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Clima de Natal 
já toma conta e 

emociona gerações

REVISTA MAIS SANTOS

Projeto oferece 
atendimento psicológico 

gratuito CIDADES/A4

GUARUJÁ

Prova altera trânsito 
de Santos neste 
domingo CIDADES/A4

PEDESTRIANISMO

O afroturismo é uma vertente do turismo 
tradicional que busca dar destaque à cul-
tura negra, ressaltando pontos turísticos 
que resgatam fatos que in� uenciaram a 
formação da cultura brasileira. Conheça 
seis destinos interessantes.               TURISMO/A8

Afroturismo:  
Conheça 6 destinos

Os modelos são produzidos nas 
con� gurações sedã e Sportback  
e desembarcam por aqui  com o 
motor 2.0 TFSI a gasolina, que en-
trega potência de 190 cavalos e tor-
que de 32,6 kgfm.    AUTOMOTOR/A5

Nova geração do Audi A3
chega ao Brasil

 DIVULGAÇÃO

STUDIO COLOMBO /PIRELLI

ENERGIA SOLAR 
 ABusca por placas solares mais que dobra 

no País com aumento da conta de luz. ESTADO/A3
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Fazendeiros despejaram 155 mil
toneladas de veneno sobre lavouras 
em apenas 3 meses  REPÓRTER DA TERRA/A4
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Parque Alfomares 
corre perigo de 
novo  EM DESTAQUE/A2

PEDRO NASTRI

Campo de Marte: União e 
SP estão prestes a resolver 
o imbróglio  DE OLHO NO PODER/A2

BRUNO HOFFMANN
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CHARGEEM 
DESTAQUE

Por Pedro Nastri 

Parque Alfomares. O Parque Alfomares, na zona sul 
da cidade de São Paulo, corre perigo eminente mais 
uma vez. O juiz Josué Vilela Pimentel, da 8a Vara de 
Fazenda Pública, intimou a Prefeitura da capital pau-
lista para que “deixe de criar embaraços à implanta-
ção do empreendimento”, sob pena de multa diária de 
R$100.000,00. Para os moradores do local, é preciso 
reverter este descalabro jurídico e finalizar o processo 
junto à Prefeitura Municipal de São Paulo, gestão Ricar-
do Nunes (MDB), em que a construtora propõe a troca 
da área por potencial construtivo, que já foi aprovado 
pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambien-
te (SVMA) e Procuradoria Geral do Município (PGM), 
porém permanece aguardando o parecer da Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) em 
alinhamento com o prefeito.

Estatuto da Pessoa com Câncer. Na última segunda-
-feira (22), entrou em vigor uma nova lei que institui o 
Estatuto da Pessoa com Câncer. A Lei 14.238/21 tem o 
intuito de promover condições de igualdade no acesso 
ao tratamento das pessoas com a doença, e determina 
que é “obrigatório o atendimento integral à saúde da 
pessoa com câncer por intermédio do Sistema Único 
de Saúde (SUS), na forma de regulamento”. Foi vetado 
o artigo que estabelece como dever do Estado garan-
tir o acesso de todos os pacientes aos medicamentos 
mais efetivos contra o câncer. Seria melhor que o veto 
não tivesse sido feito, pois, o STJ (Superior Tribunal de 
Justiça) já havia definido três requisitos para ter aces-
so a medicamentos que não estão na lista padronizada 
do Sistema Único de Saúde (SUS), assim, quem precisar 
desse medicamento, continuará a ter que respeitar es-
sas premissas.

Pré campanha de Moro. Recém-filiado ao Podemos, 
o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro confir-
mou nesta semana o nome do ex-presidente do Ban-
co Central Affonso Celso Pastore como seu principal 
conselheiro econômico. A revelação foi feita durante 
entrevista ao programa Conversa com Bial, da “TV Glo-
bo”. “No nível macroeconômico, quem tem me ajudado 
é um economista de renome, um dos melhores nomes 
do País”, disse Moro se referindo a Affonso Celso Pasto-
re. Já na capital federal, Sergio Moro se reuniu com par-
lamentares e presidentes de diferentes partidos nesta 
semana. Na quinta-feira (18), recebeu a visita de Eliana 
Calmon. A magistrada expôs algumas de suas ideias 
para o Judiciário e o País. “A ministra é uma referência 
na luta pela integridade dentro do Judiciário”, elogiou 
Moro.

POST
IMPRESSO
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.

De olho no Poder
Por Bruno Ho� mann
redacao@gazetasp.com.br 
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Pois é, a base fixa da 
PM foi desativada...
Odi Junior, sobre: Ponte 
Pênsil é interditada no 
sentido Praia Grande após 
furto de fiação

Tá na moda esse lan-
ce de roubarem fia-
ção aqui no litoral.
Renato Persona, sobre: 
Ponte Pênsil é interditada 
no sentido Praia Grande 
após furto de fiação

Culpa do governo 
Estado que é frouxo
Daniel Furlan, sobre: Ponte 
Pênsil é interditada no 
sentido Praia Grande após 
furto de fiação

ACâmara Municipal de SP aprovou, em 1º turno, o projeto de lei enviado pelo 
prefeito Ricardo Nunes (MDB) que vai por fim à dívida que o município tem 
com a União. Trata-se de um “elas por elas” bilionário: a cidade deve cerca 

de R$ 25 bilhões à União, enquanto a Capital tem o direito de receber do governo 
federal uma indenização pelo uso indevido do Campo de Marte, na zona norte, de 
valor superior a esse, e o projeto pretende zerar ambas as dívidas. “Imagine a capaci-
dade de investimento de uma São Paulo sem a corda no pescoço de dever R$ 250 
milhões por mês”, afirma o presidente da Câmara, Milton Leite (DEM). O município 
e a União discutem a posse do Campo de Marte desde 1958. O local foi ocupado 
pelo governo federal após a derrota de SP na Revolução Constitucionalista de 1932, e 
a prefeitura teve vitórias recentes no STJ e no STF referente à posse da área.

CAMPO DE MARTE
Briga de 63 anos está no fi m

O que não quero é que 
a esquerda volte

Janaina Paschoal (PSL), deputada 
estadual em SP, disse em entrevista 

ao UOL não ser bolsonarista, mas que 
votaria em  Bolsonaro em caso de um 

eventual 2º turno contra Lula.

Agora é lei. O projeto de lei 
aprovado na Assembleia Legislati-
va de São Paulo (Alesp) que proíbe 
bancos de ofertar empréstimos a 
aposentados e pensionistas por tele-
fone foi sancionado pelo governador 
João Doria (PSDB) e publicado no 
Diário Oficial desta sexta-feira (26). 
A proposta, de autoria do deputado 
Alex de Madureira (PSD, foto acima), 
já está em vigor em todo o Estado. 
“A lei beneficia o consumidor para 
evitar essas transações financeiras 
indevidas que podem prejudicar 
a renda dos nossos aposentados”, 
explicou o parlamentar.

CPI dos Apps. O vereador 
Adilson Amadeu (DEM), presidente 
da CPI dos Aplicativos na Câmara de 
São Paulo, solicitou ao presidente da 
Casa, Milton Leite, a contratação de 
uma auditoria externa para anali-
sar os contratos das empresas de 
transporte e de entregas por aplica-
tivo, como a Uber e a 99, em relação 
ao pagamento de tributos à gestão 
municipal. O requerimento foi apro-
vado na última reunião da Comissão 
de Trânsito. Amadeu historicamente 
busca limitar a expansão dos apli-
cativos de transporte individual na 
capital paulista, ao propor regras 
mais rígidas para o setor.

