
Baixada terádomingocom
sol epoucasnuvens. B-9

Mín. 16ºMáx.26º

TempoGrupoTribuna,ACS
eAssecobanunciam
sabatinaseleitorais
CandidatosestarãoemSantos. A-4

g1SantoseRegião
consolidaliderança
nacionalem2022
Melhorresultadono1o semestre. A-6

Bomdia
Economicamente,ocontexto
internacionalémuito importante
paraoBrasil,porqueé lá foraque
estáaorigemdainflação. A-2

Furtosdefiaçãoelétrica,de-
predação de escolas e da-
nosapostosdesaúde,entre
outras ocorrências, obri-
gamasprefeiturasdaBaixa-
da Santista a reservarem
milhões de reais para o re-

paro desses bens. Outras
medidasenvolvemainsta-
lação de câmeras, visto-
riasaferros-velhoseinten-
sificaçãodopatrulhamen-
to por parte das Guardas
CivisMunicipais. A-3

Paixãodosbrasileiros, o café tomoucontadoCentroHistóricodeSantos, que recebeatéhoje oeventoFestival
SantosCafé. Comdegustações, atividadesapessoasde todasas idades eatéespaçoparaanimais deestimação, o
públicopodesedivertir e conhecernovasutilidadesparao tradicional grão, que fazpartedahistóriadoPaís. A-5
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Deixado de lado
por Fabián Bustos,
o meia uruguaio
treinou como titular
e tem tudo para
encarar, às 18h,
o Atlético-GO

Primeiramulheraserindi-
cada para a diretoria da
Agência Nacional de
Transportes Aquaviários
(Antaq), Flávia Takafashi
enumerou, em entrevista
paraATribuna, as princi-
pais conquistas após qua-
se um ano na função e de-
talhes importantes sobre
o processo de desestati-

zação da Santos Port
Authority (SPA) e a

licitação dos ter-
minais STS10
eSTS53. B-5

Oanúnciofeitopelacanto-
ra Anitta de que passará
por cirurgia de endome-
triose colocou a doença
nosholofotese tornouain-
damaisconhecidoumpro-
blema que aflige oito mi-
lhões de brasileiras. Veja
ondeépossívelobterajuda
etratamentonaregião.A-10
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Minha mãe recebia, desde 1948,
livros da Coleção Saraiva, entregues
mensalmente aos assinantes. Tenho
essa relíquia guardada, com quase
300 volumes, publicados durante
mais de 20 anos. Há clássicos da
literaturabrasileira (MachadodeAs-
sis, José de Alencar, Joaquim Ma-
noeldeMacedo)eobras importantes
de autores estrangeiros, como Dos-
toievski, Alexandre Dumas, Honoré
de Balzac, Júlio Verne e Camilo Cas-
teloBranco.

Livros sempreme fascinaram.Me-
nino ainda, arrisquei-me a ler vários
deles. Lembro de Quo Vadis?, do
Tronco do Ipê, das Quatro Irmãs,
obra refilmada recentemente como
AdoráveisMulheres, deMiguel Stro-
goff, de Éramos Seis, do Teatro Flu-
tuante (Show Boat), da Cabana do
PaiTomás.

Não sei a razão queme atraiu para
um dos primeiros livros da coleção,
publicadoem1949.Otítuloerasuges-
tivo: A Filha do Inca, escrito porMe-
notti del Picchia. Sugeria aventura,
história, certa dose de exotismo. Não
me recordo de todos os detalhes da
obra, lidaháváriasdécadas,masguar-
deialgunspontosquememarcaram.

Aprincípio, pormais estranho que

pareça, trata-se de um livro de ficção
científica, talvez o primeiro publica-
do no Brasil, em que Menotti del
Picchia,ummodernistade1922,nar-
ra a história de expedição científica e
militar que é atacada por indígenas
na região da Serra do Caiapó. Os
sobreviventes, entre os quais está o
herói da trama, capitão Fragoso, aca-
bampor descobrir uma cidadeperdi-
da,habitadaporestranhosseres,qua-
se robôs, que seriamdescendentes de
navegadoresegípciosquechegaramà
América muito antes de Cristóvão
Colombo, naufragando próximos da
IlhadeMarajó.

Descobri que o livro foi publicado
originalmente em 1930, com outro
título,ARepública3000,ehojepode-
se dizer que, apesar de certo tom
ingênuoesonhador,olivroaproxima-
sedatradiçãoda literatura fantástica,
que tanto sucesso faria,décadasapós,
na América Latina. Há um romance
entre o protagonista e a princesa inca
Razymi, que era uma das últimas
representantes desta civilização, ela
escravizadapelaRepública.

Mas o mais importante, e que me
marcouna leitura original, foi a orga-
nização desta sociedade, que abolira
a roda, e com ela a indústria e os

combustíveis (talvez uma
premonição do dramadasmudanças
climáticas que enfrentamos hoje).
Eles tinham, ainda, superado o fastí-
gio da cultura industrial e atingido
surpreendentesimplificaçãodospro-
cessosdevida:nadadeveículos,dína-
mospropulsores,chaminés,engrena-
gensecomplexidademecânica.

O sábio Gúrnia explica ainda a op-
çãodaquelacivilização:processarsua
evoluçãoemâmbito restrito, comnú-
merodeterminadoe fixodecidadãos,
porque as condições econômico-geo-
gráficas do território eram riquíssi-
mas em todos os elementos necessá-
rios e que bastavam a eles. E faz a
desafiadorapergunta:paraqueimpe-
rialismoondeháfarturaebem-estar?

Um detalhe ainda me fascinou. A
evolução foi de tal monta que eles
aboliramfunçõesorgânicas,comoco-
mer, dormir, evacuar, reproduzir-se
sexualmente. Será isso realmente
umaevolução?Tenho cá grandes dú-
vidas. Somos humanos, e assim sere-
mos, sempre. Melhor ter limitações
físicas, mas descobrir enorme prazer
em coisas simples e repetitivas, mas
que trazemfelicidadesmomentâneas
muito importantes. Mas fica a dica.
DescubramAFilhadoInca.

Campanhaantecipada
Faltando menos de três meses para
as eleições deste ano, o que se vê são
alguns candidatos fazerem descara-
damente suas campanhas políticas,
por baixo dos panos. Em anos ante-
riores, se houvesse estas campanhas
antecipadas, os pré-candidatos cor-
riamum sério risco de ficarem inele-
gíveis. Hoje, direita, esquerda, cen-
tro e qualquer outra ideologia vão às
TVs, às inaugurações, aos lançamen-
tosdeprojetos,motociatas, etc,Apro-
veitamqualqueraglomeraçãodepes-
soas para dizer que farão o melhor
para aqueles que o apoiam fazendo
propaganda, tentando induzir o elei-
torado incauto a votar naquele pré-
candidato que ali passou. Na TV,
vários partidos e políticos põem as
carasna tela, falandocomose fossem
candidatos e nempor isso oTribunal
Superior Eleitoral os adverte ou os
pune.Atéopresidenteaparecedizen-
do que não há pandemia nem
corrupção em seu governo. Se isso
não é campanha eleitoral antecipa-
da,nãodápara saberoquemaisé.
JOSEMILTONDES.ESILVA-VICENTEDECARVALHO

Eleições
As eleições estão aí batendo à porta
e logo terá inícioo famoso e contesta-
do programa eleitoral gratuito no
rádio e na TV. O que se espera é que
os candidatos se preparem para
apresentarprogramas edebates civi-
lizados, à alturados cargos emdispu-
ta. Bate-bocas, ofensas pessoais e
acusações infundadas em nada con-
tribuem para elucidar o eleitor e
muitomenos o regime democrático.
Que os candidatos aproveitem o
tempo que dispõem para expor seu
programa de governo e discutir te-
mas de real interesse da população,
tais como; reforma eleitoral, fim da
reeleição, limitação no número de
partidos políticos e, principalmen-
te, nova forma de eleição dos mem-
bros da Suprema Corte, entre inú-
meros outros temas.
ORLANDOMACHADO-SANTOS

Independência
Ao se aproximar o segundo centená-
rio da Proclamação da Independên-
cia, que teve a participação da cidade
de Santos e o seu maior idealizador,
José Bonifácio de Andrade e Silva, o
mais ilustre filho desta terra, esperá-
vamosumeventoquepudessehome-
nagear condignamente essa data he-
roica para todos brasileiros. Sugeria
um Festival de Música na Baixada
Santista, visto que temos grandes
compositores, excelentes músicos e
ótimas bandas que não têm o devido
reconhecimento por falta de oportu-
nidades nos programas de rádio e
TV. De vez em quando, aparece uma

chance de demonstrarem qualidade
e habilidade. A Prefeitura, por meio
de sua Secretaria de Cultura, e os
ilustres vereadores da nossa Câmara
poderiam estudar e programar esse
evento, com a colaboração das gran-
des firmas e clubes de servir patroci-
nando e dando oportunidade para
valorizar nossos artistas e colocar
nossa cidade na mais alta relevância
edestaque.
ADEMARDOSREIS -SANTOS

Trânsito
Tempos atrás, publiquei nesta colu-
na um erro da equipe de Engenharia
daCompanhiadeEngenhariadeTrá-
fego (CET) de Santos em relação aos
semáforos da Av. Senador Feijó com
aRua Barão de Paranapiacaba. Nes-
se local, o semáforo da Senador Feijó
ficava aberto. Nas proximidades, o
semáforo damesma avenida,mas no
cruzamento com a Francisco Gli-
cério, ficava fechado, acumulando
veículos e impedindo, no horário de
pico, que os motoristas que vinham
pela Barão virassem à esquerda para
acessar a referida avenida. Ignora-
ram o modo certo e segue assim até
hoje. Um outro ponto com o mesmo
problemaéo cruzamentodaGlicério
comaAvenidaCons.Nébias, sentido
Ponta da Praia. O semáforo nesse
cruzamento se mantém aberto, mas
logo depois, quando a Glicério passa
a se chamar Afonso Penna e cruza
com aRuaOswaldo Cruz, fica fecha-
do, causando por vezes interrupção
defluxoparaquemestánaConselhei-
ro, sentido Centro, e forçando os
motoristas que estão na Glicério a
pararem mesmo com o semáforo
aberto para eles. O pessoal da Enge-
nharia da CET tem duas saídas: ou
faz a coisa certa ou segue à maneira
deles.Registrado.
PEDRODOSSANTOSNETO-SANTOS

Olídia, irmã de meu pai, casou-se
com Augusto, espanhol estabelecido
em Ourinhos. A tia faleceu e o mari-
do, com cinco filhos para criar, con-
traiunovasnúpcias.Dessauniãonas-
ceram trêsmeninos. Amadrasta pri-
vilegiava os próprios filhos, causan-
do desavenças no lar. Mesmo assim,
adorávamos passar as férias de julho
emOurinhos, pois entre nós, primos
e tios, a cordialidade imperava. No
fimde junho,emalvoroço,arrumáva-
mosasmalas.

Viajar de trem era a aventura mais
esperada. Em direção ao oeste, os tri-
lhos da Sorocabana oficializaram a
Ourinhos paulista, que herdou o no-
me por tradição oral: estava no cami-
nho da Ourinho (sem s) paranaense.
Nos370kmdeviagem,disputávamos
a janela: passa boi, passa boiada, pas-
sa galho de ingazeiro... Paisagem tão
diferentedolitoral!

Chegávamos após cinco horas de
viagem. Amilcar nos esperava na so-
leira da porta. Logo surgiam os ou-
tros primos para a acolhida na casa,
que junto àmarcenaria ocupava toda
aquadra.

