20 
de dezembro de 2021. Os demais atos 
que necessitarem de publicidade serão 
publicados oficialmente apenas no Diário 
Oficial do Município, nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/1993, artigo 6º, inciso 
XIII e Lei Municipal nº 2.812/2001, e 
disponibilizados, em caráter informativo, 
no site da Prefeitura.

Os envelopes 01 e 02 serão recebidos na 
Diretoria de Compras e Licitações, no dia 
21 de dezembro de 2021 até as 09h30m, 
quando se dará a sua abertura.

Guarujá, 26 de novembro de 2021.

Hassen Ahmad Hammoud
Secretário Municipal de

Operações Urbanas

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2021- 

RETIFICADO
Processo nº 5789/2021

Objeto: Aquisição de veículos para utilização da 
Diretoria de Operações Ambientais, conforme 
solicitado pela Secretaria de Meio Ambiente.
Data da entrega dos envelopes: dia 09 de 
dezembro de 2021, até às 14:00h.
Data de abertura: dia 09 dezembro de 2021, às 
14:30h
Local: Prefeitura do Município de Bertioga 
– Diretoria de Licitação e Compras no Paço 
Municipal, sito à Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 – Centro – Bertioga.
A Prefeitura do Município de Bertioga 
torna público que, na data, horário e local 
acima assinalados, fará realizar licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, com critério de 
julgamento de menor preço por ítem.
Valor para a retirada do Edital: 16,53 Ufibs.
Local e horário para pagamento da taxa consulta 
e retirada do edital: Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 Centro Bertioga, junto à Diretoria de 
Licitação e Compras – das 09h00m às 11h30m 
e das 13h30m às 16h00m. O Edital estará 
disponível no endereço acima e através do site 
www.bertioga.sp.gov.br.

Bertioga, 26 de novembro de 2021.
Cristina Raffa Volpi

Diretoria de Licitação e Compras

AVISO DECOMLIC–O 
Departamento de Compras e 
Licitações torna público que o Pregão 
Presencial n.º 176/21–Proc. Adm. n.º 
43.541/21–Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de Tubos de Concreto, 
para atendimento da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Obras 
Públicas, pelo período de 12 (doze) 
meses, restou DESERTO. Maiores 
informações pelo telefone: (13)3579-
1389 com Américo ou pelo e-mail: 
decomlic@saovicente.sp.gov.br. 
São Vicente, 27 de novembro de 
2021. MARTA FLORINDO–Chefe 
do Departamento de Compras e 
Licitações.

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Chamamento Público 

SEFIN nº 016/2021
Processo Administrativo nº 7.845/2021

Objeto: “CHAMAMENTO PÚBLICO 
PARA CREDENCIAMENTO DE 
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS PARA 
RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E 
TAXAS MUNICIPAIS” Entrega dos 
Envelopes Habilitação: O PRAZO 
COMEÇARÁ A CONTAR A PARTIR DO 
PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE A 
ESTA PUBLICAÇÃO
Local e horário para a Entrega dos 
Envelopes Habilitação: AV. PRESIDENTE 
KENNEDY N° 9.000, 1° ANDAR – VILA 
MIRIM, PRAIA GRANDE/SP, DAS 
09h00 ÀS 16h00 Prazo para entrega dos 
Envelopes Habilitação: O PRESENTE 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO 
MANTER-SE-Á ABERTO POR PRAZO 
INDETERMINADO A PREFEITURA DA 
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA 
GRANDE, através do Departamento de 
Licitações, torna público que, receberá 
os Envelopes Habilitação referente ao 
Credenciamento nas condições acima 
previstas, desde que atenda as condições 
habilitatórias constantes no Edital. Valor 
da Taxa para retirada do Edital: R$ 49,72 
(quarenta e nove reais e setenta e dois reais). 
Local e horário para pagamento da taxa: 
Bancos Bradesco e Santander das 10:00 às 
16:00 horas. Local e horário para retirada do 
Edital: Avenida Presidente Kennedy nº 9000 
– Vila Mirim, Praia Grande, SP, das 9h00 às 
16h00. As Instituições interessadas poderão 
obter o Edital, na íntegra, gratuitamente, 
através do site www.praiagrande.sp.gov.br.
Praia Grande, 25 de novembro de 2021. 
CRISTIANO DE MOLA - Secretário 
Municipal de Finanças