Homenagens. Após contato 
desta coluna, a Prefeitura de São 
Paulo revelou já ter contratado os 
artistas (todos pretos, segundo a ges-
tão municipal) que farão as estátuas 
em homenagem a cinco personali-
dades pretas que marcaram a vida 
cultural e social da cidade. As obras 
estão previstas para serem inaugura-
das até março de 2022.

CAROL JACOB /ALESP DIVULGAÇÃO /PSDB

Tatuagem. A Alesp aprovou o 
projeto da deputada Patrícia Bezerra 
(PSDB) para permitir que o Siste-
ma Único de Saúde (SUS) cubra os 
custos de tatuagens em mulheres 
que enfrentaram câncer de mama, 
traumas, queimaduras e violência 
doméstica. “São tatuagens repa-
radoras ou artísticas que poderão 
amenizar e camuflar essas cicatri-
zes, que muitas vezes trazem dor e 
sofrimento às mulheres”, explicou 
Patricia. O projeto tem coautoria do 
deputado Rodrigo Gambale (PSL), e 
o texto segue para sanção do gover-
nador João Doria.
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Consumo 
Busca por placas solares mais que 
dobra com aumento da conta de luz

 A Até outubro, a conta de 
luz do brasileiro já acumu-
lava alta de cerca de 25% em 
2021, segundo dados do Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). Os 
sucessivos aumentos pesam 
no orçamento e tem feito 
com que muitos consumi-
dores passem a buscar op-
ções de energia mais barata 
e sustentável, como a ener-
gia solar.

Este é o caso, por exem-
plo, da administradora de 
empresas Sonia Maria Pin-
to, de 62 anos. Moradora da 
cidade de São José do Rio 
Preto, no interior paulista, 
Sonia instalou placas sola-
res em sua residência há seis 
meses e desde então reco-
menda a todos que conhece 
que faça o mesmo. “Eu paga-
va em torno de R$ 600 por 
mês na conta de luz, agora 
pago apenas a tarifa mínima 
da concessionária, de R$ 70. 
Além disso, sinto que estou 
fazendo a minha parte nes-
sa crise hídrica e ainda te-
nho um melhor rendimento 
do meu dinheiro, que estava 
na poupança rendendo em 
torno de 0,4% ao mês e ago-
ra está no telhado rendendo 
2%”, diz.

SEU BOLSO. 
Sucessivas altas  
na conta de 
luz levam os 
consumidores a 
buscar alternativas 
mais baratas

Desde que 
instalou as 

placas, Sonia 
paga apenas 

a tarifa 
mínima da 

concessionária 
de energia

DIVULGAÇÃO/KINSOL

Entre agosto e outubro, 
a Kinsol Energias 
Renováveis dobrou o 
número de franqueados, 
passando a 80

DIVULGAÇÃO/KINSOL

Atualmente, os países 
que mais utilizam energia 
solar são Alemanha, 
China e itália. o brasil, 
apesar de não fazer 
parte deste ranking, já 
apresenta crescimento 
de 50%, na comparação 
entre o primeiro semestre 
de 2021 e igual período do 
ano passado, atingindo 
a marca de 1,5 milhão de 
kWh.
no estado de São Paulo, 
segundo dados da 
Associação brasileira 
de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar), a 
potência instalada é de 
1,4 gigawatts, sendo que 
a cidade de São Paulo 
possui aproximadamente 
934 megawatts em 
potência instalada, 
totalizando cerca de 118 
mil sistemas de geração 
de pequeno e médio 
portes. 

NÚMEROS

Energia 
solar

 Em 2021, aumentou 
muito a procura 
por sistemas 
fotovoltaicos, por 
uma combinação 
de fatores

Ronaldo Vieira, responsável 
pelo departamento de 
expansão da Kinsol Energias 
Renováveis

Razões da alta

QUANTO CUSTA UMA 
PLACA SOLAR?
O investimento para insta-
lar um sistema fotovoltaico 
varia de acordo com o perfil 
do imóvel, chegando a cus-
tar entre R$ 15 mil e R$ 50 
mil em uma residência, a 
cerca de R$ 500 mil para um 
supermercado ou empresa 
com maior consumo.

Ainda assim, o empre-
sário Luiz Cláudio Guasti, 
CEO da GSolutec, empresa 
especializada em projetos de 
instalação de energia solar), 
viu a busca por placas sola-
res dispararem entre 2020 e 
2021, passando de 50 proje-
tos no ano passado, para 106 
até outubro deste ano.

Situação parecida vive o 
engenheiro eletricista Thia-
go Figueiredo, sócio diretor 
da Solna Energia, cujos aten-
dimentos mais que dobra-
ram. “Um ano atrás o volu-
me de vendas era em torno 
de três clientes pessoa física 
por mês. Agora, com o au-
mento da energia elétrica e 
as “penalidades” por falta de 
chuva, estamos com um vo-
lume de cinco clientes pes-
soa física mensal, mais dois 
de pessoa jurídica”, conta.

Na opinião de Ronaldo 
Vieira, responsável pelo de-
partamento de expansão 
da Kinsol Energias Renová-
veis, a alta da conta de luz 
não fez aumentar apenas a 
busca do consumidor pela 
energia solar, mas também 
fez crescer a procura de pes-
soas que querem trabalhar 
no segmento.

“Em 2021, aumentou 
muito a procura por siste-
mas fotovoltaicos, por uma 
combinação de fatores: au-
mento expressivo das tari-
fas de energia elétrica, crise 
hídrica, público mais infor-

mado sobre a eficiência da 
energia solar, maior viabi-
lidade devido à redução do 
prazo de retorno do inves-
timento, incentivo das ins-
tituições financeiras, além 
de maior divulgação na mí-
dia. De agosto a outubro, 
em que registramos au-
mentos maiores nas tarifas 
de energia em todo o país, 
dobramos de tamanho em 
quantidade de franqueados. 
Atualmente, somos mais de 
oitenta”, diz Ronaldo.

gar pode gerar energia. Por 
exemplo, se o cliente tem 
como vizinho um prédio 
próximo; ou mesmo árvore 
próxima ao telhado; essas 
duas situações inviabilizam 
a instalação, pois em algum 
momento do dia farão som-
bra sobre as placas solares 
impedindo assim a geração 
de energia elétrica”, explica 
Thiago.(Gladys Magalhães)

CONDIÇÕES IDEAIS
De acordo com Luiz Cláu-
dio, em média, o retorno do 
investimento gasto na ins-
talação das placas solares se 
dá em cinco anos. Porém, 
os especialistas alertam que 
não são todos os lugares que 
possuem as condições ideias 
para o sistema.

“É necessário ter em 
mente que nem todo lu-



A4diariodolitoral.com.br
DOMINGO, 28 DE NOVEMBRO DE 2021 Cidades

 A Preocupação, nervosismo 
e medo. A sensação de que 
algo ruim está sempre pres-
tes a acontecer. Dores de cabe-
ça frequentes, enjoos, palpita-
ções, dificuldade para dormir 
ou para manter o sono regu-
lado, falta de apetite ou comer 
em exagero. Esses e outras de-
zenas de sintomas podem in-
dicar que a pessoa sofre com 
um problema que tem sido 
considerado pela medicina 
como o mal do século: a an-
siedade. Porém, com acompa-
nhamento profissional e algu-
mas técnicas terapêuticas, ele 
pode deixar de ser o vilão na 
vida de milhares de pessoas. 