Tio Augusto orgulhava-se do seu

ofício e fez o púlpito da IgrejaMatriz
do Senhor Bom Jesus, legado artísti-
co e histórico à cidade. Na marcena-
ria, o perfume da madeira exalava e,
curiosos, soubemos que no Brasil
colonial havia a extração de árvores
de florestas nativas,mas aderrubada
só poderia acontecer com a autoriza-
ção da Coroa portuguesa, isto é, de-
pendia da lei. Por isso, a expressão
madeira de lei se tornou tão popular
e passou a designar madeira nobre.
O pau-brasil foi a primeira árvore a
ser classificadaassim.

Asmadeiras nobres sãomais pesa-
das e densas, com alta resistência ao
ataque de fungos e insetos. Usadas na
construção de casas, instrumentos
musicais, móveis e acessórios, são co-
biçadasnomercadointernoeexterno.
Hámaisde50anos, amídiadenuncia
a derrubada, o comércio ilegal dema-
deiras da Amazônia e os incêndios
criminosos, que destroem florestas,
afetandoabiodiversidade.

Amadeira nobre tem agradável as-
pecto estético, durabilidade e bom
odor, qualificando-a para a confecção
de mobílias. Sem nunca terminar o
mobiliário da sala, o tio tornou-a aco-

lhedora, especialmente após o jantar,
quando ouvíamos a ópera escolhida
por ele, que não admitia conversas
enquanto acompanhávamos os atos
pelo livreto.

Na Praça Mello Peixoto, o passeio
do povo era um verdadeiro ritual. No
centro, os casais; na calçada que dava
paraa rua, osdescomprometidos fler-
tavam - rapazes parados e moçoilas
passantes.Guardeiumrecortedacolu-
na Itinerantes, sobre as pessoas que
partiam e as que chegavam a Ouri-
nhos.OprofessorLucianoCorrêa Sil-
va fez um soneto: “Velha estação,
que ironia,/Quanta lembrançaper-
dida,/Com tanto trem de chega-
da,/Commuitomaisdepartida!”

A estação serviu a cidade até
1964, quando foi inaugurada uma
nova pelo governador Ademar de
Barros. Nos anos 1970, o trem foi
desativado e começou a trabalhar
somente para transporte de carga,
comoéatéhoje. O pai vinha nos
buscar na última semana de julho.
Em casa, eu subia a escada, abria a
porta de vaivém e corria para o
quintal. As bocas-de-leão flores-
ciamemtodasas cores!

ALCINDOGONÇALVES. Engenheiro, cientista político, professor daUniSantos e coordenadordo Instituto dePesquisasATribuna (IPAT)

REGINAALONSO. Escritora
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Férias no interior

TRIBUNALIVRE

Enquanto nos últimos dias há
umpessimismo no ar em relação à
economiaamericana,nocasobrasi-
leiro o quadro esperado para este
semestre parece ter ficado menos
grave. Segundoeconomistas do se-
tor financeiro, omercadode traba-
lhoacelerousuarecuperaçãoepar-
te das previsões é de um petróleo
mais barato porque se espera
recessão mundial, ainda que essa
commodity tenha comportamento
imprevisívelporquestõesgeopolíti-
cas(OrienteMédioeUcrânia).
Por outro lado, a redução do

ICMSdos combustíveis, o represa-
mento dos preços da gasolina e do
diesel e a injeção de recursos de
benefícios sociais devem gerar al-
gum impacto positivo na econo-

mia. São medidas eleitoreiras e
com efeito retardado, pois têm po-
tencial para causar grande desas-
tre nas contas públicas nopróximo
ano. Por enquanto, haveria algum
arrefecimentonainflação.
Analistas estão descrentes sobre

reversão nas pesquisas porque a
polarizaçãopolítica dificulta amu-
dança de voto. O eleitor pode sur-
preendernosdois lados,masapró-
pria tensão com a briga até as ur-
nas, em outubro, interfere em ou-
tro fator econômico importantíssi-
mo, odólar.Alémde tender a subir
em caso de crisemundial, amoeda
americana, por ser a mais forte,
atraiocapitalembuscadeseguran-
ça. Por isso, a desvalorização do
real, comona semana passada, po-

derá ganhar fôlego conforme os
dois candidatos mais fortes de-
monstrem disposição de gastar di-
nheiro público para estimular o
crescimentodoPaísem2023.
Masháumaaltadosedeimprevi-

sibilidade nos fatores econômicos
–dólar,petróleoe inflação.Antes,é

preciso confirmar, com base nos
dados a serem divulgados no fim
domês, se opaísmais ricodomun-
do vai entrar em recessão. Tam-
bémnãosesabeseaChina,oprinci-
palclientedasexportaçõesbrasilei-
ras, vai retomar o crescimento e
como o petróleo vai se comportar.
O colunista Celso Ming escreveu
naúltimaquarta-feiraqueháprevi-
sõesdepreçosdobarrildeUS$65e
de US$ 380 (agora está por volta
de US$ 107). O valor mais baixo é
parao casode recessão eomaior se
aRússiativerquecortarsuaprodu-
çãodevido à continuidadedas san-
ções. Isso depende da invasão da
Ucrânia.Nasemanapassada, ogo-
vernoucranianodissequeaguarda
novos armamentos para tentar re-

tomar o leste e os Estados Unidos
afirmaram que a guerra será mais
demorada.ACasaBrancatemcon-
firmadosuasprevisões.Opresiden-
te Biden alertou que o Kremlin
invadiria aUcrânia,maso governo
deKievresistiuaacreditar.
O contexto internacional é mui-

toimportanteparaoBrasil,porque
é lá fora que está a origemda infla-
ção – nas commodities (petróleo e
alimentos). Resta ainda descobrir
se haverá mesmo um colapso na
oferta do diesel, o que seria um
desastre para o Brasil. Mas obvia-
mentequepor aqui haverá alguma
reaçãoquandoessesproblemas es-
tiverem prestes a ocorrer, porque
planejamento nunca foi um forte
dosgovernosnestepaís.
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Aaçãodevândalosemequi-
pamentos municipais, co-
mo unidades de ensino e
postos de saúde, e espaços
públicosnascidadesdaBai-
xada Santista tem causado
um prejuízo imediato aos
cidadãos. Tal situação vem
obrigandoasprefeituras lo-
cais a reservarem anual-
mentemilhões de reais pa-
raoreparodessesbens.
A Secretaria de Serviços

Públicos de Santos infor-
mou que o prejuízo decor-
rentedofurtodefiaçãoelétri-
ca, em 2020, foi de R$ 420
mil. De janeiro a agosto do
anoseguinte,essevalorqua-
setriplicou(R$1,2milhão).
Apastatambémestásubs-

tituindo as grelhas de ferro
fundido que protegem as
bocasdeloboporpeçascon-
feccionadasemconcretoar-
mado. Em média, de qua-
tro a seis trocas são feitas
por dia. Cada unidade re-
movida indevidamente
tem o custo de material na
ordem de R$ 100,00. Ao
final de um ano, esse gasto
podechegaraR$100mil.
Conforme a pastamunici-

pal de Cultura, foram regis-
tradas16ocorrênciasdevan-
dalismoemmonumentospú-
blicos nos últimos três anos
(nove, em 2020; quatro, em
2021;etrês,em2022).Ades-
pesa média anual na manu-
tenção e recuperação deles é
deR$100mil.
Praia Grande explicou

que gasta cerca de R$ 480
mil por ano em reparos ne-
cessários após atos de van-

dalismo. Os principais ca-
sos registrados estão rela-
cionados a danos causados
à iluminação pública e ao
mobiliáriourbano.
Uma das situações mais

marcantes da cidade ocor-
reu em2015.Umnovomo-
numento em forma de bar-
co pesqueiro foi instalado
na Praça Lions (conhecida

popularmente como Praça
do Barquinho), no Bairro
Guilhermina, em substitui-
çãoaoanterior, inaugurado
em 1999 e danificado por
vandalismo.Aréplicafoifei-
ta e instalada pela prefeitu-
ra no local, que é um dos
pontosturísticosdacidade.
Guarujáinformouqueem-

prega, em média, R$ 600
mil por ano com reparo de
bens públicos, mas nem tu-
doéreferenteavandalismo.
Os principais alvos dessas
infrações sãoas escolasmu-
nicipais, unidades de saúde
eCentrosdeAtividadesEdu-
cacionais e Comunitárias
(Caecs).Sónesteano, foram
72ocorrências.No anopas-
sado,houve156registros.Já
em2020,177.
Mongaguá não soube in-

formar os prejuízos causa-
dosporvândalos,poisessas
manutenções são feitas
com as demais interven-
ções periódicas realizadas
nosprédiospúblicos.
Nesteano, foramcontabi-

lizadoscincofurtosemesco-
las e prédios municipais,
sendo dois de gêneros ali-
mentícios, dois de objetos
de alumínio (lixeira e por-
tão) e um de equipamento
deinformática.

OXIGÊNIO

O secretário de Defesa So-
cial de Peruíbe, José Ro-
meu Dutra, disse que os
bens públicos que mais fo-
ram alvos de vandalismo
são das pastas de Educa-
ção, Saúde e Turismo. Os
casosregistradossãodefur-
tos de fios, lâmpadas e de

objetos metálicos (portões
de alumínio de caixas de
luz, hidrômetros, torneiras
e cadeados), pichações e
quebradevidraças.
Neste ano,houve furtode

fios emUnidades de Saúde
da Família (Usafas) e na
CasadaMulher,daCriança
e do Adolescente. Na Uni-
dadedeProntoAtendimen-
to (UPA),ocorreua tentati-
vadoroubodeoxigênio.

Conforme a Prefeitura
de Bertioga, desde o ano
passado, a cidade gastou
R$ 2,160 milhões para a
reposição de cabos e siste-
ma antifurto. Em 2021, fo-
ram levados 15 mil metros
de cabos. Neste ano, esse
número cresceu para 21
milmetros.
Naúltimasemana,Cuba-

tão teve um prejuízo de, ao
menos,R$ 10mil comqua-

troaçõesdedepredaçõese
furtos. Na madrugada da
últimaterça-feira,a fiação
doprédioda Secretaria de
AssistênciaSocialfoifurta-
da.Nodia anterior, os cri-
minosos invadiram o Pa-
ço Municipal e levaram
computadores e eletrodo-
mésticosdolocal.
“Ainterrupçãodosservi-

çospúblicoséomaiorpre-
juízo que temos para com
a população. É importan-
te que as pessoas denun-
ciem os atos de vandalis-
mo pelo telefone 190”, ex-
plicouo titulardapastade
SegurançaPúblicaeCida-
dania,PedrodeSá.
Itanhaém justificou que

nãotemumvalorespecífi-
co destinado para recupe-
rar bens públicos que fo-
ram alvo dessas infrações,
pois a manutenção dos
equipamentos danifica-
dos é realizada pela estru-
turadaSecretariadeServi-
çoseUrbanização.
São Vicente informou

que ainda está fazendo
um levantamento acerca
dosgastosporaçãodevân-
dalos. Os casos mais co-
muns são de furto de fia-
ção elétrica e de grades de
bocasde lobo.

Telefone 2102-7157

❚❚❚ As prefeituras destaca-
ram que estão investindo
emaçõesdesegurançapara
coibir a ação de vândalos,
comoa instalaçãodecâme-
rasdemonitoramento,a in-
tensificação do patrulha-
mento preventivo dos inte-
grantes das Guardas Civis
Municipais(GCMs)evisto-
riasemferros-velhos.
Bertiogacontacomoauxí-

liodecâmeraseaGCMtem
realizadorondasperiódicas
paragarantirmaisseguran-
çaàpopulaçãoeaopatrimô-
niopúblico.APrefeiturape-
dequeosmunícipesdenun-
ciem a ação desses indiví-
duospelotelefone153.
O secretário de Seguran-

ça Pública e Cidadania de
Cubatão,PedrodeSá, disse
que já solicitou ao gabinete
do prefeito Ademário Oli-
veira (PSDB) a implanta-
ção emergencial de câme-
ras em determinado pró-
prios públicos e o aumento
doefetivodevigilantes.
“Os 60 guardas munici-

paisfinalizamotreinamen-
to em agosto, quando esta-

rão aptos para atuarem ar-
mados nas ruas. A central
de monitoramento digital
começou a ser reformada
para receber o novo siste-
ma composto por 400 câ-
meras espalhadas por toda
a cidade. A licitação para
aquisição dos equipamen-
tos já está em processo
adiantado”,afirmou.
Ele informou que a cida-

detambémrealizaaçõesse-
manais em ferros-velhos
comas polícias Civil eMili-
tarparacombaterarecepta-
ção de objetos furtados e
roubados.
Esse mesmo tipo de ação

é desenvolvida em Guaru-
já. O município também
possui câmeras e a GCM
tem intensificado o patru-
lhamentopreventivo.