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 95/2021 

Processo n° 8100/2021

Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
lixeiras de coleta seletiva para as unidades 
escolares da rede municipal de ensino, conforme 
solicitado pela Secretaria de Educação.
Data da entrega dos envelopes: dia 13 de 
dezembro de 2021, até às 13:30h.
Data de abertura: dia 13 dezembro de 2021, às 
14:00h
Local: Prefeitura do Município de Bertioga 
– Diretoria de Licitação e Compras no Paço 
Municipal, sito à Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 – Centro – Bertioga.
A Prefeitura do Município de Bertioga 
torna público que, na data, horário e local 
acima assinalados, fará realizar licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, com critério de 
julgamento de menor preço por ítem.
Valor para a retirada do Edital: 16,53 Ufibs.
Local e horário para pagamento da taxa consulta 
e retirada do edital: Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 Centro Bertioga, junto à Diretoria de 
Licitação e Compras – das 09h00m às 11h30m 
e das 13h30m às 16h00m. O Edital estará 
disponível no endereço acima e através do site 
www.bertioga.sp.gov.br.

Bertioga, 26 de novembro de 2021.
Cristina Raffa Volpi

Diretoria de Licitação e Compras

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2021

Processo n° 8261/2021

Objeto: Aquisição de cadeiras de rodas e macas 
para obesos, conforme solicitado pela Secretaria 
de Saúde.
Data da entrega dos envelopes: dia 14 de 
dezembro de 2021, até às 13:30h.
Data de abertura: dia 14 dezembro de 2021, às 
14:00h
Local: Prefeitura do Município de Bertioga 
– Diretoria de Licitação e Compras no Paço 
Municipal, sito à Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 – Centro – Bertioga.
A Prefeitura do Município de Bertioga 
torna público que, na data, horário e local 
acima assinalados, fará realizar licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, com critério de 
julgamento de menor preço por ítem.
Valor para a retirada do Edital: 16,53 Ufibs.
Local e horário para pagamento da taxa consulta 
e retirada do edital: Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 Centro Bertioga, junto à Diretoria de 
Licitação e Compras – das 09h00m às 11h30m 
e das 13h30m às 16h00m. O Edital estará 
disponível no endereço acima e através do site 
www.bertioga.sp.gov.br.

Bertioga, 26 de novembro de 2021.
Cristina Raffa Volpi

Diretoria de Licitação e Compras

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2021

Processo n° 8444/2021

Objeto: Registro de preços para aquisição 
de insumos e curativos para atendimento 
de Estomaterapia, conforme solicitado pela 
Secretaria de Saúde.
Data da entrega dos envelopes: dia 15 de 
dezembro de 2021, até às 09:30h.
Data de abertura: dia 15 dezembro de 2021, às 
10:00h
Local: Prefeitura do Município de Bertioga 
– Diretoria de Licitação e Compras no Paço 
Municipal, sito à Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 – Centro – Bertioga.
A Prefeitura do Município de Bertioga 
torna público que, na data, horário e local 
acima assinalados, fará realizar licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, com critério de 
julgamento de menor preço por ítem.
Valor para a retirada do Edital: 16,53 Ufibs.
Local e horário para pagamento da taxa consulta 
e retirada do edital: Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 Centro Bertioga, junto à Diretoria de 
Licitação e Compras – das 09h00m às 11h30m 
e das 13h30m às 16h00m. O Edital estará 
disponível no endereço acima e através do site 
www.bertioga.sp.gov.br.