O projeto “Lêvitude”, da 
doutora em psicologia Maria 
Letícia Marcondes Coelho de 
Oliveira, quer ajudar as pes-
soas a viverem de forma mais 
leve, confiante e em paz con-
sigo mesmas. Assim, está com 
136 vagas para atendimentos 
gratuitos em saúde mental, 
que serão divididas em turmas 
de até 8 pessoas ao longo de 
2022, seguindo todos os proto-
colos de segurança vigentes à 
época contra a Covid-19.

“O intuito do Lêvitude é le-
var até essas pessoas estraté-
gias que as auxiliem a regu-
lar as suas emoções. Haverá 
muita conversa, dinâmicas e a 
apresentação de técnicas para 

Dra. Maria Letícia no Lêvitude de Vicente de Carvalho, onde ocorrerão os atendimentos em grupo.

JEFERSON MARQUES/DIÁRIO DO LITORAL

GUARUJÁ. Intuito é trabalhar a questão da ansiedade nas pessoas através da resiliência, paz e autoestima

que cada uma desenvolva as 
suas competências emocio-
nais para lidar com a ansieda-
de, a depressão e outras con-
dições psicológicas”, comenta 
a Drª. Maria Letícia.

As turmas serão divididas 
entre crianças, adolescentes 
e adultos. Cada grupo passa-
rá por 8 sessões terapêuticas 
distribuídas em 8 semanas 
(ou seja, encontros semanais), 
sempre aos sábados pela ma-
nhã. E a 1ª turma já está com 
programação de início para ja-
neiro.

Os interessados podem en-
trar em contato através do te-
lefone (13) 99140-8709 (que 
também possui WhatsApp). 
Os atendimentos gratuitos se-
rão realizados na Unidade Lê-
vitude de Vicente de Carvalho, 
que fica na Avenida Santos Du-
mont, 1287, sala A.

VALOR SOCIAL.
O Lêvitude também tem mais 
duas unidades de atendimen-
to. Outra no Guarujá, só que no 
Centro, e também em Santos. 
E para conseguir alcançar um 
número maior de pessoas, o 
projeto está oferecendo, nes-
ses dois endereços, os atendi-
mentos em grupos, mas com 
valores sociais, ou seja, mais 
acessíveis às pessoas que que-
rem ajuda psicológica, mas 

Prova altera 
trânsito 
neste 
domingo

 A O trânsito ao longo das ave-
nidas das praias e em vias de al-
guns bairros terá alterações, na 
manhã de domingo (28), com a 
realização da 3ª Meia Maratona 
de Santos – VTV/SBT. A prova 
de pedestrianismo terá largada 
e chegada na Avenida Samuel 
Augusto Leão de Moura/Praça 
Vereador Luiz La Scala, na Pon-
ta da Praia.

Trecho interditado, horário 
e rota alternativa: Av. Samuel 
Augusto Leão de Moura, entre 
Av. Cel Joaquim Montenegro e 
R. Carlos de Campos. Das 0h às 
12h. Av. Dr. Epitácio Pessoa.

Av. Presidente Wilson, Av. Vi-
cente de Carvalho, Av. Bartolo-
meu de Gusmão (sentido José 
Menino/Ponta da Praia), entre 
Av. Sen. Pinheiro Machado e Av. 
Cel. Joaquim Montenegro. Das 
5h30 às 10h30. Av. Mal. Floria-
no Peixoto, Praça Independên-
cia, R. Galeão Carvalhal, R. Gov. 
Pedro de Toledo e Av. Dr. Epitá-
cio Pessoa.

Av. Cel. Joaquim Montene-
gro (sentido praia/cais), entre 
Av. Bartolomeu de Gusmão e 
Av. Gov. Mário Covas Jr. Das 6h 
às 8h30. Av. Almirante Cóchra-
ne (sentido praia/cais).

Av. Gov. Mário Covas Jr. (sen-
tido canal 4/Ponta da Praia), en-
tre Praça Guilherme Aralhe e Av. 
Pedro Lessa. Das 6h às 9h. Av. 
Afonso Pena. Confira a progra-
mação completa em www.dia-
riodolitoral.com.br. (DL)

PEDESTRIANISMO

Repórter da Terra
Por Nilson Regalado - Colaborador
editor@gazetasp.com.br 
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Gratuito: projeto ‘Lêvitude’
abre atendimento psicológico

Valter Campanato/Agência Brasil

Produtores rurais brasileiros des-
pejaram agrotóxicos sobre uma 
equivalente à de 209 milhões de 
campos de futebol entre julho e 
setembro. Isso significou aumen-

to de 8,7% em relação ao mesmo período 
de 2020. Foram quase 155 mil toneladas em 
apenas três meses. Só em herbicidas para 
eliminar ‘ervas daninhas’ foram 110 mil 
toneladas. Outras 16,5 mil toneladas foram 
usadas para combater animais que atacam 
lavouras, bois e vacas. O avanço dos agrotó-
xicos leva em conta a expectativa de lucros 
ainda maiores em 2022 com alimentos 
mais caros para o consumidor. E representa, 
também, uma aposta do agronegócio no 
aumento das exportações de soja, milho 
e carne bovina com o real desvalorizado 
frente ao dólar.

As plantações de soja registraram a 
maior alta no uso dos defensivos, seguidas 
por pastagens, trigo, milho e cana. Porém, 
40 milhões de hectares cobertos com feijão, 
arroz, frutas, verduras e legumes também 
foram ‘banhados’ com venenos entre julho 
e setembro. O investimento foi de 1 bilhão e 
700 mil dólares, segundo dados divulgados 
nesta semana pelo Sindicato da Indústria de 
Produtos para Defesa Vegetal.

Agrotóxicos causam 70 mil intoxicações 
por ano que evoluem para óbito só nos 
países em desenvolvimento, como o Brasil, 
segundo a Organização Internacional do 
Trabalho. Outros sete milhões de casos não 
fatais também são registrados a cada ano. 
Segundo o Instituto Nacional do Câncer, 
desde 2008 o Brasil é o maior consumi-

SAÚDE COLETIVA
Fazendeiros despejaram 155 mil toneladas de
veneno sobre lavouras em apenas três meses

dor mundial de venenos agrícolas, com 
autorização do Governo Federal para uso 
de produtos já banidos em outros países e 
venda ilegal.

A exposição aos agrotóxicos irrita pele, 
boca e garganta; causa dor de cabeça e no 
estômago; alergias; vômitos; diarreia; cãi-
bras e até irritabilidade. Casos mais graves 
incluem dificuldade para dormir e para res-
pirar, depressão, alterações no fígado e nos 
rins, produção anormal de hormônios da 
tireoide, dos ovários e da próstata, impotên-
cia, aborto e problemas no desenvolvimen-
to intelectual e físico das crianças.

As principais vítimas são boias-frias, 
operários das indústrias fabricantes e 
agentes de controle de endemias. Mas, toda 
população está em risco pelo consumo de 
alimentos e água contaminados. A Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária considera 
os agrotóxicos prováveis causadores de 
câncer.