Itanhaém explicou que,
no último ano, contratou
GCMs, comprounovas via-
turas e instalou mais de 1
mil câmeras de monitora-
mento em vias e prédios
públicos.
Mongaguá tambémfixou

equipamentosdemonitora-
mento em escolas e postos
de saúde, capacitouGCMs,
renovoua frotada corpora-
ção e realizou campanhas
educativas na comunidade
escolar com atividades de
reflexão e análise sobre o
problemadovandalismo.
O comandante da GCM

de Peruíbe, Thiago Cosme,
explicou que está sendo re-
forçada a fiscalização em
ferros-velhos.
A GCM de Praia Grande

tem feito rondas extras,
com emprego, inclusive, de
equipes táticas em vários
pontos da cidade. Prédios
públicos, praças, viadutos e
outras vias têm câmeras
que possibilitam omonito-
ramentoemtemporeal, in-
cluindorecursoscomoalar-
mesdepresença.

Santos está trocando as
grelhas de ferro fundido
que protegem bocas de lo-
bo por peças de concreto
armado. Grades antifurto
foram instaladas nas torres
de iluminação da faixa de
areia. Elas têm lanças de
ferrocomaspontasdirecio-
nadasparabaixo,emforma-
to de guarda-chuva. Além
disso, as caixas de passa-
gemda fiação no jardimda
orla foramlacradas.
Os casos de vandalismo

devemser denunciados pe-
lo telefone 153. A ausência
ou dano nessas peças deve
ser comunicado à Ouvido-

riaMunicipal pelo núme-
ro 162 ou pela internet
(www.santos.sp.gov.br/
ouvidoria).
São Vicente informou

que tem feito açõesde for-
ça-tarefa para fiscalizar
ferros-velhoseque,duran-
teaatualgestão,dezviatu-
ras foram entregues à
GCMparaampliarasron-
das na cidade. A Prefeitu-
ra tambéminstalou30 to-
tens de segurança em lo-
cais estratégicos. Os equi-
pamentos são blindados,
possuem câmeras de alta
resoluçãoebotãodeemer-
gência. (ST)

ProfessordePsicologiada
UniversidadeCatólicadeSantos
(UniSantos),HélioAlvesafirmou

queapráticade atosde vandalismo
está relacionadaauma

característicadepersonalidade
do indivíduo, quevai alémda

questão cultural e entendimentodo
prejuízo causadoàcoletividade.
“Ovandalismoestámuito ligadoà
questãoque (Sigmund)Freud

chamadedestrutividade.Ocidadão
que cometeessaaçãonão faz sóao
queépúblico,mas tambémao
privado. Éumapessoaque tem
comoprincípiooqueFreudvai
chamarde ‘pulsãodamorte’”.
Conformeodocente, isso é

caracterizadoemcidadãos que
não terminamoque começame

queoprazer deles éarruinar, e não
concluir ouacrescentar. “Quando
eu falo desse ladodestrutivo, é
algomuitopresente emtodasas
situações:não somente coma

pessoa,masemrelaçãoaooutroe
aopúblico.Normalmente, é alguém
muito impulsivo. Essaagressividade
écolocadaparaooutro oupara
osobjetosparadestruir por

destruir. É um ladobempatológico.
A justificativaédestruir forapara

nãomedestruir”, afirmou.

ASabesp informouque foramregistradas 212ocorrênciasde vandalismo
naBaixadaSantistanos últimosanos (27, em2020; 145, em2021; e40,
em2022) referentes a cabos elétricos e equipamentoseletrônicos, além
dos casosde furtodehidrômetrosem imóveis e tampões instalados

emviaspúblicas. Para coibir novas infrações, aempresa vemsubstituindo
as tampasdospoçosde visita (para inspeçãoàs redes) por tampas fixadas
comtravasembasede concreto. Paraaproteçãodosmedidoresdeágua, é
recomendadaa instalaçãodaCaixaUMA, dispositivo encontradoem lojas

demateriais de construçãoequeprotegeoequipamento.ASabesp
reforçaque atosde vandalismosejamdenunciados àPolíciaMilitar, ao
Disque-Denúncia 181 ouàprópria companhiapelos telefones 195ou
0800-0550195.A CPFLPiratiningaexplicouquevemregistrando, nos

últimosmeses, falhase interrupçõesno serviço de rede elétricana região,
devidoa furtos de fiações e cabos. “Essa atividade criminosa causa

interrupçãono fornecimentodeenergia paraos clientes e transtornosà
distribuidora”, justificou. Denúncias podemser feitas pelo aplicativo

CPFLEnergia, pelo sitewww.cpfl.com.br/fraudeoupelo e-mail
denunciafraude@cpfl.com.br. AComgás justificouquenão

divulga informações sobre o temaabordadonesta reportagem.
AElektronão respondeuatéo fechamentodesta edição.

FALECOMAGENTE!

DESTRUIÇÃO

SANÇÕESPREVISTAS

CONCESSIONÁRIAS

Em São Vicente, Prefeitura a instalou 30 totens com câmeras

Odiretor jurídicodaOrdemdosAdvogados doBrasil (OAB) - Subseção
Santos,BrunoBottiglieri, explicouqueé consideradopatrimôniopúblico
todoo conjunto debensedireitos devalor econômico, artístico, estético,
históricoou turísticopertencente aprefeituras, estados,Uniãoeentes da
administração indireta (autarquias, fundaçõespúblicas, sociedadesde
economiamista eempresaspúblicas). Segundoele, o crimededanoao

patrimôniopúblico, oqual necessitaessencialmente dedolo específicodo
sujeito, é concebidopeloArtigo 163doCódigoPenal, comoumaespécie
dedanoqualificado, cujapenaprevista édedetençãode seismesesa três
anosemulta. O jurista citouquehá, também,proteçãoquanto aosbens
particularesdevalor artístico, arqueológico ouhistórico tombadospelo
PoderPúblico. Apenaprevistanesses casos édedetençãode seismesesa
dois anos emulta. “Importante ressaltar que, alémdapenacorpóreae

multa, há, ainda, previsãoexpressanoCódigoCivil paraqueoagente seja
obrigadoa reparar odanooucustear o respectivo reparo sobpenade

expropriaçãodebens”, afirmouBottiglieri.

Vandalismo:uma
contaque todosos
cidadãospagam
Prefeituras da região gastammilhões para o reparo de bens

Em junho, vândalos pisaram no cimento fresco de uma praça no Aparecida que estava sendo revitalizada

Cidades investememaçõesdesegurança
ALEXSANDERFERRAZ

ALEXSANDERFERRAZ - 1/6/22
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Homenagem.
Autoridadespúblicas emilitares,
alémdediversos representantes
dasociedade civil, participaram,
namanhãdeontem,naPraça José
Bonifácio, noCentrodeSantos,
doato cívico emcomemoração
aos90anosdaRevoluçãode 1932.
Acerimônia, realizadadiantedo
monumentoFilhodeBandeirantes,
prestouhomenagensao
movimentoarmado, liderado
peloEstadodeSãoPaulo,que
defendiaumanovaConstituição
paraoBrasil. Apósaexecução
doshinosNacional edeSantos
pelaBandaRegimental daPolícia
Militar, foramentreguesmedalhas
daAssociaçãodosCombatentes
de32paraautoridadespresentes.
AprofessoraWilmaTherezinha,
especializadaemHistóriada
Antiguidade, tambémfoi
homenageadaduranteo
atocívico.

CLICK
ALEXSANDERFERRAZ

DAREDAÇÃO

O Grupo Tribuna, a Asso-
ciaçãoComercial deSantos
(ACS) e a Associação dos
Empresários da Constru-
ção Civil (Assecob) realiza-
rão, entre os dias 20 de ju-
lho e 30 de setembro, um
ciclo de sabatinas indivi-
duais comos candidatos ao
Governo doEstado e à Pre-
sidênciadaRepública.
Os eventos ocorrerão em

formato presencial no au-
ditório da ACS, que fica na
Rua XV de Novembro,
137, Centro Histórico de
Santos,econtarãocompla-
teia.Osprotocolosdesegu-
rançasanitária contraaco-
vid-19serão respeitados.
Noauditório,estarãopre-

sentesconvidadosdocandi-
dato – totalizando 20 pes-
soas –, das três entidades
que promovem este ciclo e
pessoas do público previa-
mente inscritas.

PALESTRAEPERGUNTAS

Os encontros terão pales-
tra do candidato, com du-
ração de até uma hora, se-
guidadeperguntas formu-
ladas pelos jornalistas do

Grupo Tribuna, pelos em-
presários presentes e pelo
públicoemgeral.
Todos os encontros te-

rão a cobertura dos veícu-

losdoGrupoTribunaedos
demais previamente cre-
denciados.
O calendário das sabati-

nas será feito por ordemde

chegada dos agendamen-
tos, que podem ser feitos
pelos e-mails eventos@
acs.org.breeventos@gru-
po-tribuna.com.

DAREDAÇÃO

A Baixada Santista regis-
trou 118 novos casos de co-
vid-19ontem.Somentetrês
das nove prefeituras da re-
gião atualizaram os bole-
tins de balanço do corona-
vírus, sendo que os núme-
rosdeBertioganãotiveram
alterações em relação aos
divulgados na sexta-feira.
Dos casos notificados, 93
foram em Santos e 25 em
PraiaGrande.
Com a atualização das

duas cidades, a região so-
ma247.935 casos de infec-
ção pelo coronavírus e
8.243 mortes desde o iní-
cio da pandemia, em mar-
çode2020.

CASOSSUSPEITOS

As secretarias deSaúdedos
nove municípios investi-
gam 1.746 casos e 73 óbitos
suspeitos.Segundolevanta-
mento das prefeituras,
216.361pacientesserecupe-
raram da doença desde o
início da pandemia na Bai-
xadaSantista.

VACINÔMETROFORADOAR

Desde o último dia 2 de
julho, ematendimentoà le-
gislação eleitoral, o

Vacinômetro, do Governo
do Estado, que contabiliza
onúmerodedosesadminis-
tradas em todas as cidades

doEstado, está indisponí-
vel.Ositeficaráemmanu-
tenção até o final da elei-
çãoestadual.

Candidatos ao Governo do Estado e à Presidência da República poderão falar de seus planos e projetos

Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram registrados na região 247.935 casos da doença

Ciclodesabatinas tem
inícioestemêsemSantos
Encontros entre julho e setembro serão promovidos por Grupo Tribuna, ACS e Assecob

Baixadaregistra 118casosdecovidem24h

CARLOSNOGUEIRA - 26/9/18

MATHEUSTAGÉ -4/6/21

Cubatãosuspendeplanoparaconcederpoliesportivo
APrefeituradeCubatãoentregouàCâmaranodia 1ooprojetode lei no
qualpediria autorizaçãoàCasapara concederao setorprivado,median-
tepagamentoaoMunicípio, a áreadoConjuntoPoliesportivoProfessor
RobertoDick, naVila Paulista. Porém, pediuoprojetode voltana última
semana.Aosolicitar a retiradado texto, o secretáriodeAssuntos Jurídi-
cos, AdelAliMahmoud, nãoexplicoua razão.Masapropostadoprefeito
AdemárioOliveira (PSDB), paraa concessãodoespaçopor 30anose ali
seexplorarem“atividadesdesportivas educacionais, recreativas ede
lazer”, esbarravana resistência deesportistas edirigentes deatletis-
mo.Ummotivo équeoRobertoDick temumapistadeatletismoestrutu-
rada—uma raridadenoEstado, pois apenas 11 das645 cidadespaulis-
tasdispõemdealgodogênero.Oassunto causou tantodebatequemoti-
vouacriaçãodeumaComissão Especial de Inquérito (CEI) naCâmara.
Aindanão sesabeoque será revistono texto nemse retornaráàCasa.