Bertioga, 26 de novembro de 2021.
Cristina Raffa Volpi

Diretoria de Licitação e Compras

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 98/2021

Processo n° 5882/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço de implantação, 
customização e suporte de Sistema de Gestão 
de atendimento ao cidadão, com o objetivo 
de aprimorar o atendimento à população do 
município.
Data da entrega dos envelopes: dia 16 de 
dezembro de 2021, até às 13:30h.
Data de abertura: dia 16 dezembro de 2021, às 
14:00h
Local: Prefeitura do Município de Bertioga 
– Diretoria de Licitação e Compras no Paço 
Municipal, sito à Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 – Centro – Bertioga.
A Prefeitura do Município de Bertioga 
torna público que, na data, horário e local 
acima assinalados, fará realizar licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, com critério de 
julgamento de menor preço global.
Valor para a retirada do Edital: 16,53 Ufibs.
Local e horário para pagamento da taxa consulta 
e retirada do edital: Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 Centro Bertioga, junto à Diretoria de 
Licitação e Compras – das 09h00m às 11h30m 
e das 13h30m às 16h00m. O Edital estará 
disponível no endereço acima e através do site 
www.bertioga.sp.gov.br.

Bertioga, 26 de novembro de 2021.
Cristina Raffa Volpi

Diretoria de Licitação e Compras

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 99/2021

Processo n° 8257/2021

Objeto: Registro de Preços para contratação de 
empresa para fornecimento de refeições para 
atender o reforço do policiamento da Operação 
Verão 2021/2022, conforme solicitação da 
Secretaria de Segurança e Cidadania.
Data da entrega dos envelopes: dia 10 de 
dezembro de 2021, até às 09:30h.
Data de abertura: dia 10 dezembro de 2021, às 
10:00h
Local: Prefeitura do Município de Bertioga 
– Diretoria de Licitação e Compras no Paço 
Municipal, sito à Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 – Centro – Bertioga.
A Prefeitura do Município de Bertioga 
torna público que, na data, horário e local 
acima assinalados, fará realizar licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, com critério de 
julgamento de menor preço por lote.
Valor para a retirada do Edital: 16,53 Ufibs.
Local e horário para pagamento da taxa consulta 
e retirada do edital: Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 Centro Bertioga, junto à Diretoria de 
Licitação e Compras – das 09h00m às 11h30m 
e das 13h30m às 16h00m. O Edital estará 
disponível no endereço acima e através do site 
www.bertioga.sp.gov.br.

Bertioga, 26 de novembro de 2021.
Cristina Raffa Volpi

Diretoria de Licitação e Compras

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO–PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 123/21-
PROC. ADM. N.º 30037/21–
Objeto: Aquisição de insumos para 
atender à Unidade Básica de Saúde 
Animal–Arrematante Lotes 1 e 2: 
Cirúrgica União Ltda. no valor total 
de R$ 50.333,30 (cinquenta mil, 
trezentos e trinta e três reais e trinta 
centavos). Adjudicado em 12/11/21–
Homologado em 18/11/21. Just.: Lei 
Federal n.º 10.520/02. São Vicente, 
27 de novembro de 2021. MARTA 
FLORINDO-Chefe do Departamento 
de Compras e Licitações.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO–CONVITE 
N.º 22/21-PROC. ADM. N.º 
52.017/21–Objeto: Prestação de 
Serviços de instalação e manutenção 
de sistema de gás para Unida-des 
Escolares-Adjudicado em 26/11/21 
á favor da empresa: D. Paschoalino 
de Filippo Gás-ME , no valor total 
de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois 
mil e oitocentos reais). Data da 
Homologação: 26/11/21. Just.: Lei 
Federal n.° 8.666/93. São Vicente, 
27 de novembro de 2021. NIVEA 
DE CASSIA DUTRA COSTA 
MARSILI–Secretária de Educação.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO–
CONCORRENCIA 12/21–PROC. 
ADM. N.º 55.966/21– Objeto:  
Contratação de empresa especializada 
para a locação de equipamentos do 
tipo Posto de Policiamento Eletrônico 
com serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, além de 
serviços de implantação e capacitação 
do sistema com treinamento 
aos operadores. Adjudicado em 
26/11/21 à favor da Empresa: Helper 
Tecnologia da Segurança S/A, no 
valor total de R$ 5.747.200,00 (cinco 
milhões, setecentos e quarenta e 
sete mil e duzentos reais). Data da 
Homo-logação: 26/11 /21. Just.: Lei 
Federal n.º 8.666/93.  São Vicente, 
27 de novembro de 2021. MÁRIO 
SANTANA NETO–Secretário 
Executivo do Prefeito.