‘De manhã cedo já tá pinta-
da...

Para incentivar meninas a conhecer pro-
fissões relacionadas à ciência, tecnologia, 
engenharia e matemática, a USP promove 
neste e no próximo sábado (27/11 e 04/12) o 
evento on-line “Vai ter Menina na Ciência”. 
A participação é gratuita e a programação 
mostra o cotidiano de uma cientista.

‘...Só vive suspirando, so-
nhando acordada’

Podem participar alunas do 8º ou 9º ano 
e estudantes do Ensino Médio. Informa-
ções: each.usp.br/meninaciencia/.

Mandacaru quando fulora na seca/É 
sinal que a chuva chega no sertão/
Toda menina que enjoa da boneca/É 
sinal de que o amor chegou no 
coração…  

* Luiz Gonzaga 
(1912/1989) 
e Zé Dantas 
(1921/1962), 
poetas e 
folcloristas 
pernambucanos, 
em ‘Xote das 
Meninas’

Filoso� a do campo:

que não conseguiram vaga 
nos grupos gratuitos e tam-
bém não podem pagar os va-
lores cheios das sessões.

“Muitas pessoas sabem que 
precisam passar por profissio-
nais para conseguirem lidar 
com seus inúmeros proble-
mas diários, mas, infelizmen-
te, não conseguem arcar com 
os custos da terapia. Por isso 

decidimos ampliar o nosso le-
que de possibilidades, chegan-
do a um valor que essa pessoa 
consiga investir na sua saúde 
mental”, explica ela.

A unidade do Lêvitude no 
Centro do Guarujá fica na Rua 
Mário Ribeiro, 810, dentro da 
Galeria Boulevard. Já em San-
tos está localizada na Avenida 
Ana Costa, 146, conjunto 1308.

Vale ressaltar que, nas três 
unidades Lêvitude, também 
há a possibilidade das pessoas 
solicitarem atendimentos in-
dividuais à preços sociais, caso 
prefiram estar em uma sala 
apenas com o psicólogo.

Basta entrar em contato 
no mesmo telefone informa-
do acima e falar sobre o seu in-
teresse. (Jeferson Marques)
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IMPRESSÕES AO DIRIGIR

 A A maioria dos departa-
mentos de marketing das fa-
bricantes de automóveis se 
preocupa em reforçar as “per-
sonalidades distintas” das 
configurações hatch e sedã 
de seus modelos. Já a Audi 
prefere deixar que o próprio 
consumidor descubra as ca-
racterísticas com a quais se 
identifica nas duas configu-
rações de carroceria. Tirando 
os 16 centímetros a mais no 
comprimento e o desenho di-
ferenciado das duas traseiras 
e das lanternas, tudo nas ver-
sões Sportback e sedã é abso-
lutamente igual – inclusive o 
peso (1.485 quilos) e os preços. 

De cara, impressiona a fa-
cilidade com que o motor 2.0 
Turbo FSI, com seus 190 cava-
los e 32,6 kgfm, move a qua-
se tonelada e meia que o A3 
Sportback possui, bem auxi-
liado pela precisa e bem es-
calonada caixa S Tronic de 
dupla embreagem de 7 veloci-
dades. O conjunto permite ao 

veículo evoluir de forma con-
sistente, com respostas ágeis 
em um amplo leque de giros 
e a uma instigante celerida-
de para subir de rotação. A 
suspensão independente, do 
tipo multilink, confere com-
petência dinâmica ao novo 
A3, que oferece condução en-
volvente, seja em uma “toca-
da” mais pacata ou quando 
se pretende desfrutar de um 
pouco mais de emoção ao vo-
lante, situação facilitada pelos 
vários controles eletrônicos. 
Equipado com o Audi Presen-
se dianteiro, a assistência em 
desvios e o aviso de saída da 
faixa da estrada, o A3 Spor-
tback ajuda a evitar acidentes 
e oferece um alto nível de se-
gurança. Em pisos irregulares, 
os pneus de perfil reduzido 
resultam em uma menor ca-
pacidade para a absorção das 
irregularidades e dos desní-
veis, mas sem jamais tornar 
o A3 um automóvel descon-
fortável.

Agilidade 
consistente

A
s primeiras unida-
des da nova gera-
ção do Audi A3 de-
sembarcaram no 
Brasil. No mercado 

nacional, são vendidos na 
versão Performance Black, 
com motor 2.0 TFSI, e em 
um lote limitado da confi-
guração com propulsor 1.4 
TFSI, batizada de S Line Li-
mited. Além de vários ajus-
tes estéticos, os novos mo-
delos trazem de série o Audi 
Virtual Cockpit de 12,3 pole-
gadas e uma nova alavanca 
de seleção de marchas com 
shift-by-wire (sem fio). Os 
novos A3 estão disponíveis 
em todas as Audi Center es-
palhadas no país e serão co-
mercializados na modalida-
de venda direta. Os preços 
partem de R$ 229.990 para 
as versões 1.4 S line Limited 
e de R$ 264.990 para as 2.0 
Performance Black. Não há 
diferença de preço entre as 
configurações Sportback e 
sedã.

Com 4,34 m de compri-
mento e 1,82 m de largura, o 
A3 Sportback cresceu pouco 
mais de três centímetros nes-
sas duas dimensões em com-
paração com seu antecessor. 
A altura de 1,43 m e a distância 
de entre-eixos de 2,64 m per-
maneceram inalteradas. De-
pendendo da inclinação do 
banco traseiro, o comparti-
mento de bagagem comporta 
de 380 a 1.200 litros. Já a car-
roceria sedã cresceu em todas 
as dimensões comparada ao 
modelo anterior – apenas a 
distância de entre-eixos per-
maneceu inalterada. São 4,50 
m de comprimento (quatro 
centímetros a mais que o an-
terior). Já a largura e a altu-
ra são idênticas às do hatch. 
Com 425 litros, a capacidade 
de bagagem é a mesma do A3 

DIVULGAÇÃO

Os faróis e as lanternas são Full-Led e contam com indicador 
dinâmico de setas de série na traseira 

Novo A3 Sportback possui 4,34 m de comprimento, 1,81 m de 
largura, 1,43 m de altura e 2,63 m de entre-eixos 

A carroceria 
sedã cresceu 
comparada 
ao modelo 
anterior, são 
4,50 metros de 
comprimento

sedã anterior. Em termos de 
estilo, a nova geração do A3 
apresenta evoluções que va-
lorizam as linhas dinâmicas e 
o design esportivo, com uma 
ampla grade frontal Singlefra-
me e grandes entradas de ar 
na parte frontal. Os faróis e as 
lanternas são Full-Led e con-
tam com indicador dinâmico 
de setas de série na traseira.