Dia aDia

Adiferença
Emparte,atribui-seaderrotado
ex-governadorMárcioFrança
(PSB, foto)em2018aofatodeo
tucanoJoãoDoria terdeclarado
apoioaoentãocandidatoapresi-
denteJairBolsonaro(PL).Agora,
quatroanosdepois,aoanunciar
quetentaráoSenado, foiexplícito.

Claramente
“Ou, juntos,nósmudamosoco-
mandodoPaíse tiramosogover-
noqueestáaíoua fomevaientrar
pordentro(sic)dacasadaspes-
soas. Issoquandoacasanãose
tornararua,apraça,oviaduto.”

Restauma
Estámarcadaparadia18,às14
horas,aaberturadoenvelopede
habilitaçãodaempresarestante
naconcorrênciaparaacomprade
poltronasdeauditórioecadeiras
paraaCâmaradeSãoVicente.A
ComercialVilaSôniaofereceuum
loteporR$687.220,00eR$36mil
pelooutro.Asedeestáemobras.

Enadadeônibus
A“empresafictícianoramode
transportes”queaPrefeiturade
SãoVicentedesmentiu,porter
postadoafalsa informaçãodeque
assumiriaotransportecoletivo,
estácrescendo.Numasemana,
ganhou25seguidores.Ecomenta-
ristasquebrigamentresinapubli-
caçãoalusivaaoMunicípio.

Aquitempalavra(...).
E,porisso,eudecidi
apoiaracandidatura
doFernandoHaddad

(PT)paragovernador”
MárcioFrança (PSB),aoavisarquedesistiudoPaláciodosBandeirantes
eépré-candidatoaoSenadonachapaqueseráencabeçadapelopetista.

VANESSARODRIGUES - 16/5/21

NoEstuário
Aindasobrepráticadeesportes,o
vereadorRuiDeRosis (União)pede
àPrefeituradeSantosqueelabore
umprojetoderecuperaçãodaqua-
drapoliesportivaexistentenaPra-
çaRubensFerreiraMartins,noEs-
tuário.PróximoàParóquiaSãoJor-
geMártir,oequipamentoestádes-
gastado,emoradorestêmdeseja-
doreforma.

Endometriose
Arevelaçãofeitanaúltimasemana
pelacantoraAnitta,dequesofrede
endometriose—doença inflamató-
riaprovocadaporcélulasdotecido
querevesteoútero—,estimuloua
vereadoraAudreyKleys(PP),de
Santos,a fazerumconviteàartista.

ChamouAnitta
“VemparaaBaixadaSantistaco-
nheceroCentrodeReferênciaem
Endometriose,noHospitaldosEsti-
vadores,emSantos”,escreveuAu-
drey,noFacebook.Napostagem,
fezreferênciaaseutrabalho,en-
quantovereadora,paraqueaCida-
dedispusessedesseserviço.

Árvoresnarede
OvereadorAugustoDuarte(PSDB)
contaquecostumarecebercom
frequência,emseugabinete,mora-
doresqueperguntamquandoas
árvoresdasruasondemoramte-
rãopoda.Pararespostasgerais,ele
pedeàPrefeituraqueapresente
cronogramadeserviçosnosite.

Plantasnacasa
Tambémnapaisagemecomvegeta-
çãocrescentenoentorno,ocasa-
rãoqueabrigavaaCircunscrição
RegionaldeTrânsito (Ciretran),no
Boqueirão,éalvode indagaçõesdo
vereadorBeneditoFurtado(PSB).
EleperguntaseoGovernoEstadual
faráreparosno imóvel,qualdesti-
no lhedaráesehouve“tentativa
(...)deretiradadotombamento”.

e-mail:diaadia@atribuna.com.br
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RafaelMottaeequipe
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SANDROTHADEU

DAREDAÇÃO

O café é uma das paixões
dos brasileiros. O sabor e o
aroma desse grão também
podem ser encontrados em
outros produtos, como ca-
chaças, pastas de amen-
doim e até mesmo em uma
massa. Essas são algumas
das atrações encontradas
no Festival Santos Café,
quechegaaofimhoje.
Realizado desde a última

sexta-feira em vários espa-
ços do Centro Histórico do
Município, o evento trouxe
ontemuma grande quanti-
dade participantes interes-
sados emboadiversão e em
degustar diferentes tipos
dessa tradicional bebida.
As atividades voltadas para
pessoas de todas as idades -
e até mesmo para animais
de estimação, na Praça
Mauá - têm início, hoje, a
partirdas9horas.
O estande de Pedro

Eduardo Antonelli, na Ca-
sa da Frontaria Azulejada,
despertava a curiosidade
de muitas pessoas ao ofer-

tar a degustação de cacha-
ças, emespecial ade café.O
produto é resultado de um
anodetesteseajustes.
“Eu suavizo e saborizo a

pinga cabeça, que é bem
forte. Para chegar ao resul-
tado, elaprecisade seisme-
sesdematuração”,disse.

Acompanhado da geren-
te administrativo Fernan-
daRodrigues,odesenvolve-
dor Antônio Júnior gostou
muito dessa cachaça e foi
uma das surpresas que ele
descobriu ao participar do
eventopelaprimeiravez.
“Vim de Cuiabá e estou

curtindo bastante as ativi-
dades e a produção artesa-
nal”,destacou.
No mesmo espaço, o pú-

blico tinha a oportunidade
de comprar uma massa de

café integral - semelhante a
um chocolate -, no qual são
preservadas as característi-
cas de aroma e sabor e 85%
dos valores nutricionais do
grãodecaféarábica.

Uma das atividades
mais procuradas pelo pú-
blico é oEspaçoDegusta-
ção, instalado na Seven
Doors, onde há 12 estan-
desdemarcas deSantos e
de outras localidades do
País. “Nossa intenção é
trazerumcafédequalida-
de para os munícipes e
turistas e que eles te-
nham a oportunidade de
conhecer o que temos de
melhor no Brasil”, disse a
curadora do Espaço De-
gustação do festival, Ma-
rianaProença.
A empreendedora pau-

listana Tereza Cristina
produz pastas de amen-
doim. Um dos tipos mais
vendidos é o de café. “As
pessoasficammuitocurio-
sas em experimentar. É
umsaborbemmarcante”.

Festival Santos Café continua hoje com diversas atrações

Público que compareceu ao Centro Histórico pôde degustar e conhecer diversos produtos feitos com café

Tereza produz pastas de amendoim e vende bastante a de sabor café

Festivalmostra
quenãohá limites
paraonossocafé
Evento em Santos traz a tradicional bebida em formas diferentes

FOTOSALEXSANDERFERRAZ
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RÉGISQUERINO

DAREDAÇÃO

Há dez anos no ar, o g1
Santos eRegião comemora
mais um feito em sua mis-
sãodiáriade levar informa-
ção e entretenimento, além
decontarhistóriasdeperso-
nagensdiversosdaBaixada
Santista edoValedoRibei-
raaos internautasde todoo
Brasil edomundo.Oportal
regional da globo.com fe-
chou o primeiro semestre
do ano commais de 84mi-
lhões de page views, marca
que o fez desbancar os ou-
tras 34 páginas do g1 espa-
lhadaspeloPaís.
“A gente recebeu esse re-

sultado com muito entu-
siasmo, especialmente em
um momento de nítida
mudança de comporta-
mentodosusuários e, tam-
bém, de algoritmos.Outro
dado que chama atenção é
que, no segundo trimes-
tre, tivemosumcrescimen-
to de quase 10% com rela-
ção ao primeiro. Há pelo
menos seis anos estamos
nas cabeças, brigando
compraçasmuitomaiores
por essa liderança. E mais
umavez conseguimos”, ce-
lebraAlexandreLopes, di-
retor deConteúdodoGru-
poTribuna.
O segredo para conquis-

tar números expressivos
de audiência, emuma rede
de comunicação presente
em todos os estados e nas
maiores cidades do Brasil,
é o trabalho em equipe,
que envolve vários profis-
sionais de comunicação.
Em uma rotina que exige
dedicação e comprometi-
mentonaproduçãodema-
terial jornalístico diferen-
ciadoeexclusivo.
“Ninguém faz nada sozi-

nho. Temos muita sorte de
trabalharcompessoascom-
petentes,antenadase,prin-
cipalmente, inquietas.Sem-
pre estão em busca de uma
boa história, sabem como
contá-la e isso faz toda a
diferença. Há muitos anos
eu falo na redação, e tam-
bémementrevistasnaTVe
no jornal, que não existe
ninguém mais importante
na equipe. Do estagiário ao
diretor. Todos são peças
fundamentais na engrena-
gempara que a equipe fun-
cione. Por isso chegamos
onde chegamos”, diz Ale-
xandreLopes.
Para a coordenadora do

g1 Santos e Região, Maria-
ne Rossi, o resultado con-
quistado pelo portal de-
monstra o alinhamento
existentenalinhadeprodu-
çãodeconteúdo. “Comcer-
teza é fruto de uma equipe
focada em fazer jornalismo
com qualidade e agilidade.
O dia a dia do jornalista é
desafiador. São pautas va-
riadas, pouco tempo e con-
corrência por todos os la-
dos. A equipe precisa estar
alinhada, se comunicar, di-
vidir as prioridades e pro-
duzir junto para entregar
conteúdos de qualidade,
que é o que o leitor precisa
eespera”.

NOVOSDESAFIOS

A velha máxima de que
“mais difícil do que chegar
ao topo é se manter nele”
faz a equipe do g1 Santos e
Região definir estratégias
para permanecer na lide-
rança. Com foco na pers-
pectiva e na expectativa do
leitor, o time tem que se
manterbeminformadoso-
breosacontecimentos coti-

dianos da Baixada Santis-
ta e do Vale do Ribeira e
ter olhos e ouvidos atentos
a histórias que, às vezes,
passam despercebidas na
correria do dia a dia, mas
que podem render uma
boa reportagem.
“Temos que pensar no

que o leitor procura, o que
ele gostaria de saber. So-
mar esse interesse à nossa
capacidade de buscar notí-
cias.Equantomais ele con-
someeconfianoseuconteú-
do,mais fiel ele será”, anali-
sa Mariane, destacando o
usode recursos para tornar
aproduçãomaisatrativa.
“Semprequepossível, im-

plantamosnovas formasde
levar a notícia ao nosso pú-
blico, comvídeo, texto, foto
ou qualquer outro recurso
diferente. Importante lem-
brar que sempre precisa-
mos do aval da Globo, já
que somos uma afiliada e
seguimos os padrões edito-
riais da empresa”, comple-
taacoordenadora.
O desafio diário, em um

mundocadavezmaisdigital
e competitivo, move a equi-
pe na busca pela excelência.
“Jornalismo de internet é
complexo.Vocêprecisaman-
ter a regularidade. Às vezes,
aconteceumahistóriadeim-
pacto, comoocasodaqueda
do avião do Eduardo Cam-
pos, por exemplo. Não vai
aconteceressahistóriadeno-
vo.Porisso,omaisimportan-
te é a regularidade. Sempre
estar atrás de histórias dife-
rentes, curiosas e que te-
nham interesse público”,
apontaAlexandreLopes.