COMUNICADO DE INTIMAÇÃO 
SECINP. Tornamos publico a 
Intimação n.º 09630 referente ao Proc. 
Adm. n.º 2.240/00, Luiz Carvalho 
Santana, Av. Antônio Emmerich S/N 
Praça da Bíblia (Banca de Jornal), Vila 
Valença, São Vicente-SP, CEP 11390-
001 no prazo de 15 dias a providenciar 
a retirada da banca do espaço público, 
tendo em vista a cassação da licença 
e baixa da inscrição com base na Lei 
n.º 1677/1975. O não atendimento no 
prazo estipulado obrigará a retirada 
da banca pela Prefeitura e multa 
conforme art. 18 da Lei n.º 1677/1945. 
São Vicente, 26 de novembro de 2021. 
LUCIA DIESNER–Auditora Fiscal 
de Tributos–Secretária de Comércio, 
Indústria e Negócios Portuários

COMUNICADO DE CALCULO 
AUTO DE INFRAÇÃO SECINP. 
Tornamos publico o lançamento do 
Auto de Infração n.º 9.712 referente 
ao Proc. Adm. n.º 21.996/21, Matheus 
de Cássio Santos Caruso, Rua 
Indaiatuba, 260, Pq. São Vicente, São 
Vicente-SP, CEP 11365-220, Aviso 
Recibo 032923/21 com 1.º venc. em 
8/12/21 e 2.º vencimento em 23/12/21. 
São Vicente, 26 de novembro de 
2021. ROGÉRIO TADACHI IHA–
Secretário de Comércio, Indústria e 
Negócios Portuários

COMUNICADO DE AUTO DE 
INFRAÇÃO SECINP. Tornamos 
publico o Auto de Infração n.º 8484 
referente ao Proc. Adm. n.º 33.104/16, 
Condomínio Salim Abbud, Rua Padre 
Anchieta, 233, Centro, São Vicente-
SP, CEP 11310-040. São Vicente, 26 
de novembro de 2021. ROGÉRIO 
TADACHI IHA–Secretário de 
Comércio, Indústria e Negócios 
Portuários

COMUNICADO DE AUTO DE 
INFRAÇÃO SECINP. Tornamos 
publico o Auto de Infração n.º 11166 
referente ao Proc. Adm. n.º 2.778/97, 
Helio Ferreira Armarinho-ME, Praça 
Cel. Lopes S/N Box 007, Centro, 
São Vicente-SP, CEP 11310-020. 
São Vicente, 26 de novembro de 
2021. ROGÉRIO TADACHI IHA–
Secretário de Comércio, Indústria e 
Negócios Portuários

COMUNICADO DE CALCULO 
AUTO DE INFRAÇÃO SECINP. 
Tornamos público o lançamento do 
Auto de Infração n.º 8630 referente 
ao Proc. Adm. n.º 13.656/13, Maria 
Lucia dos Santos, Rua Haiti, 142, 
Vila N. S. de Fatima, São Vicente-
SP, CEP 11355-330, Aviso Recibo 
033055/2021 com 1.º venc. em 
10/12/21 e 2.º venc. em 25/12/21. 
São Vicente, 26 de novembro de 
2021. ROGÉRIO TADACHI IHA–
Secretário de Comércio, Indústria e 
Negócios Portuários

COMUNICADO DE CALCULO 
AUTO DE INFRAÇÃO SECINP. 
Tornamos público o lançamento do 
Auto de Infração n.º 9653 referente 
ao Proc. Adm. n.º 59.786/21, Antonio 
Jose de Santana, Avenida Brasil, 
647, Vila Margarida, São Vicente-
SP, CEP 11330-750, Aviso Recibo 
033062/2021 com 1.º venc. em 
10/12/21 e 2.º venc. em 25/12/21. 
São Vicente, 26 de novembro de 
2021. ROGÉRIO TADACHI IHA–
Secretário de Comércio, Indústria e 
Negócios Portuários

AVISO AOS INTERESSADOS 
PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2021 – 

PROCESSO N° 15.178/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE 
BENS DURÁVEIS PARA ATENDER 
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E ESPORTES PELO 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
Informamos que a Licitação, na 
modalidade Pregão Presencial n° 
44/2021, Processo n° 15.178/2021, foi 
REVOGADA por deliberação do senhor 
Prefeito Municipal no dia 26/11/2021.