A nova geração do A3 

sedã e Sportback na versão 
Performance Black chega 
com o motor 2.0 TFSI a gaso-
lina, que entrega potência de 
190 cavalos e torque de 32,6 
kgfm – a transmissão que 
acompanha o conjunto é a S 
Tronic de dupla embreagem 
de 7 velocidades. Já a edição 
1.4 S Line Limited recebe o 
propulsor 1.4 TFSI a gasoli-
na, que entrega 150 cavalos 

de potência e torque de 25,5 
kgfm, com a transmissão au-
tomática Tiptronic de 8 velo-
cidades. O Audi Drive Select 
também é de série em todas 
as versões e permite que o 
motorista experimente di-
ferentes modos de direção: 
“Comfort”, “Dynamic”, “Effi-
ciency”, “Auto” e “Individual”. 
O sistema de suspensão tra-
seira é independente em to-

das as versões, para tentar 
combinar conforto de con-
dução com boa dinâmica. 
Cada amortecedor se adap-
ta permanentemente às con-
dições da estrada, à situação 
de direção e ao modo de con-
dução. Os modelos chegam 
ainda com uma boa lista de 
equipamentos: keyless, vo-
lante em couro com “pad-
dles shifts” e base aplanada, 

rodas de 18 polegadas, faróis 
Full-Led, seis airbags, park 
assist, sistema de direção di-
nâmica progressiva, ar-con-
dicionado de duas zonas e 
porta-malas com abertura 
automática “hands-free”.

Os opcionais da versão S 
Line Limited 1.4 são a pintura 
metálica, a capa do retrovisor 
externo em carbono (no sedã, 
o aerofólio também pode vir 
em carbono) e os revolucio-
nários faróis Full-LED Matrix, 
que agregam beleza e exclu-
sividade ao A3 com assinatu-
ras personalizadas ao entrar 
e sair do veículo. O conjunto 
é composto por 15 segmen-
tos de leds que podem ser 
acionados individualmente. 
Já a versão Performance Black 
2.0 adiciona bancos diantei-
ros esportivos eletricamen-
te ajustáveis, acabamento do 
console central em alumínio, 
teto solar panorâmico elétri-
co, sistema de som Audi com 
dez alto-falantes, capa do re-
trovisor na cor preta e roda 
Audi Sport de 18 polegadas 
com design exclusivo. O paco-
te de opcionais inclui sistema 
de som Bang&Olufsen 3D, fa-
róis Led Matrix, pacote de lu-
zes ambiente customizáveis e 
pacote S Line interior, forma-
do por pedaleiras em alumí-
nio e revestimento adicional 
em couro no painel, console 
central, lateral das portas e 
volante, acrescentando a ins-
crição “S Line” nos bancos es-
portivos e no volante. Dentre 
as cores externas disponíveis 
estão as sólidas Branco Ibis e 
Azul Turbo, as metálicas Azul 
Navarra, Amarelo Píton, Bran-
co Geleira, Preto Mito e Ver-
melho Tango e a perolizada 
Cinza Daytona. No interior, é 
possível escolher entre preto, 
cinza e bege. (Luiz Humberto Mon-
teiro Pereira/AutoMotrix)

A nova geração do A3 sedã e Sportback chega com o motor 2.0 
TFSI a gasolina, com potência de 190 cavalos e torque de 32,6 kgfm 

No interior do 
A3 há itens 
inspirados no 
Lamborghini 
Urus, como a 
nova alavanca 
de seleção de 
marchas

NOVIDADE. 
Novos Audi 

A3 sedã e 
Sportback 

chegam no 
Brasil nas 

versões 
Performance 

Black e S Line 
Limited 

De um jeito ou de outro

 A AUDI 3 2.0 TFSI 
PERFORMANCE 
BLACK 
SPORTBACK E 
SEDÃ

Carroceria: hatch 
(Sportback) ou sedã, 
ambos com cinco lugares
Motorização: 2.0 Turbo 
FSI, gasolina, quatro 
cilindros em linha / 
1.984cc
Potência: 190 cavalos 
de 4.200 a 6 mil giros
Torque: 32,6 kgfm de 
1.500 a 4.180 giros
Tração: dianteira
Transmissão: S tronic 7 
velocidades
Peso: 1.485 quilos 
(Sportback e sedã)
Tanque: 50 litros 
(Sportback e sedã)
Porta-malas: 380 litros 
(Sportback) e 425 litros 
(sedã)
Aceleração de zero a 
100 km/h: 7,4 segundos 
(Sportback e sedã)
Velocidade máxima: 
241 km/h (Sportback) e 
248 km/h (sedã)
Preço: a partir de 
R$ 264.990 

FICHA TÉCNICA
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NOVA GERAÇÃO

 A O Honda City chega a sua 
quinta geração, estreando a 
versão hatchback. As ven-
das do New City sedã se ini-
ciam em janeiro de 2022, 
com pré-venda a partir de 
23 de novembro. Os preços 
das versões do sedã são de 
R$ 108.300 para a EX, de R$ 
114.700 para a EXL e de R$ 
123.100 para a “top” Touring. 
Os preços são para todo o Bra-
sil com exceção do Estado de 
São Paulo e de Manaus (AM). 
As vendas do New City hat-
chback começarão em março 
de 2022, com preços divulga-
dos em janeiro.

 A O New City vem com um 
motor inédito, todo em alu-
mínio, 1.5 16V DI DOHC i-V-
TEC aspirado, quatro cilin-
dros com injeção direta de 
combustível e dois comandos 
de válvulas no cabeçote e po-
tência de 126 cavalos a 6.200 
rotações por minuto tanto 
com etanol quanto com ga-
solina. O torque é de 15,8 kgfm 
a 4.600 giros com etanol. O 
câmbio CVT, com simulação 
de 7 marchas e opção de tro-
cas sequenciais em “paddles 
shifts” no volante, recebeu 
mudanças: o Step-shift atua 
sob condução esportiva e o 
EDDB (Early Down-shift Du-
ring Braking), com ação au-

Renovação da identidade
NOVA GERAÇÃO.  A Honda apresenta no Brasil o New City, na confi guração sedã e 
na inédita hatchback; vendas do New City sedã se iniciam em janeiro de 2022

tomática, amplia a segurança 
sem afetar o consumo. 

Segundo a Honda, o sedã 
cresceu em todas as dimen-
sões, ficando com 4,54 m de 
comprimento, 1,74 m de lar-
gura, 1,47 m de altura e 2,60 
m de distância de entre eixos, 
enquanto a hatch – com so-
mente as configuração EXL e 
Touring – terá 4,34 m de com-
primento, 1,74 m de largura, 
1,49 m de altura e 2,60 m de 
entre-eixos. Na versão Tou-
ring dos dois modelos, os fa-
róis são em full-led, com luzes 
indicadoras de direção, fachos 
baixo e alto, DRL e auxiliares 
de neblina em leds. As demais 
versões contam com DRL de 
leds e bloco óptico principal 
com projetor. As rodas são 
de liga leve com aro de 16 po-
legadas, em todas as versões, 
mesclando acabamento fron-
tal diamantado e pintura na 
cor preta. 

Em todas as versões, os 
modelos são equipados com 
um painel amplo, com caráter 
esportivo, com um novo Sis-
tema de Estabilização Corpo-
ral, uma tecnologia antifadiga 
adotada nos bancos para me-
lhorar o suporte do corpo do 
ocupante, evitando o esforço 
constante para a retomada 
do posicionamento ideal. No 

sedã e no hatchback, todas as 
configurações trazem botão 
de partida do motor, sistema 
de destravamento por proxi-
midade da chave, ar-condi-
cionado digital, nova central 
multimídia “touchscreen” 
de 8 polegadas com espelha-
mento para Android Auto e 
Apple CarPlay sem fio e câme-
ra de ré com multivisão. Nas 
EXL, estão disponíveis senso-
res de estacionamento tra-
seiros, bancos revestidos em 
couro, painel digital de TFT 
de 7 polegadas multiconfigu-
rável, ar-condicionado digital 
e automático e função de tra-
vamento das portas por apro-
ximação da chave. As versões 
Touring contam ainda com 
sensores de estacionamento 
dianteiros e retrovisor foto-
crômico.