“Oobjetivo é sempreo
sucesso. Para isso, a equipe
sededica diariamente. É um
tremendoorgulho fazer parte

desse timee atingir essa
marca.Umresultado incrível
para todososprofissionais
envolvidos no trabalho”

ThiagoD’Almeida
Repórter

“Ninguémfaz nada sozinho.
Temosmuita sorte de
trabalhar compessoas

competentes, antenadas e,
principalmente, inquietas.
Sempreestãoembusca

deumaboahistória, sabem
comocontá-la e isso faz toda
adiferença. Todos sãopeças
fundamentais naengrenagem
paraquea equipe funcione”

AlexandreLopes
Diretorde ConteúdodoGrupo Tribuna

“O trabalhoébastante
dinâmicoedemandamuita
agilidadepara conseguir
checar tudo semperder o
timingqueoon-lineexige.
Temosquenosmanter

conectados comoqueocorre
naBaixadaenomundo”

NicoleLeslie
Estagiária

COMPROMETIMENTO

“Og1éumareferênciade
noticiáriodequalidadee
osbonsnúmerosrefletem

isso.Poder,dealgumaforma,
colaborarparamelhoraravida
daspessoasou fazerqueuma
família reencontreumenteque
desapareceuéumasatisfação”

AndersonFirmino
Repórter

“Comecei há poucosmeses,
mas veronosso trabalho
sendo reconhecidoe

ganhandoessa repercussão
émuito gratificante.

Estoumuito feliz em integrar
og1 Santos eRegião e
aprender cadadiamais”

GyovannaSoares
Estagiária

“Ver o alcanceque temos
aqui, ao contar um fato, é

surreal. Isso é sóumaamostra
da responsabilidadeque
temosemtrabalhar no

g1 Santos eRegião e oquanto
édesafiador e gratificante
lidar com issoa cadadia”

CarolineMelo
Estagiária

“Esse resultadomuito nos
orgulha. É gratificante saber

queasmatérias que
produzimos, os casos que
apuramosehistórias que

contamos têmalcançado cada
vezmais leitores. Hámuito
compromissodaequipe”

MatheusMüller
Editor de conteúdo

CONQUISTA

Criadoemmaiode2012, o g1 Santos
eRegião já superouamarcade
1,5bilhãodepáginas vistas,
segundoAlexandreLopes.

“Éalgo incrível. Sites gigantescos,
comredações enormes, não chegam

nessenúmero. Tivemosvárias
coberturas importantes, como

adoEduardoCampos, do incêndio
noCarnaval deSantos, amorte
doBrunoCovas, o incêndioda

Ultracargo”, recorda. “Cadamês
temosumahistória dedestaque
paracontar e, também, fiscalizar,
pois énossopapel, como foi o caso
daagressãoàprocuradorade

Registroque, graças àdivulgação
dog1 e, posteriormente deoutros
portais, teveumdesfechobem

rápidoapósa covardee injustificada
agressãodo suspeito contra

acolegade trabalho. Em junho,
esse foi o casomais lido”.

“Fazerparte daequipe é
umagrandeoportunidade
de crescimentoprofissional.
Umdosprincipais desafios
éaprocura porhistórias
epersonagens diferentes,

que tornemnosso
conteúdomais atrativo”

BrendaBento
Repórter

“Saberquemais umavezo
portal bateuo recordede
audiência é a comprovação
queadedicação vale apena.
A repercussão eosnúmeros
daaudiênciamostrama

confiançaqueos internautas
têmnonosso trabalho”

ÉrikaRios
Repórter

“Semprequepossível,
implantamosnovas formas
de levar anotícia aonosso
público. Importante lembrar
que sempreprecisamosdo
aval daGlobo, já que somos
umaafiliada e seguimosos

padrõeseditoriais da empresa”

MarianeRossi
Coordenadorado g1 Santos eRegião

AUDIÊNCIA Desafio diário: equipe de jornalistas está sempre atenta aos acontecimentos da região e procurando boas histórias com interesse público

❚❚❚Osnúmerosexpressivos
conquistadospelog1Santos
eRegiãonoprimeirosemes-
tre deste ano refletem na
fidelizaçãodeclientesemar-
cas, que viram no portal
uma ótima opção para im-
pulsionar os seus negócios.
“É um resultado extrema-
mentegratificanteedopon-
todevistacomercial,sócon-
solidaotrabalhoqueagente
vem fazendo no mercado.
Temosde25a30anuncian-
tes no g1 por mês”, diz Sid-
neyBatista,coordenadorde
Solução de Negócios Web
doGrupoTribuna.
Paraqueclienteseagên-

cias anunciem no portal,
porém, não basta apenas
mostrar o volume de au-
diência. É preciso enten-
der as necessidades do
anunciante e definir de
que forma ele terá mais
retorno. “Não adianta se
não fizer um trabalho de
consultoria, assim pode-
mosofereceromelhorpro-
duto. Pode ser no Globo-
play,umconteúdopublici-
tário ouumbannernaho-
me. O g1 possibilita, pelos
temasdiversos,comoPor-
to, Educação e Saúde, co-
mo amarca vai estar inse-
ridananossaplataforma”,
comentaocoordenador.
Outro fator que faz dife-

rençanomomentodecon-
cretizarnegócios, segundo
Batista, é a conexão entre
asdiversasáreasdoGrupo
Tribuna ea integração en-
treTVedigital. “Oresulta-
dodesse sucesso é o traba-
lho conjunto em todas as
áreas da empresa, que faz
umjornalismodecredibili-
dade. A mídia televisão
consolida isso,poismuitas
pessoas têm referência da
TVparaodigital.Eospro-
gramas jornalísticos, co-
mo oBomDiaRegião e as
ediçõesdoJornaldaTribu-
na, reforçam o endereço
do g1. O público da região
vê como uma extensão do
nossoportal”. (RQ)

g1Santos celebra liderançanacional
Portal regional da globo.com fecha 1o semestre com 84milhões de page views e desbanca outras 34 páginas do g1 espalhadas pelo País

Números
refletem
fidelização
declientes

FOTOSALEXSANDERFERRAZ
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Frustração. Nanoite dequarta-feira, o Santos foi eliminadodaCopaSulAmericaemplenaVilaBelmiro
apósempatar em1a 1 comoDeportivo Táchira, daVenezuela, e serderrotadonospênaltis, por4a2.Nemmesmo
ogoleiro JoãoPaulo conseguiu evitar a frustraçãodos santistas.A torcidaprotestou contraoelencoeadiretoria.
Nodia seguinte, o técnicoFabiánBustos foi demitidoeoexecutivode futebol EduDracenapediudemissão.

Clima. As temperaturasmaisaltas registradasnosúltimosdiasnaBaixadaSantistaproporcionaramum
beloespetáculono fimde tarde.Quempôde ir àpraiaparapassearoupraticaralgumaatividade física lembrou
dosdiasmais quentesdeverão,mesmoempleno inverno. Aprevisãodo tempo indicaqueo temposeguirá com
solentrenuvensaté apróximaquarta-feira, quandodeve voltara choverna região.

Tabela de pagamento de benefícios de julho

Atéumsaláriomínimo Acimadeumsalário

Final Diado
pagamento Final Diado

pagamento Final Diado
pagamento

1 25/7 6 1/8 1e6 1/8

2 26/7 7 2/8 2e7 2/8

3 27/7 8 3/8 3e8 3/8

4 28/7 9 4/8 4e9 4/8

5 29/7 0 5/8 5e0 5/8

Fonte: InstitutoNacional doSeguroSocial (INSS)

MATHEUSTAGÉ

AS IMAGENSDASEMANA

CALENDÁRIODO INSS

MATHEUSTAGÉ

LEITURARÁPIDA
Santos
FundoSocial recebedoaçõesparaoDiadosAvós
O Fundo Social de Solidariedade de Santos está arreca-
dando sabonetes, hidratantes e toalhas pequenas para a
campanha Cuidando dos Nossos Avós. A instituição for-
mará kits para serem doados, no Dia dos Avós, a idosos
atendidos pelos serviços municipais de convivência. A
entrega dos kits está marcada para o dia 26 de julho, no
Centro de Convivência da Zona Noroeste. As doações
podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h,
naAvenidaConselheiroNébias,388,Encruzilhada.

PraiaGrande
Wi-fi social leva internetgratuita
APrefeituradePraiaGrandedisponibilizagratuitamente
internet para a população por meio do projeto Wi-fi PG
Social.AprimeiraáreaquerecebeuoserviçofoioConjun-
to Habitacional Vila Helena e entorno, no Bairro Canto
doForte, naúltimaquinta-feira.No total, 66 famílias que
moramno local sãobeneficiadas comesta etapa inicial do
projeto. A ação é fruto de uma parceria firmada entre as
secretarias municipais de Habitação (Sehab) e Planeja-
mento(Seplan).
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SERGIOWILLIANS

COLABORADOR

Santos, segunda-feira, 23
de agosto de 1932. A Praça
Mauá, centro político da
terrasantista,estavaliteral-
mente ocupada por gente
de todos os cantosdaCida-
de. Os ânimos se mostra-
vam exaltados. A Revolu-
ção Constitucionalista ga-
nhavacontornos terríveis e
as notícias trazidas dos
fronts de guerra eram as-
sustadoras e revoltantes.
São Paulo resistia em ar-
mas contra o desvario do
presidente golpista Getu-
lio Vargas, que tomara o
poder do Brasil pelas ar-
mas, na Revolução de
1930,depondooentãopre-
sidenteWashington Luís e
impedindo o presidente
eleito, Júlio Prestes, de to-
mar posse. Sua tirania era
repugnadanaterrabandei-
rante e os paulistas, assim,
lutavamporJustiça.
De repente, no meio da

multidão, centenas de
crianças começaram a en-
toarhinospatrióticosebra-
dar palavras de ordem que
denotavam o ardor de to-
dos pela causa constitucio-
nal: “Se necessário, tam-
bém iremos!” e “Se não
tenscoragem, fica!Nós ire-
mos!”, gritavam vários de-
les, de forma provocativa,
dirigindo-se aospoucos jo-
vens adultos que optaram
por não se alistar, evitando
o envio às frentes de bata-
lha nas fronteiras com os
estados do Rio de Janeiro,
ParanáeMinasGerais.
Acenaprotagonizadape-

losmeninostrajadosdesol-
dados, empunhando ar-
mas de brinquedo, emeni-
nas vestidas de enfermei-
ras, fosse nos dias de hoje,
certamente chocaria a so-
ciedade. Entretanto, na
época era algo visto como
normal, resultado de uma
cultura demilitarização da
infância iniciada nos anos
finaisdoséculo19.Aspráti-
casdenaturezacívico-mili-
tar,destacadaspeloescotis-
mo, estavampresentes nos
ambientesescolarespaulis-
tashaviamuitotempo.
Os batalhões infantis já

existiamdesde 1904, quan-
do foram regulamentados
oficialmente, e funciona-
vamcomopequenascorpo-
rações militares desde en-
tão. Neles, os alunos rece-
biam treinamento específi-
co, andavam fardados, por-
tavamapetrechosqueimita-
vam armas etc. Tudo con-
soanteaoespíritopatriótico
da época, que entendia que
tais práticas escolares favo-
receriam o desenvolvimen-
to de corpos ementes disci-
plinadas,alémdecontribuí-
rem para a construção de
cidadãoseugênicos,morali-
zadosenacionalistas.