Itanhaém, 26 de Novembro de 2021
Tiago Rodrigues Cervantes – 

Prefeito Municipal

ANGULUS RIDET

AVISO DE EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 22/2021

Republicado com alteração II, 
conforme TC 10797.989.21-7; TC 

11016.989.21-2; TC 11083.989.21-0; TC 
11088.989.21-5 e TC 11189.989.21-3

Objeto: Contratação de empresa 
especializada para prestação de 
serviços visando o fornecimento de 
hortifrutigranjeiros para composição 
da alimentação escolar, de forma 
contínua, parcelada e ponto a ponto, 
junto a Secretaria de Educação do 
Município de Guarujá.

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA 
PARA MEI/ME/EPP

O Edital na íntegra e seus anexos 
poderão ser obtidos gratuitamente no 
site www.guaruja.sp.gov.br, através 
do link “Serviços Online”; “Sistema 
de Licitações”, ou pessoalmente, 
na Diretoria de Compras e Licitações 
(mediante o recolhimento de R$ 25,00 
referentes aos custos de reprodução) sito 
na Av Santos Dumont, 800, 1º andar – 
Santo Antônio - Guarujá – SP, no período 
de 30 de novembro de2021 até o dia 09 
de dezembro de 2021. As visitas técnicas 
poderão ser efetuadas até o dia 09 de 
dezembro de 2021. O pagamento deverá 
ser efetivado na Agência Bancária situada 
dentro do Paço Municipal Raphael Vitiello. 
Os demais atos que necessitarem de 
publicidade serão publicados oficialmente 
apenas no Diário Oficial do Município, 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, 
artigo 6º, inciso XIII; Lei Municipal nº 
2.812/2001, e disponibilizados, em caráter 
informativo, no site do Município.

Os Envelopes nº 1 e 2 e a declaração 
de pleno atendimento aos requisitos 
de habilitação serão recebidos na 
Diretoria de Compras e Licitações no 
dia 10 de dezembro de 2021 até às 
09h30m, quando se dará a abertura da 
sessão pública.

Guarujá, 26 de novembro de2021.

RENATA MARTINS DE SOUZA 
BERNARDO SECRETÁRIA INTERINA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 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 10148865505, no qual figura como 
Fiduciante JOÃO FRUTUOSO DE BRITO, CPF/MF nº 840.974.269-15, 
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 de 2021, às 
15h30min, à Rua Hipódromo, 1141, sala 66, Mooca, São Paulo/SP, em 
PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$199.338,40 
(Cento e Noventa e Nove Mil Trezentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta 
Centavos), o imóvel objeto da matrícula nº 38.409 do Cartório de Registro 
de Imóveis de Praia Grande/SP, com a propriedade consolidada em nome 
do credor Fiduciário constituído por: “Apartamento nº 319, localizado no 3º 
andar do Edifício Verde Mar, situado à Avenida Presidente Castelo Branco, 
que recebeu o número 340 (Av.04), no perímetro urbano da comarca de 
Praia Grande/SP, com área útil de 38,25m², área comum de 8,62m², área 
total de 46,87m², e uma fração ideal de 20,85m² do terreno do edifício e da 
área de estacionamento”.  Obs. Ocupado. Desocupação por conta do 
adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em 
primeiro leilão, fica desde já designado o dia 21 de dezembro de 2021, às 
15h30min, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 114.619,41 (Cento e 
Quatorze Mil Seiscentos e Dezenove Reais e Quarenta e Um centavos). 
Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro 
(www.FrazaoLeiloes.com.br), em catálogos ou em qualquer outro veículo 
de comunicação consideram o horário oficial de Brasília-DF. O(s) 
devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-
A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das 
datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante 
correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive 
ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) 
fiduciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora 
entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º 
leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme 
estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros 
interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O 
envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site 
www.FrazaoLeiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento 
mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes 
presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do 
leilão, com exceção do devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel 
preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão 
de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, e 
se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-
SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão 
presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será 
efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se 
encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial 
terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo leiloeiro 
acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do 
direito de preferência pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, 
por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do 
leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência 
bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do 
arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em instituição financeira 
autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições obede-
cerão 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. (FX – 1571-02) K-27,28e29/11
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N
a TV por assina-
tura, a repetição 
de filmes sempre 
existiu, mas ago-
ra, com o strea-