O New City contará ainda 
com o Honda Sensing, pacote 

de tecnologias de segurança e 
assistência ao motorista, que 
tem cinco funções: Controle 
de Cruzeiro Adaptativo, siste-
mas de frenagem para mitiga-
ção de colisão, de assistência 
de permanência em faixa e 
para mitigação de evasão de 
pista e ajuste automático de 
farol. O New City traz ainda 
vários dispositivos de segu-
rança em todas as versões, 
como assistentes de estabi-
lidade e tração e de partida 
em rampa, sistema de luzes 
de emergência, seis airbags, 
estrutura de deformação pro-
gressiva, sistema Isofix para 
fixarmassentos infantis e 
alerta de baixa pressão dos 
pneus. O LaneWatch, assis-
tente para redução de ponto 
cego, está disponível nas ver-
sões EXL e Touring do sedã e 
na Touring do hatch. (Daniel 
Dias/AutoMotrix)

O New City vem com um motor 1.5 16V DI DOHC i-VTEC aspirado

DIVULGAÇÃO

Honda New City sedã 2022 e Honda New City Hatchback 2022

O interior do New City destaca, segundo a Honda, a sofi sticação 
dos materiais e qualidade de acabamento e montagem

A 
Triumph Trident 660 já 
está disponível nas con-
cessionárias brasileiras. 
Um novo motor de três 
cilindros, de 660 cc, foi 

desenvolvido especificamente para 
a Trident, com a proposta de ofe-
recer um equilíbrio interessante 
entre torque e potência. O motor 
tem 81 cavalos a 10.250 rpm e mais 
de 90% da força já está disponível 
na maior parte da faixa de rotação, 
chegando a pouco mais de 6 kgfm 
a 6.250 rpm de torque. A moto con-
ta com câmbio de 6 velocidades e 
comando final otimizado para ade-
quar-se à confiabilidade e capacida-
de de pilotagem dinâmica.

A parte ciclística da Trident está 
ancorada em um inédito chassi tu-
bular de aço. A geometria deixou a 
roadster inglesa bastante agressiva 
na “tocada”. Conta com garfos inver-
tidos com 120 milímetros de curso 
na dianteira. Na traseira, tem um 
mono-amortecedor com pré-carga 
ajustável, ambos da marca Showa. 
O sistema de freios da Nissin oferece 
elevada potência de frenagem com 
pinças dianteiras deslizantes de dois 
pistões, com discos duplos leves de 
310 milímetros na frente e pinça tra-
seira de pistão único. A moto conta 
com rodas de liga leve de 17 polega-
das e pesa 189 quilos (a seco).

A nova Trident é equipada com 
dois modos de pilotagem, contro-
le de tração ajustável e sistema de 
aceleração ride-by-wire (sem cabo). 
Os modos de pilotagem são “Road” 
(estrada) e “Rain” (chuva), que au-
mentam o controle e a segurança do 
piloto por meio do ajuste eletrônico 
do mapa de aceleração e do controle 
de tração. A iluminação é de leds. A 
moto tem mais de 30 itens de aces-
sórios, com destaque para o módulo 
de conectividade My Triumph, mala 
traseira e de tanque com “quick re-
lease”, carenagem inferior, Flyscreen 
com “colour match” e, em breve, 
Quickshifter para garantir rápidas 
mudanças de marcha sem o uso da 
embreagem.

A Triumph Trident 660 custará 
a partir de R$ 47.490, em uma úni-
ca versão, e estará disponível nas 
cores Silver Ice & Diablo Red, Matt 
Jet Black & Matt Silver Ice e Crystal 
White. Um dos diferenciais do novo 
modelo é o generoso intervalo de re-
visão, de 16 mil quilômetros. É uma 
faixa de 25% a 65% superior à ofere-
cida pelos principais concorrentes 
na sua categoria. (Aldo Tizzani, do “Minu-
toMotor” especial para AutoMotrix)

DIVULGAÇÃO

A moto tem mais de 30 itens de acessórios que proporcionam conforto, segurança 
e personalização, com destaque para o módulo de conectividade My Triumph

A Triumph Trident 660 custará a partir de R$ 47.490 e estará disponível nas 
cores Silver Ice & Diablo Red, Matt Jet Black & Matt Silver Ice e Crystal White

Sotaque britânico
DUAS RODAS. Triumph Trident 

660 estreia no Brasil para disputar 
segmento roadster média cilindrada
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A 
série “As Five”, ori-
ginal Globoplay, vai 
ganhar mais duas 
temporadas. É o 
que inicialmente 

já está decidido no comando 
da Globo. Fabricio Mamberti 
assinará a direção-geral, com 
apoio dos diretores Rafael 
Miranda e Dainara Tofoli. A 
preparação de elenco começa 
em janeiro, enquanto as gra-
vações, a partir de abril, com 
suas locações espalhadas por 
São Paulo. Detalhe: tanto a 
segunda quanto a terceira 
temporada serão realizadas 
no ano que vem, otimizando 
assim os trabalhos de produ-
ção, direção e elenco. “As Five” 
se tornou um grande sucesso 
da plataforma e daí o motivo 
de se apostar em novos con-
teúdos. A produção é um de-
rivado (ou spin-off) de “Viva 
a Diferença”, vigésima quinta 
temporada de “Malhação”, 
exibida pela primeira vez en-
tre maio de 2017 e março de 
2018, e que se consagrou ven-
cedora do Emmy Internacio-
nal na categoria de melhor 
série infanto-juvenil. Cria-
da por Cao Hamburger, suas 
protagonistas são Ana Hikari, 
Gabriela Medvedovski, Daph-
ne Bozaski, Manoela Aliperti 
e Heslaine Vieira.

TV Tudo

Número especial. A cantora 
Paula Fernandes está confir-
mada em uma apresentação 
especial no tradicional “Fa-
mília Record”, que este ano 
será comandado por Carolina 
Ferraz e Igor Rickly. A produ-
ção faz parte da programa-
ção de fim de ano da Record e 
terá a participação do elen-

Globo gravará mais duas temporadas de “As Five”
co da casa e de nove famílias 
na plateia. Todos seguindo os 
protocolos de segurança, des-
taca a emissora.

Mensagem. A tradicional 
mensagem de fim de ano da 
Globo, movimentando boa 
parte do seu elenco, estará no 
ar a partir de 1º de dezembro, 
e terá como tema reencontro. 
O filme destaca o retorno dos 
atores aos estúdios, confor-
me antecipado neste espaço.

Ordem. Em relação à edição 
diária do “MasterChef” na 
Band, a partir de 2022, com 
exibição após o “Faustão”, 
tem um detalhe importante. 
Antes do reality show gastro-
nômico, quem fará tabelinha 
com Fausto Silva será o “1001 
Perguntas” do Zeca Camar-
go. Portanto, quiz show nos 
primeiros meses e, depois, o 
programa de comida.   

Cinema na TV. A programa-
ção especial da Record, em 
dezembro, terá 15 filmes: 4 no 
“Cine Aventura”; 4 no “Cine 
Maior”; 3 no “Super Tela”, e 4 
no “Tela Máxima”.