OSBATALHÕESINFANTISSANTISTAS

Durante boa parte do tem-
poemqueoconflitoseesta-
beleceu em São Paulo, as
crianças e seus batalhões
infantiseramnoticiadosco-
mo bom exemplo em vá-
rias cidades, exercendoum
papeldeterminanteaoestí-

mulo de soldados e da pró-
priapopulaçãocivil, quevia
nas manifestações dos jo-
vensodesejodevertriunfar
as causas justas. Os santis-
tas, assim, criaram vários
batalhões,amaiorpartede-
les ligados a unidades esco-
lares e assistenciais, comoo
Batalhão Infantil do Asilo -
CrecheAnáliaFranco.
Algunsdosraríssimosre-

gistros fotográficos dos ba-
talhões infantis santistas
são encontrados emumál-
bum temático à Revolução
Constitucionalista de 1932
que foi guardado pelo jor-
nal A Tribuna. Entre as di-
versas imagens da coleção,
é possível identificar os ba-
talhões: Gonzaga, Vieira
de Souza - Mercado, São
Bento,MarquêsdeHerval,
Padre Carvalho, Casa do
Soldado, Professor Torres
Homem,AlfredoElis e Pa-
dreCarnaúbas.
Nas fotografias, é possí-

vel notar os olhares puros,
desafiados ao amadureci-
mento,dascrianças.Meni-
nos e meninas de 4, 5 e 6
anos de idade, sem com-
preenderomotivoparatan-
ta revolta, apenas reprodu-
ziam o gesto dos mais ve-
lhos.Algumasdas crianças
vestiam-sedesoldados,ou-
tros de guardas civis. As
armas,simulacros,mescla-
vam-se entre artefatos de
metal e madeira, réplicas
fiéis dos fuzis utilizados no
front, ou simples tocos de
madeira, comouma espin-
garda imaginária do popu-
lar soldado “cabeça de pa-
pel”, tão famoso em canti-
gasdaépoca.
As meninas, por sua vez,

incorporavam o papel das
enfermeiras e vinham com
roupas brancas estampa-
das com cruzes vermelhas
no peito, além de lenços
que cobriam os cabelos,
tambémadornadospelafa-
mosacruzdapaz.Algumas
das tropas mirins se apre-
sentavamnas ruas comum
“arsenal” mais robusto, le-
vando consigo réplicas de
canhõese lança-granadas.
Os batalhões infantis de

Santos,alémdeestimularo
sentimentopatriótico, pro-
moviam arrecadações de
donativos entre a popula-
ção para o esforço de guer-
ra, coletando metais e bor-
racha. Do primeiro, eram
produzidosmunições, can-
tis e, principalmente, os fa-
mosos “capacetes de aço”.
Daborracha, eram feitas as
solas das botas utilizadas
nocampodeguerra.
As meninas, por sua vez,

colaboravam na confecção
de roupas para os solda-
dos. Enfim, as crianças
exerciam um papel ativo,
de retaguarda, na causa re-
volucionária. E, apesar dos
olhares puros e confusos,
os revolucionários mirins
de Santos estavamprontos
paradefenderasualiberda-
de, assim como a de seus
pais e outros entes queri-
dos. “Se necessário, tam-
bémiremos!”
SERGIOWILLIANSÉJORNALISTA
EPESQUISADORDAHISTÓRIADESANTOS.
CONHEÇASEUTRABALHONOSITE
WWW.MEMORIASANTISTA.COM.BR

Batalhão Infantil
Vieira de Souza -

Mercado

Formados por crianças de
5 a 12 anos, batalhões infantis
protagonizaram o lado mais
dramático da Revolução
Constitucionalista de 1932

FOTOSREPRODUÇÃO/LAYOUTLUTTI AFONSO

Batalhão
Infantil

São Bento

Batalhão
Infantil

Alfredo Elis

Batalhão
Infantil do
Gonzaga
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Recado
“Na literatura, eu expresso o meu

espanto.”
CarlosHeitorCony

“A crase não foi feita pra humilhar
ninguém”, disse F. Gullar. Foi feita pra
indicar a união de dois aa. O a pode ser
artigo (a casa) ou a 1a sílaba do prono-
me demonstrativo aquele, aquilo. Só
substantivo feminino é antecedido do
artigo a. Daí por que só ocorre crase
antesdenomefeminino.

Troca-troca
Com crase ou sem crase? Na dúvida,

recorra ao troca-troca. Troque o nome
feminino por masculino. Não precisa
ser sinônimo. Mas do mesmo número
(singular ou plural). Se no troca-troca
der ao (aos), sinal de preposição +
artigo.Nofeminino,à (às):

Vai à cidade. (Vai ao clube.) Viu? Ao
chamaà.

Em meio a lutas? Em meio à lutas?
No troca-troca, olho no número (em
meioacombates).Xô,acentograve.

Emmeio às lutas? Emmeio as lutas?
Vamos à troca (em meio aos comba-
tes).Aosexigeàs:emmeioàs lutas.

O cão é fiel à dona? Fiel a dona? Com
otroca-troca, fielaodono.Oao respon-
de:Ocãoéfielàdona.

Refiro-me à questão da prova? A

questãodaprova?Notroca-troca:Refi-
ro-me ao debate da prova. O ao impõe
àquestão.

Quanto à prova, nada posso infor-
mar? Quanto a prova? No troca-troca:
Quantoao tema, nada posso informar.
Vem,crase!

Recebeàamiga?Recebeaamiga?No
troca-troca: Recebe o amigo. Sem pre-

posição,sóoartigotemavez.Xô,crase!

Bebê a bordo? Bebê à bordo? Bordo
é nome masculino. O artigo a não tem
vez com ele. Sem a, nada de crase:
Bebêabordo.

Vale a pena? Vale à pena? Ops! Va-
mos ao troca-troca: Vale o trabalho.
Viu? Falta preposição. Sem ela, adeus,
grampinho.

Alerta1 -Pronomede
tratamento
Pronome de tratamento começado

porVossatemalergiaàcrase:
Dirijo-meaVossa Senhoria. Encami-

nhoaVossaExcelência...
Informo a V. Exa. que o documento

seencontraanexo.
DigoaV.Saqueolivroestáesgotado.
É isso. Com pronome de tratamento

começadoscomvossa,xô,crase!

Alerta2–casa
Crase antes de casa? Depende do

artigo. A casa onde moramos rejeita o
pequenino. Logo, não admite o acento
grave:Saídecasa.
Sem artigo, o a que antecede a casa

onde moramos é preposição purinha.
Não admite acento de crase: Dirigi-me
acasacedo.
A casa dos outros pede artigo — a

casa da vovó, a casa de Lu, a casa dos
pais: Foi à casa da avó. Vai à casa do
João. Dirigiu-se à casa dos pais. Vai à
casadeparentesdistantes.
Viu?Antesdacasadosoutrosapare-

ceartigo.Acrasetemvez.

Alerta3- terra
Terra, emoposiçãoamar,nãoadmi-

te artigo. Por isso os marinheiros gri-
tam "terra à vista". Sem artigo, nada
decrase.

Alerta4–Palavrasrepetidas
Palavrasrepetidasnãosuportamar-

tigo. Sem ele, nada de acento: face a
face, cara a cara, gota a gota, uma a

uma, hora a hora, semana a semana —
assim,oa levinho.

Alerta5 -casaizinhos
A língua tem casaizinhos. Para lá de

fiéis, o que acontece comum acontece
com o outro. Se um vem com preposi-
ção,ooutrovaiatrás.

Casalzinhode...a
De é preposição pura. A também.

Nada de crase: Estudo de segunda a
sexta.Trabalhadesegundaasegunda.
Casalzinhoda(do)...à
Daépreposição+artigo.À também:

Trabalho das 2h às 4h. Fui da Rua da
PraiaàRuadosAndradas.

Nota
Hámais, mas falta espaço. Continua

napróximacoluna.

Leitorpergunta
Duas construções me dão enxaque-

ca. Ambas se referem ao artigo. Uma
delas: Chamamos atenção ou chama-
mos a atenção? A outra: ambos alunos
ouambososalunos?

MariaAntonieta,Uberaba(MG)

Ambas as construções, Maria, exi-
gemoartigo. Chameaatenção. Convo-
queambososalunos.

Panoramageralépleonasmo?
TatianaSilva,PortoAlegre(RS)

Todo panorama é geral. O adjetivo
sobra.Xô!Bastapanorama.

DadSquarisi Jornalistaeescritora
dad.squarisi@gmail.com

DicasdePortuguês

Tudo sobre crase tim-timpor tim-tim (1)
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POLÍCIA

ANDERSONFIRMINO

DAREDAÇÃO

Oanúncio feito pela canto-
ra Anitta de que fará uma
cirurgiadeendometriosejo-
ga luz sobre um problema
que aflige mais de oito mi-
lhões de mulheres no País.
Segundoomédicoginecolo-
gista Fábio Ramajo, a con-
diçãomerece atenção e do-
res intensas servem de ter-
mômetro para a gravidade
dadoença.
“A mulher com endome-

triose apresenta o que cha-
mamosde6Ds:dorespélvi-
cas, dores menstruais (dis-
menorreia),nasrelaçõesse-
xuais(dispareunia),namic-
ção,naevacuaçãoeadificul-
dade para engravidar”. O
médico informa que a
maior incidência de endo-
metriose se dá em mulhe-
resentre15e45anos.
O médico explica que a

endometriose é uma doen-
ça inflamatória pélvica. Se-
gundo ele, fora do útero
existe umtecido semelhan-
te ao endométrio (tipo de
tecido do corpo humano
que está localizado no inte-
rior do útero), que por uma

reação crônica e inflamató-
riaocasionaasdores.
“É algo que comprome-

te, severamente, o bem-es-
tar da mulher. Essas infla-
mações são de grau varia-
do. Não está relacionada
apenas com a dor, mas es-
se é um sinal importante a
ser considerado, oferecen-
do uma certeza maior (de
que pode ser um caso de
endometriose)”, explica.
Ramajo afirma que o

diagnóstico passa, inicial-
mente, passa pelo relato
da paciente. Ele ressalta
que é preciso estar atento
às informações. Na
sequência,umexameclíni-
co verifica as regiões afeta-
das pela endometriose.
Uma avaliação mais deta-
lhada,comultrassomeres-
sonância pélvica, ajuda na
detecçãodaendometriose.
O médico cita, ainda,

que,noscasosdeinfertilida-
de, quaseametadedasmu-
lheres tem endometriose e
não sabe. A doença chega a
afetar de 10%a 15%asmu-
lheres em idade reproduti-
va.“Éprecisoverarepercus-
são que a endometriose te-

ve nos órgãos. Para que as
pacientes possam engravi-
dar, a questão pode ser tra-
balhada por meio de técni-
cadefertilizaçãoassistida”.

APOIOETESTEMUNHOS

AAssociaçãoEndoMulhe-

res Baixada Santista tem
oferecido apoio e acolhi-
mento às mulheres da re-
gião que sofrem com a
endometriose.
Flávia Marcelino, presi-

dente da entidade, é um
exemplo,e teveavidaafeta-

da pela doença por 31 anos.
“Descobri depois dos 40.
Ouvimuitosmédicosdizen-
do que não era nada, que
era frescura. Sentia cólicas
fortes, vomitava, faltava
pordiasno trabalhoeperdi
umpedaço do intestino em
função da doença, por ter
descobertotãotarde”.
Em 2016, ela conheceu

Romilda Gadí, outra mu-
lher que sofria coma endo-
metriose. Ambas resolve-
ram fazer da doença uma
bandeira capaz de levar
conforto e acolhimento.
“Criamos um grupo para
ajudar outras mulheres
comasmesmasdores.Com
toda essa luta, só em 2018
quefomosouvidas.Nãoha-
viaatendimentopeloSiste-
maÚnicodeSaúde(SUS)e
as pessoas que estavam na
fila esperavam por anos.
Em alguns planos, nem ti-
nhaespecialista”.