ming, virou covardia. Já é 
meio que uma entrega de 
pontos. Um mesmo título 
é exibido em dois ou mais 
canais simultaneamente e, 
ao mesmo tempo, também 
pode ser encontrado em ou-
tras tantas plataformas. Isso, 
deixando de lado ou bara-
to, as cópias não autorizadas 
que circulam pela internet. 
O gato-movie. Ao contrário 
do passado, hoje, ninguém, 
no seu perfeito juízo, adqui-
re os serviços de uma dessas 
operadoras, para encontrar 
qualquer sucesso do cine-
ma. Longe disso. Isso pode 
acontecer pela boa entre-
ga do jornalismo, esporte e 
as diversas opções existen-
tes para o público infantil. 
Quanto aos filmes, esque-
ce. Há muito deixaram de 
ser atrativos. “Os 50 tons de 
Cinza”, por exemplo. Quem 
ainda não assistiu, pode li-
gar que ele está de plantão. 
A qualquer dia e hora. Ou 
“Dona Flor e Seus Dois Ma-
ridos”, que pode ser visto no 
Globoplay, mas que no Ca-
nal Brasil virou tapa-bura-
co. Um festival de ananases, 
montado apenas para enga-
nar os assinantes. É sempre 
daí para pior.

TV Tudo

Memória. A trajetória da 
companhia aérea Transbra-
sil é destaque do último epi-
sódio da série “Último Pou-
so”. Neste sábado, 22h, na TV 
Cultura.

Filmes na TV paga são um festival de ananases
Batalhador. A Transbra-
sil foi uma grande compa-
nhia aérea, enquanto esteve 
à frente seu fundador, Omar 
Fontana. Criatura extraordi-
nária. Partiu dele a iniciativa 
de montar um projeto de ví-
deo para os seus passageiros. 
A exibição de um telejornal 
diário durante o voo. Muito 
orgulho de ter participado 
deste projeto.

Virtual. Angélica será uma 
das apresentadoras do pri-
meiro painel da HBO Max 
no evento virtual CCXP 
Worlds, dia 4 de dezembro, 
ao lado da especialista em 
cultura pop Andreza Delga-
do. Na ocasião, ela se apre-
sentará de Daenerys Targar-
yen, personagem de “Game 
Of Thrones”.

Datas. Na televisão aberta, 
a reprise de “Verdades Se-
cretas” vai até 17 de dezem-
bro. Com Camila Queiroz e 
tudo. Já no streaming, o en-
cerramento das gravações 
não se deu em um ambien-
te nada confortável, em 
função de todos os aconte-
cimentos que culminaram 
com a saída de uma das 
protagonistas.

Menos uma. O “The Voi-
ce Brasil”, nesta temporada 
2021, não terá uma edição 
extra, aquela em que o gran-
de vencedor faz um show 
especial com todos os técni-
cos. A sua final vai ao ar em 
23 de dezembro. E pronto. 
Sem mais delongas. 

Falcão. Bruno Goya é um 
dos destaques desta segun-
da temporada de “Aruanas”, 

no Globoplay, no papel de 
Falcão, que cuida do planeja-
mento das ações da ONG da 
trama ambiental. Na parale-
la, Bruno já está em Cabacei-
ras, Paraíba, envolvido com 
as gravações de “Cangaço 
Novo”, nova série da Ama-
zon Prime.

Futebol no rádio. Dia desses, 
aqui foi falado das rádios que 
transmitem futebol, colo-
cando o tempo todo imagem 
do narrador e do comenta-
rista no estúdio. Vale des-
tacar quem faz diferente: a 
Energia 97 e do Craque Neto. 
Não chega a ser uma produ-
ção, mas é um vale tudo inte-
ressante.
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A leitura 
na medida 

certa.