Em alta. O quadro “A Hora 
da Venenosa”, no “Balanço 
Geral-SP” da Record, coman-
dado por Reinaldo Gotti-
no, Fabíola Reipert e Renato 
Lombardi, continua em alta. 
Muitas vezes ocupando a li-
derança de audiência. Aliás, o 
fato de aparecer em primeiro 
lugar não é novidade.  

Novelas no streaming. “Ca-
rinha de Anjo”, “Carrossel” e 
“Chiquititas” estão aparecen-
do com frequência no Top 
Dez da Netflix. E “As Aventu-

ras de Poliana”, do mesmo 
SBT, também tem marca-
do presença. Ou seja, há um 
grande público no streaming 
interessado em novelas in-
fantis. Atenção, autores!

Conversando. O estafe do jo-
gador Neymar está conver-
sando com o SBT visando a 
programação especial de fim 
de ano. Pelo lado do craque 
do PSG e da seleção, o diretor 
Vildomar Batista. 

Sem parar. João Fenerich 
está no ar como o cirurgião 
cardiovascular Soares em 
“Quanto Mais Vida, Melhor!”. 
O personagem é um dos mé-
dicos da equipe do Dr. Gui-
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lherme (Mateus Solano). Com 
o fim das gravações, o ator já 
tem um novo trabalho à vis-
ta: fará um dos protagonistas 
do longa “Consequências Pa-
ralelas”, dos diretores Gabriel 
França e CD Vallada, que será 
rodado em janeiro.

Migração. A TV Globo anun-
ciou em suas redes sociais in-
ternacionais que será desliga-
da das operadoras de TV na 
Europa, exceto Portugal, no 
fim do ano. Com isso, o públi-
co deverá acompanhar a pro-
gramação do canal apenas 
pelo Globoplay, recém-chega-
do ao continente.

Vem aí. Depois de fazer A Jor-

nada de Abraão em “Gênesis”, 
como o general Bakari, Pau-
lo Lessa já está integrado ao 
elenco de “Cara & Coragem”, 
a próxima novela das sete da 
Globo. Lessa ficou com um 
personagem que seria vivido 
por Fabrício Boliveira.  

Sem pressão. Apesar de a 
Netflix ter feito vários anún-
cios de produções nacionais 
durante o evento Mais Brasil 
na Tela, terça-feira, isso não 
modifica em nada as ações da 
HBO Max, que agora tem Sil-
vio de Abreu nas suas fileiras. 
O projeto sobre dramaturgia, 
as telesséries, só será dispara-
do a partir de 2022 e envolve 
mais de 100 títulos.

Guilherme Portanova as-
sume nesta segunda-feira 
o comando do “DF Record”, 
na Record TV Brasília.
·       A Warner Channel 
estreia a oitava tempo-
rada de “The Flash” no 
dia 5 de dezembro, às 
22h, no bloco “Domingo 
Heroico”.
·       Personagem que 
encantou as crianças de 
várias gerações, “Topo 
Gigio” está de volta 
às telas em animação 
inédita que o Discovery+ 
disponibiliza a partir de 
6 de dezembro...
·       ... No Discovery Kids 
a série estreia na mes-
ma data, às 11h10...
·       ...Agora, Gigio vive 
com a família de Zoe, 
uma menina de nove 
anos e que envolve seu 
amiguinho roedor nas 
mais diversas situações.
·       Cláudia Souto, auto-
ra de “Cara & Coragem”, 
próxima novela das sete, 
está muito adiantada 
no texto...
·       ...Natural que agora, 
com “Quanto Mais Vida, 
Melhor!” em exibição, 
a Globo acelere os pro-
cessos dessa substituta, 
que terá Paolla Oliveira 
no elenco.
·       Steve Irwin, o 
lendário apresentador 
do Animal Planet morto 
em 2006, deixou um 
legado de preservação 
ambiental...
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A leitura 
na medida 
certa.

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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O
Brasil é líder mundial em 
termovalorização e gera-
ção de energia elétrica a 
partir da biomassa, espe-

ci� camente o bagaço da cana-
-de-açúcar, um combustível tão 
úmido quanto de baixo poder 
calorí� co para a queima em uma 
fornalha de caldeira. O bagaço da 
cana-de-açúcar tem umidade de 
48% e poder calorí� co de 1.650 
kcal.

O RSU (Resíduo Sólido Ur-
bano), cuja composição no 
Brasil chega a 50% de material 
orgânico, possui “in natura” umi-
dade de 46% e poder calorí� co 
de 2.495 kcal, demonstrando 
ser um combustível melhor 
para a queima na fornalha da 
caldeira, se comparado ao ba-
gaço da cana-de-açúcar.

Para potencializar ainda 
mais essa termovalorização e 
geração de energia, a URE VA-
LORIZA SANTOS vai implantar 
um sistema inédito no País, 
denominado Biotunel, que será 
responsável por elevar o PCI 
(Poder Calorí� co Inferior) do 
RSU em até 3.074 Kcal, reduzin-
do sua umidade para 28%, tor-
nando-o um CDR (Combustível 
Derivado de Resíduos) mais 
e� ciente.

Portanto, a a� rmação de 
que a URE Valoriza Santos vai 
queimar lixo não tem nenhum 
fundamento, é apenas boato. 
Ela irá tratar o resíduo utili-
zando uma tecnologia que o 
transforma em combustível. O 
resíduo vira energia elétrica. É 
o CDR (Combustível Derivado 
de Resíduos) que alimentará 
as caldeiras gerando vapor, que 
será utilizado como energia 
mecânica e, assim, acionará os 
turbogeradores e, destes, � nal-
mente, teremos a energia elé-
trica capaz de abastecer uma 
cidade de 250 mil habitantes. 
É a mesma tecnologia de tra-
tamento de resíduos usada na 
Europa onde também não há 
áreas para aterros sanitários.

Novas Tecnologias: Conheça 
o Biotunel
O Biotunel permitirá utilizar o 
mesmo sistema de combustão 
das caldeiras de biomassa, com 
apenas pequenas alterações 
no projeto do grelhado, onde a 
queima passa a ser por suspen-
são, especi� camente. Essa nova 
tecnologia foi desenvolvida 
pela Ribeirão Energia S.A.

O resíduo sólido urbano 
proveniente de boa parte das 
cidades da Baixada Santista, 
descartado pela população e, 
principalmente, pelas organi-
zações e cooperativas de reci-
clagem, será enviado aos Biotu-
neis para efetuar o processo de 
biosecagem e redução de sua 
massa.

O sistema consiste basi-
camente em um processo 
bioquímico aeróbio, onde os 
microrganismos degradam as 
substâncias orgânicas median-
te processos oxidativos. Os resí-
duos serão submetidos a tem-
peraturas especí� cas e entrada 
de oxigênio controlada.

O tratamento aeróbio tem os 
riscos de emissões de odores 
reduzidos e maior capacidade 
de absorver substâncias mais 
difíceis de serem degradadas. 
O Biotunel é construído em 
concreto, tipo “bunker”, com 
controle automático de tem-
peratura e oxigênio e trabalha 
com pressão negativa associa-
da a poderosos bio� ltros que 
impedem a formação de maus 
odores em torno deste, evitan-
do a proliferação de pássaros e 
animais vetores.