UNIÃODEFORÇAS

Em 2019, com o apoio da
vereadora santista Audrey
Kleys(PP), foicriadooCen-
trodeReferênciaemEndo-
metriose, no Complexo

Hospitalar dos Estivado-
res, em Santos. “O espaço
atende 60% de mulheres
de Santos, e 40%, dos de-
maismunicípiosdaBaixa-
da Santista. A alegação de
que as dores da endome-
triose são apenas mimimi
não correspondem à ver-
dade”,explicouAudrey.
“Existem cerca de 50

mil mulheres na região
comadoença.Muitasdei-
xamde trabalhar, de estu-
dar e se afastam do conví-
viosocial”, completa.
No local, as pessoas que

dependem do SUS fazem
suascirurgias,esãoassisti-
dasporumaequipemulti-
disciplinar, com cirur-
gião, ginecologista, gas-
troenterologista e urolo-
gista,porexemplo.

NAINTERNET

Quem quiser saber mais
sobre a Associação Endo-
Mulheres Baixada Santis-
tapodeacessarosperfisdo
grupo no Instagram, no
@endomulheresbs, e no
Facebook, no perfil Asso-
ciaçãoEndoMulheresBai-
xadaSantista.(g1Santos)

ÁGATALUZ

DAREDAÇÃO

Em menos de dez segun-
dos, um acidente mudou a
vidadeuma família inteira.
Após ser atropelado na Li-
nhaAmarela de SãoVicen-
te,o carrinheiroJosuéSilva
Souza,de76anos, lutoupe-
la vida por quase um mês,
mas não resistiu e morreu
na quarta-feira. Agora, pa-
rentes e amigos vivem com
a incógnita de saber se ele
poderia ter sido salvo, caso
o socorro fossemais rápido
e acionado pelo motorista
que o atropelou ou o passa-
geirodoautomóvel.
Imagens de câmeras de

monitoramento flagraram
a ação da dupla, que fugiu
sem prestar qualquer tipo
deauxílio.“Creioqueeuvou
encontrar os monstros que
fizeram isso com meu pai,
não vou desistir”, destaca a
filhamais velhadavítima, a
atendente de balcão e arte-
sãWilmadaSilvaSouza.
Ela diz que ao mesmo

tempoemqueafamíliaten-
ta superar a dor de perder
Josué,parenteseamigosfa-
zemuma investigação para
localizarosresponsáveispe-
loatropelamento. “Nãovou
sossegar enquanto não
achá-los, porque eles preci-
sam pagar paraminhama-

drasta. Não sei como vão
fazer, mas têm que pagar:
presosouemdinheiro”,afir-
maamulher, quedizdeixar
o caso nas mãos da equipe
policial, pois a justiça pelas
próprias mãos nunca foi
uma hipótese. “Assim que
eutivernotíciadesseempla-
camento, levonapolícia”.
Wilmarelataqueatéhoje

não se conforma com a
ação dos homens, que fo-
ram frios e sequermanifes-
taram qualquer preocupa-
ção com a vítima. “O que
eles fizeram com meu pai,
não se faznemcomanimal.
Foimuitodesumano”,desa-
bafa, dizendo que seu cora-

ção dói todos os dias desde
o acidente, que aconteceu
nodia10dejunho.

LEGADO

Josuédeixouaesposa,qua-
tro filhas e um neto. “Era
um pai excepcional. Riso-
nho, brincalhão, sempre
presente.Participouemtu-
do da minha vida e das
minhas irmãs”, descreve
Wilma. Ela diz que, mes-

mo debilitado, ele uniu a
toda a família e até amigos
de infância, pois muitas
pessoas se reencontraram
para acompanhar a evolu-
çãodocarrinheiro.
Segundo a filha mais ve-

lha, Josué era aposentado,
mas passou a recolher reci-
cláveis como carrinhopara
completar a renda e não
ficarparado. “Eramuitoati-
vo e conhecido na cidade.

Tem filhos de coração em
todolugar”.
Wilma ainda ressalta

que o legado do pai ficará
para todaa família, inclu-
sive o único neto, Bryan.
“Meu filho ganhou um
brinquedo dele quando
era pequeno e guarda até
hoje”, relembra, dizendo
que memórias não irão
faltar.

ACIDENTE

O acidente aconteceu na
Avenida Marechal Cândi-
doMariano da Silva Ron-
don, a Linha Amarela, e
foi flagrado por câmeras
demonitoramento.O ido-
soestavacomseucarrinho
quandofoiatropelado.
Um homem que estava

sentado no banco do pas-
sageiro chegou a sair do
automóvel e ir ao encon-
tro de Josué. Porém, re-
tornouao carro sempres-
tarqualquer tipodesocor-
ro. O corpo do idoso foi
sepultado no Cemitério
Municipal de São Vicen-
te,noParqueBitaru.

Romilda e Flávia criaram um grupo para ajudar outras mulheres

DAREDAÇÃO

Umhomem de 56 anos foi
preso após atirar no pró-
prio filho, de 34, em Praia
Grande, na tarde de sexta-
feira. Ele fugiu de carro
pela Rodovia Padre Ma-
nuel da Nóbrega e só foi
detido em Itanhaém. De
acordo com a Polícia Mili-
tar (PM), o crime teria
ocorrido após uma discus-
são entre as partes. A víti-
ma passou por cirurgia no
Hospital IrmãDulce.
Equipes da PM inicia-

ramasbuscas após recebe-
rem a informação de que o
atirador trafegava de carro
pela rodovia, sentido Lito-

ralSul.Oveículo foi avista-
do em alta velocidade na
altura do Bairro Loty. De-
pois de um breve acompa-
nhamento,osagentesabor-
daram o suspeito no acos-
tamentodavia.
Durante a abordagem, o

suspeito disse à polícia que
havia baleado o filho após
umadiscussãoequeestava
indo para a casa de um
amigo contar o que havia
acontecido.Conformeobo-
letim de ocorrência, a víti-
ma teria tentado agredir o
pai comumpedaço dema-
deiraeoameaçadodemor-
teanteriormente.
O crime ocorreu na Rua

Abílio de Jesus Moraes, na
Vila Caiçara, por volta de
16h. O homem de 56 anos
informou ter escondido a
arma usada embaixo do
bancodomotorista.
Os policiais encontra-

ramumrevólver calibre32
com cinco munições, sen-
do duas deflagradas e três
intactas. Segundo a PM,
ao ser questionado sobre a
arma, ohomemdissequea
comprou há cerca de um
mês,porR$500,devidoàs
ameaçasdo filho.
Avítimapassouporcirur-

gianoHospitalIrmãDulce,
em Praia Grande. O autor
dodisparo foi levadoparao

3º Distrito Policial (DP)
de Itanhaém, onde foi re-
gistrado boletim de ocor-
rênciapor tentativadeho-
micídio e porte ilegal de
armadefogo.
O revólver e o carro fo-

ram apreendidos. O indi-
ciadopermaneceàdisposi-
çãodaJustiça.
Em nota, a Associação

Paulista para o Desenvol-
vimento da Medicina
(SPDM), gestora do Hos-
pital Irmã Dulce, disse
que o paciente está em es-
tadoestável, depoisdedar
entrada na unidade e pas-
sar por cirurgia. Não há
previsãodealta.

DAREDAÇÃO

Umhomemde37anos,sus-
peito de ter participado da
morte de um lavrador em
Franca, no Interior de São
Paulo, foi preso em Praia
Grande na quinta-feira. As
investigações da Polícia Ci-
vil apontaram que ele esta-
vaescondidonoMunicípio.
O crime ocorreu em 7 de

dezembro de 2015, na área
rural de Franca. Na data
em questão, o suspeito e
mais dois comparsas inva-
diram o sítio do lavrador e
o colocaram no carro que
conduziam.

A Polícia Militar foi
acionada e houve perse-
guição. Em um dadomo-
mento, os criminosos co-
meçaram a atirar contra
os policiais. Um dos dis-
paros atingiu a cabeça da
vítima, de 37 anos, que
nãoresistiu.
Após a identificação e

condenação dos envolvi-
dos, um dos suspeitos fu-
giu para Praia Grande,
comointuitodeescaparda
prisão. Equipes do 3º Dis-
trito Policial (DP) da cida-
de capturaram o homem,
quefoilevadoàprisão.

Vítima tinha 76 anos; motorista fugiu sem prestar socorro à vítima

Endometrioseafeta8milhõesnoPaís
Doença ganhou os holofotes após a cantora Anitta anunciar cirurgia devido às dores; saiba onde buscar por tratamento na região

Famíliade idoso
quer justiçaemSV
José foi atropelado e, após quase ummês internado, não resistiu

ARQUIVOPESSOAL

Políciaprendehomemqueatirouno filho Acusadodecrimeno
InteriorédetidoemPG
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DESÃOPAULO

Investidores de criptomoe-
das estão aprendendo que
nãohá rededeproteçãogo-
vernamental para ampará-
losquandoseusfundosapa-
rentemente desaparecem
comumaplataformadene-
gociação e empréstimo que
falhou. Há anos, regulado-
res federais já alertam, nos
EstadosUnidos,queaspla-
taformas de negociação de
criptomoedas e outros re-
vendedoresdeativoscripto-
gráficos não oferecem pro-
teçõeshabituaispara inves-
tidoresepoupadoresaplica-
das quando bancos ou cor-
retorasquebram.
Aindústriadecriptomoe-

das tem resistido à regula-
mentaçãotradicional,argu-
mentando que as regras de
Wall Street não se encai-
xam em seu sistema digital
únicodenegociação, arma-

zenamento e compartilha-
mento de valor. Na época,
agências reguladoras e le-
gisladores não criaram re-
gras personalizadas para a
indústriadecriptomoedas.
Outrofatoréqueoscredo-

res de criptomoedas não
têm vínculos significativos
combancosououtrostoma-
doresdeempréstimoscorpo-
rativos, o que se deve, em
parte,aofatodequeastenta-
tivasderegularascriptomoe-

das foram fragmentadas.
Atualmente, nos EUA, não
está claroqual agência fede-
ral temmais autoridade so-
breomercado,emboraaSe-
curity and Exchange Com-
mission (SEC) tenha procu-
radoreivindicaressafunção.
Na prática, as salvaguar-

dasparaomercadodevalo-
res mobiliários, incluindo
proteções aos investidores
quando suas corretoras fa-
lham, só se aplicam quan-
doempresas regulamenta-
das detêm seguros (como
ações ou bônus). Da mes-
ma forma, o seguro de de-
pósito cobre apenas certas
formas de dinheiro, como
poupança e contas corren-
tes. Com isso, a discussão
sobre a inclusão da cripto-
moedanessa regulamenta-
ção se dá, uma vez que
nem sempre ela é conside-
rada um título ou uma for-

madedinheiro.
A característica multifor-

medascriptomoedasdificul-
tou sua regulação e tentati-
vas de estender a segurança
dos consumidores que po-
dem perder dinheiro em fa-
lências ou roubos. Em razão
disso, em vez de depender
dosreguladoreseconômicos,
muitos consumidores recor-
remaostribunaisparatentar
recuperarseudinheiro.
O Congresso americano

também demorou a criar
umregimeregulatóriodife-
rente para cripto, apesar de
anos de audiências e pedi-
dos para que os legislado-
res esclareçam as autorida-
des dos reguladores.Os de-
mocratas da Câmara estão
trabalhando em uma legis-
laçãovoltadaparaativosdi-
gitais,maso trabalhoé am-
plamentefocadoemstable-
coins, um tipo de cripto-
moedaprojetadaparanego-

ciar em linha com o dólar
americano ou outra moe-
danacional.
O progresso nos EUA

temsidolentoemumCon-
gressodivididoeantesdas
eleições de meio de man-
datodenovembroquepo-
demmudarocomandodo
Legislativo,masdemocra-
tas e republicanos expres-
samotimismosobreapos-
sibilidade de um acordo.
(EstadãoConteúdo)