REPRODUÇÃO

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

A definir. Recém-chega-
dos à Band, os integrantes 
do “Perrengue” ainda não 
sabem como ficará a pro-
gramação entre fim de de-
zembro e janeiro. Se grava-
do ou ao vivo. A definição 
sai por esses dias.

Primeiros ensaios. Rober-
to Carlos começou os en-
saios do seu especial de 
fim de ano na Globo. Gra-
vações na próxima sema-
na, mais tardar na outra, 
recebendo vários convida-
dos especiais. Direção do 
Boninho e do pessoal dele. 
Vai ao ar no dia 22.

Final. A programação do 

SBT neste sábado, ou tudo 
aquilo que Silvio Santos 
vir a permitir, estará vol-
tada para a transmissão 
de Flamengo e Palmeiras, 
final da Libertadores da 
América, no estádio Cente-
nário, em Montevideo. Por 
outro lado, a cobertura do 
Fox Sports terá início des-
de as primeiras horas da 
manhã.

Doce latino. Na Argentina, 
a novela “A Dona do Peda-
ço”, da Globo, lá chamada 
de “Dulce Ambición”, con-
tinua fazendo a diferen-
ça nas tardes da Telefe. Ju-
liana Paes, uma atração, a 
grande confeiteira da vez.

·       O público recebeu bem 
a iniciativa da “Live CNN 
Brasil”, em mostrar seus 
intervalos no YouTube...
·       ... Essas tentativas 
de aproximação com 
o público são sempre 
válidas.
·       A trajetória de 
Raimundo José, repórter, 
editor e fundador da 
Rádio e TV Quilombo, 
em Vargem Grande, no 
Maranhão, foi ao ar no 
último “Domingão com 
Huck”...
·       ... Antes da exibição, 
o instagram da TV Qui-
lombo, que desde 2017, 
retrata as tradições e a 
realidade da comunida-
de do Quilombo Rampa, 
tinha pouco mais de 8 
mil seguidores.
·       ... Na noite do 
programa já saltou para 
37 mil.
·       “Amor Sem Medida”, 
com Leandro Hassum e 
Juliana Paes, já ocupa a 
lista dos 10 fi lmes mais 
vistos da Netfl ix Brasil.
·       “Marighela”, no 
sábado que vem, será 
disponibilizada no 
Globoplay.
·       Não sei se caiu no 
esquecimento, mas 
na Globo nunca mais 
se falou da série sobre 
Ângela Maria...
·       ... O texto, escrito 
por Filipe Miguez, foi 
aprovado e entregue há 
muito tempo.

bate 
rebate

COMUNICADO DE AUTO DE 
INFRAÇÃO SECINP. Tornamos 
publico o Auto de Infração n.º 11184 
referente ao Proc. Adm. n.º 34.852/01, 
Solange Cristina Lopes, Praça Cel. 
Lopes S/N Box 088, Centro, São 
Vicente-SP, CEP 11310-020. São 
Vicente, 26 de novembro de 2021. 
ROGÉRIO TADACHI IHA–
Secretário de Comércio, Indústria e 
Negócios Portuários

COMUNICADO DE CALCULO 
AUTO DE INFRAÇÃO SECINP. 
Tornamos público o lançamento do 
Auto de Infração n.º 9652 referente ao 
Proc. Adm. n.º 59.788/21, Jose Maria 
Sacramento de Souza, Rua Arnaldo 
Rodrigues, 565, Vila Mateo Bei, São 
Vicente-SP, CEP 11335-040, Aviso 
Recibo 033059/2021 com 1.º venc. 
em 10/12/21 e 2.º venc. em 25/12/21. 
São Vicente, 26 de novembro de 
2021. ROGÉRIO TADACHI IHA–
Secretário de Comércio, Indústria e 
Negócios Portuários

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
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VIVA A EMOÇÃO
DA FINAL DA

LIBERTADORES

em uma 
TELA GIGANTE e SOM 
DE ALTA QUALIDADE!

Data 27/11  -  Horário: 17h

COMBO LIBERTADORES
Combo Refri - Pipoca Grande + 2 Refri 
Combo Cerveja - Pipoca Grande + 2 Cervejas

GARANTA SEU LUGAR EXCLUSIVO
PARA ESSA FINAL.