Após um período de tempo 
no interior do Biotunel, o ma-
terial seco e estabilizado terá 
as dimensões das partículas do 
seu agregado reduzidas através 
de picadores, resultando no 
Combustível Derivado de Resí-
duos (CDR) com característi-
cas físico-químicas ideias para 
a utilização em caldeiras aqua-
tubulares e � amotubulares.

Unidade de Recuperação 
Energética “Valoriza Santos” 
vai usar tecnologia inédita no 
País para a termovalorização 

dos resíduos sólidos
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Afroturismo:
6 destinos para 
conhecer a cultura

BRASIL. Pontos turísticos retratam a infl uência africana na 
cultura do País. Em São Paulo é possível visitar o Museu Afro

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE SÃO PAULO

 A O afroturismo é uma ver-
tente do turismo tradicional 
que busca dar destaque à cul-
tura negra, ressaltando pontos 
turísticos que resgatam fatos 
que influenciaram a formação 
da cultura brasileira. De acordo 
com o IBGE, 56% da popula-
ção do Brasil é negra e, portan-
to, olhar para o turismo étnico 
afro é essencial para retratar a 
história do país.

Nesse cenário, a Buson, em-
presa de tecnologia que ofe-
rece as melhores opções de 
passagens rodoviárias no Bra-
sil, destacou seis destinos que 
contam com pontos turísticos 
bastante interessantes para 
aqueles que buscam conhecer 
a cultura negra no país. Confi-
ra abaixo:

SÃO PAULO (SP).
Em São Paulo é possível visitar 
o Museu Afro, localizado no 
parque Ibirapuera, e que traz 
a perspectiva africana na for-
mação da cultura brasileira. O 
acervo do museu é composto 
por mais de seis mil obras, en-
tre gravuras, pinturas, docu-
mentos e objetos etnográficos. 
No centro histórico de São Pau-
lo, vale a visita na Igreja de Nos-
sa Senhora da Boa Morte, cons-
truída em 1728 pela Irmandade 
dos Homens Pardos da Nos-
sa Senhora da Boa Morte. Foi 
nesta igreja que, pela primeira 
vez, pessoas negras e brancas 
se sentaram lado a lado em 
uma igreja em São Paulo.

RIO DE JANEIRO (RJ).
A capital carioca abriga o Cais 
do Valongo, um antigo cais lo-
calizado na zona portuária do 
Rio de Janeiro em que era rea-
lizado o desembarque de es-
cravizados recém chegados ao 
Brasil. O lugar é um sítio ar-
queológico, além de ser con-
siderado um dos locais mais 
importantes da América do Sul 
relacionados à chegada de afri-
canos escravizados. A poucos 
metros dali, há a Pedra do Sal, 
nome recebido por ser onde os 
escravizados descarregavam o 
sal, usado como moeda de tro-
ca na época. No entanto, a re-
gião também é conhecida por 
ter sido o local em que os escra-
vizados eram vendidos. Atual-
mente, a Pedra do Sal é famo-
sa por sediar a roda de samba 
mais famosa da cidade.

Ainda nas proximidades, 
há o Memorial dos Pretos No-
vos, popularmente conhecido 
como Cemitérios dos Pretos 
Novos. Entre 1769 e 1830 o local 
funcionou como um cemitério 
de escravizados, sendo consi-
derado o maior cemitério des-
te gênero nas Américas. Atual-
mente o local funciona como 
um centro cultural e tem como 
objetivo resgatar a história da 
cultura africana na cidade.

SALVADOR (BA).
Salvador é conhecida como a 
capital com a maior população 
negra no país, além de ser um 
lugar de preservação da cultura 
africana. Localizado no Centro 
Histórico de Salvador, o bair-
ro do Pelourinho ganha desta-
que com as opções de passeio 
que oferece. Ele abriga o Museu 
Afro-Brasileiro, que conta com 
um acervo com mais de 1.100 
peças da cultura africana, in-
cluindo instrumentos musicais 
e cerâmicas. O bairro também 
conta com diversos restauran-
tes para aqueles que desejam 
experimentar os pratos típicos 
da culinária afro-brasileira.

Para os amantes de arte, o 
passeio de pedalinho pelo Di-
que de Tororó é uma opção di-
ferente e bastante divertida. O 
Dique é o único manancial na-
tural da cidade de Salvador e foi 
tombado pelo Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico 
Nacional. Ele abriga oito escul-
turas dos orixás cultuados nas 
religiões afro-brasileiras.

SÃO LUÍS (MA).
São Luís é a segunda capital 
do Brasil com maior popula-
ção negra. A cidade abriga o 
Museu Cafuá das Mercês, tam-
bém conhecido como Museu 
do Negro, localizado no centro 
histórico. O espaço era um an-
tigo mercado de escravizados 
e seu acervo conta com instru-
mentos musicais, vestimentas 
e outros itens referentes à his-
tória da época.

Também vale a pena visi-
tar as casas religiosas de Tam-
bor de Mina, religião afro-bra-
sileira bastante praticada nas 
regiões norte e nordeste do país. 
Ganham destaque os dois ter-
reiros mais antigos dessa de-
nominação religiosa, localiza-
dos no centro histórico de São 
Luís: Casa das Minas - Jeje e Casa 

de Nagô, ambos fundados por 
africanos em meados do sécu-
lo passado.

OURO PRETO (MG).
Ouro Preto é considerada 
umas das principais rotas para 
quem deseja explorar a cultu-
ra negra no país. No auge do 
ciclo do ouro, a cidade abrigou 
inúmeros escravizados, que fo-
ram os responsáveis pela cons-
trução dos casarões antigos e 
das igrejas que tornaram a ci-
dade um patrimônio cultural 
da humanidade. O passeio pela 
Mina Du Veloso, uma tradicio-
nal mina de ouro do século 18, 
mostra ao longo de todo o tra-
jeto marcas dos trabalhos fei-
tos pelos mineradores escravi-
zados na época.

O Museu Casa dos Contos, 
construído no século 18, pre-
serva uma construção feita em 
estilo barroco mineiro. Nele há 
uma sala que reúne mais de 2 
milhões de documentos ori-
ginais da época do Ciclo do 
Ouro. Uma segunda sala abriga 
a Casa de Fundição, que retra-
ta como era feito o processo de 
fundição e cunhagem do ouro. 
No porão da casa, local em que 
funcionava uma antiga senza-
la, são expostas diversas peças 
que retratam a era da escravi-
dão. Por fim, também vale a vi-
sita na Igreja de Nossa Senhora 
do Rosário dos Homens Pretos, 
tombada pelo Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN).

RECIFE (PE).
Recife também é um destino 
importante para explorar o tu-
rismo ét=nico. No Pátio do Car-
mo há o monumento de Zum-
bi dos Palmares, que celebra a 
memória do principal líder do 
Quilombo dos Palmares. As-
sim como São Paulo e Ouro 
Preto, a cidade também conta 
com a Igreja de Nossa Senhora 
do Rosário dos Homens Pretos. 
O local foi palco das coroações 
das rainhas de maracatus no 
século 17. Já o Patio do Terço, 
localizado em frente à igreja, é 
responsável por um dos mo-
mentos mais famosos do car-
naval pernambucano: a Noite 
dos Tambores Silenciosos, ce-
rimônia para reverenciar an-
cestrais africanos que sofreram 
com a escravidão durante o 
Brasil Colônia. (DL)

O Museu Afro está localizado 
no Parque Ibirapuera e 
traz a perspectiva africana 
na formação da cultura 
brasileira
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