Compre o combo e ganhe 2 ingressos
para assistir o jogo no Cinesystem.

Curtas

CASADOS. O ator Mar-
co Pigossi (32) assumiu 
na noite desta quin-
ta-feira (25) o namoro 
com o cineasta Marco 
Calvani. Ele comparti-
lhou uma foto de mãos 
dadas com o namorado 
em uma praia, na Ca-
lifórnia, em Los Ange-
les, nos Estados Unidos. 
“Feliz Dia de Ação de 
Graças. PS: choca zero 
pessoas”, comentou o 
ator em foto postada. 

19 ANOS. E falando em 
casamento, a ex-mode-
lo Luciana Cardoso se 
declarou nesta quinta-
-feira (25) para o apre-
sentador Fausto Silva 
(71) e celebrou com 
uma publicação feita 
em seu Instagram, os 
19 anos de casados dos 
dois. Nos comentários 
fãs e internautas tam-
bém comemoraram a 
data do casal. O casa-
mento rendeu dois fi-
lhos, João (17) e Rodri-
go (13). Recentemente 
Faustão postou uma 
foto com toda a família.  

AGRADECIDA. Após o 
anúncio do término do 
namoro com Shawn 
Mendes, Camila Cabello, 
24, agradeceu na quinta, 
quando foi comemora-
do o Dia de Ação de Gra-
ças nos Estados Unidos, 
o carinho dos seus fãs. 
“Me sinto muito grata 
por ter vocês aqui me 
dando amor, ouvindo a 
minha música e dando 
apoio nessa vida/jorna-
da criativa”.

‘’Me apaixonei 
pelo Pantanal’’
Juliana Paes sobre morar 
em Mato Grosso para 
gravar a novela Pantanal. 

H
á dez anos, Ga-
briel Linhares 
da Rocha, nome 
de batismo do 
rapper Don L, 

reunia dinheiro e motiva-
ção para ir a São Paulo, dei-
xando para trás Fortaleza, 
sua terra natal. A trajetó-
ria dessa jornada é o plano 
de fundo do seu novo dis-
co “Roteiro para Aïnouz, 
Vol.2”, segundo da trilo-
gia anunciada pelo cantor, 
que foi lançado na madru-
gada desta sexta (26) nas 
plataformas de streaming 
de música. Nele o cantor 
narra as estradas em que 
percorreu e imagina novos 
caminhos para o futuro 
Brasil. Leia a matéria com-
pleta em nosso site: Gaze-
tasp.com.br

RAP NORDESTINO  
Uma ‘competição injusta’
Don L, cearense, fala 
em novo trabalho 
sobre como o cenário 
do rap ainda diminui 
artistas vindo do 
nordeste

Como apresentadora
É difícil imaginar Alessandra Ambrosio (40) com um fio de 
cabelo fora do lugar, mas a modelo garante que já teve sua 
cota de perrengues quando o assunto é cabelo. “Uma vez 
quis dar uma clareada, fazer uma luzes, chamei a melhor 
pessoa da cidade onde era o desfile e ficou tudo laranja”, ri 
em entrevista ao F5. “Daí chamei uma pessoa para mexer na 
cor e piorou. Fiquei até 2h da manhã do dia seguinte para 
conseguir arrumar.”

Exemplo
Maiara e Maraisa e Henri-
que e Juliano estão fazendo 
uma força-tarefa para con-
tratar algumas pessoas que 
faziam parte da equipe da 
Marília Mendonça, morta 
em um acidente aéreo no 
dia 5 de novembro. Como as 
duas duplas já têm as suas 
bandas, eles não vão conse-
guir agregar os músicos que 
atuavam com Marília. 

Novo DVD
A dupla sertaneja Matheus e 
Kauan realizou nesta quinta-
-feira (25) a gravação de seu 
novo DVD “Se Melhorar Es-
traga”, o nono projeto da car-
reira, em um evento realizado 
para fã clubes e convidados 
dos irmãos. Eles ainda pres-
taram uma homenagem a 
Marilia Mendonça pouco an-
tes de apresentar as 16 faixas 
inéditas.
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