Telefone 2102-7274

DESÃOPAULO

Umadasmulheresmais ri-
cas do mundo, a bilionária
gaúcha Lily Safra morreu
aos87anos, ontem, emGe-
nebra, na Suíça. A causa da
mortenão foi informada.O
sepultamento ocorrerá
amanhã, às 10 horas, tam-
bémemGenebra
Ex-mulher de Edmond

Safra, banqueiromorto em
1999, a viúva tinha fortuna
deUS$ 1,3 bilhão (cerca de
R$5bilhões), segundo lista
anual da revista Forbes. O
patrimôniofoiherançadei-
xadapor Safra, quemorreu
em um incêndio criminoso
emMônaco - na ocasião, o
caso alimentou teorias
conspiratórias,masoenfer-
meiro que cuidava do bilio-
náriofoiconsideradoculpa-
dopelamorte.
Safra foi o quarto marido

de Lily, com quem se casou
em1976.Antes, ela foi casa-
da com o empresário Alfre-
do Monteverde, fundador
do Ponto Frio e encontrado
morto em 1969 no próprio
apartamentocomdois tiros.
Então,aviúvaherdoueassu-
miuosnegóciosdavarejista.
Em 2009, Lily vendeu

sua participação no Ponto
Frio para o Grupo Pão de
Açúcar (GPA) por R$
824,5 milhões, o que aju-
dou a aumentar seu patri-
mônio. Em 2015, ganhou
uma ação judicial contra o
grupoportersesentidopre-
judicada na maneira com
que foi feito o pagamento
da venda. Na ocasião, a bi-
lionária levou mais R$ 212
milhões em indenizações,
além de juros e correções
monetárias.
Lily é filha de imigrantes

russosenasceunoRioGran-
dedoSul.Apesardemodes-
tos, os pais não economiza-
ramemsuaeducação.Gosta-
vadesevestircomelegância

e frequentar festas.Foi nu-
ma delas que conheceu o
primeiromarido,oargenti-
no Mario Cohen, com
quemse casouaos 19anos.
Desse casamento, teve três
filhos: Adriana, Eduardo e
Claudio, que morreu em
acidentedecarroem1989.
Em 2012, a viúva reali-

zou um leilão beneficente
de suas joias, arrematan-
doUS$37,5milhões. (EC)

TCE-SPpedeexplicações sobrepedágio congelado
OpresidentedoTribunal deContasdoEstado (TCE-SP),DimasRamalho, deudezdias

paraqueogovernoRodrigoGarcia (PSDB) presteesclarecimentos sobrea suspensãodos
reajustes tarifáriosdepedágiospaulistas, comressarcimentodevalorespeloEstado.

VÍNCULOS

MorreabilionáriaLily Safra

Indústria de criptomoedas argumenta que regras de Wall Street não se encaixam em seu sistema digital

Oscredoresde criptomoedas
não têmvínculos significativos

combancosououtros tomadores
deempréstimos corporativos, o
que sedeve, emparte, ao fato
dequeas tentativas de regular

as criptomoedas foram
fragmentadas.

Lily Safra estava com 87 anos

Criptomoedas: falta
rededeproteção
aos investidores
O setor tem resistido à regulamentação tradicional nos EUA

FALECOMAGENTE!

ADOBESTOCK
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Polícia japonesaadmite falhasapósassassinatodeShinzoAbe
OchefedapolíciadeNara, TomoakiOnizuka, afirmouontemque falhas inegáveis ocorreramna

segurançadoex-primeiro-ministroShinzoAbe,mortoa tiros, sexta-feira, na cidade. “Nãohádúvidas
queexistiramproblemasnasmedidasdeguardaede segurança”.Ele prometeu investigar o caso.

AnalistaEconômico e jornalista
economia@estado.com.br

DOESTADÃOCONTEÚDOEDAREDAÇÃO

O presidente do Sri Lanka,
Gotabaya Rajapaksa, e o
primeiro-ministro do país,
Ranil Wickremesinghe,
concordaram em renun-
ciar ontem. A medida foi
anunciada após manifes-
tantes invadiremaresidên-
cia do chefe do Executivo
na capital do país, Colom-
bo, e incendiaremacasa do
premiê, em uma onda de
protestos sem precedentes
nanaçãoasiática.
O primeiro a renunciar

aopoder foioprimeiro-mi-
nistro, quehavia assumido
o cargo em maio, após a
renúnciado irmãomaisve-

lho do presidente, cuja fa-
mília dominou a política
no Sri Lanka por grande
parte das últimas duas dé-
cadas. Já o presidente dei-
xará o comando do país na
próxima quarta-feira e, de
acordo com um porta-voz,
se esforçará para coman-
dar uma transição pacífica
até lá.
De acordo com fontes do

Ministério daDefesa doSri
Lanka,Rajapaksajánãoes-
tava na residência oficial
desde sexta-feira, por segu-
rança. Ontem, o palácio foi
tomado por centenas de
pessoas, que o consideram
responsável pela pior crise

econômicadopaís.
OSri Lanka ficou sem re-

servas de divisas para a im-
portaçãode itensessenciais
como combustível e remé-
dios, e a Organização das
NaçõesUnidas(ONU)aler-
tou quemais de um quarto
dos 21 milhões de habitan-
tes do país correm o risco
de escassez de alimentos. A
economia do país está em
colapsoeogovernosuspen-
deu o pagamento de em-
préstimosestrangeiros.
Adívidaexternatotaléde

US$ 51 bilhões, dos quais
deve pagar US$ 28 bilhões
até o final de 2027. A crise
econômicaéumgrandeder-

rota para a nação asiática,
que ainda lida como lega-
do de guerra civil de três
décadas.Segundoasauto-
ridadesdesaúde,pelome-
nos42pessoas ficaramfe-
ridas em confrontos em
Colombo,depoisqueapo-
lícia usou gás lacrimogê-
neoecanhõesdeáguacon-
tramanifestantes e dispa-
rou tiros para o ar para
tentardispersá-los.
Nasexta-feira,aONUpe-

diu às “autoridades do Sri
Lankaquemostremmode-
ração no policiamento de
assembleiasegarantamto-
dosos esforçosnecessários
paraevitaraviolência”.

Telefone 2102-7274

CelsoMing

FALECOMAGENTE!

A evolução do custo de vida no Brasil
continua subindo,mas a tendência é de bai-
xa, comose vê comoque já acontece comos
preços do petróleo edasmatérias-primas. A
inflação de junho medida pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
veio alguma coisa acima do esperado. Ficou
em 0,67%, a mais alta para o mês desde
2018. Em12meses, continuanosdois dígitos
pelodécimomêsconsecutivo,em11,89%
O brasileiro parece conformado com

esses números elevados. Mas a corrosão
do poder aquisitivo é inegável e se reflete
na baixa evolução do consumo, porque o
orçamento já não dá conta das despesas
domésticas. Desta vez, este não é um fenô-
meno apenas da economia brasileira. No
mundo inteiro a inflação vai se descolando,
o que semeia estresse nos mercados. Nos
Estados Unidos, em maio, atingiu 8,6% em
12meses.
As causas são conhecidas. Primeiramen-

te, foi adesorganizaçãodos fluxosdeprodu-
çãoedistribuição,provocadospelacovid-19,
que puxou pelos preços ao longo de 2020 e
2021. Depois, veio a recuperação, em des-
compassocomaofertadebenseserviços. E,
finalmente, veio a guerra na Ucrânia que
provocou o choque nos preços do petróleo e
dasmatérias-primas e nova desorganização
dosfluxosapartirdefevereirodesteano.
Em parte, a inflação mundial é

consequência da leniência dos grandes
bancos centrais, que despejaram dinheiro
demais na economia global, destinado ao
combate da estagnação que veio com a
pandemia. Depois que os preços dispara-
ram, os dirigentes dos bancos centrais
demoraram para reagir, sob o argumento
de que a alta não é consequência da
política monetária, ou seja, de dinheiro
demais na economia, mas da escassez
momentânea produzida pela guerra. As

coisas, diziam eles, voltariam aos eixos
mais ou menos naturalmente. Quando
começarama acionar os juros nos Estados
Unidos, veio a reação contrária: omedode
brutal recessão. E é, no momento, o fator
principal que está revertendo a alta do
petróleoedas commodities.
Não dá ainda para saber até quando

contar com esse alívio, porque a guerra
aindanãotemdesfechoàvista.
Aqui no Brasil, a expectativa é de tombo

na inflação. O Boletim Focus, do Banco
Central,queafereasprojeçõesdomercado,

aponta para julho uma inflação de apenas
0,06%. Já há notório recuo dos preços dos
combustíveisede importantesalimentos,o
quedásustentaçãoparaessaexpectativa.
O elo mais fraco, onde a corda ainda

poderá rebentar, está na área fiscal. Além
de uma profusão de gastos que ninguém
sabe a quanto andarão, porque estão no
assim chamado Orçamento Secreto, o go-
verno Bolsonaro providencia novos despe-
jos de recursos na economia comoobjetivo
de comprar o voto do eleitor Isso terá, sim,
seupreçoeminflação.

Presidenteeprimeiro-ministro caemnoSri Lanka
Residência oficial do chefe do Executivo é invadida por manifestantes e premiê tem casa incendiada; economia do país está em colapso

Centenas de manifestantes invadiram residência oficial do presidente

Sinais de recuoda inflação
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Compra

R$
Venda
R$

Dólar comercial (-1,44%) 5,2670 5,2680

Dólar turismo (-1,42%) 5,4100 5,5000

Euro/BC (-1,31%) 5,3610 5,3630

Bitcoin:R$ 114.647 (-0,74%)às 19:10

Fontes: EstadãoConteúdoe Investing

Renda líquida (R$) Alíquota (%)
Parcelaa
deduzir (R$)

Deduções:

1)R$ 189,59por dependente.

2)Pensãoalimentícia por acordo judicial ou
escriturapública;

3) ContribuiçãoàPrevidênciaSocial;

4)R$ 1.903,98 poraposentadoria paraquem já
completou65anos;

Até 1.903,98 — isento

De 1.903,99a2.826,65 7,50 142,80

De2.826,66a3.751,05 15,00 354,80

De3.751,06a4.664,68 22,50 636,13

Acimade4.664,68 27,50 869,36 Fonte:Cenofisco

ALUGUEL

INSSINVESTIMENTOS INFLAÇÃO

MOEDAS

IRNAFONTE

Índices (%) Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 Jun/22 12meses

IPCA/IBGE 0,95 0,73 0,54 1,01 1,62 1,06 0,47 0,67 11,89

IGP-DI/FGV -0,58 1,25 2,01 1,50 2,37 0,41 0,69 0,62 11,12

INPC/IBGE 0,84 0,73 0,67 1,00 1,71 1,04 0,45 0,62 11,92

INCC-DI/FGV 0,67 0,35 0,71 0,38 0,86 0,95 2,28 2,14 11,57

IGP-M/FGV 0,02 0,87 1,82 1,83 1,74 1,41 0,52 0,59 10,70

IPC/Fipe 0,72 0,57 0,74 0,90 1,28 1,62 0,42 0,28 12,59

Fonte: EstadãoConteúdo

INDICADORES

Julho/2021a junho/2022
Índices Fatorde reajuste

IGP-M (FGV) 1,1070

IPCA (IBGE) 1,1189

INPC (IBGE) 1,1192

IPC (Fipe) 1,1259

Fonte:EstadãoConteúdo

Contribuições (seguradosempregado,domésticoeavulso)— apartirde 1ode janeiro

Faixa De (R$) Até (R$) Alíquota -

1 Saláriomínimo 1.212,00 7,5% -

2 1.212,01 2.427,35 9% -

3 2.427,36 3.641,03 12% -

4 3.641,04 7.087,22 14% -

Opercentual demulta a ser aplicado fica limitadoa20%mais taxaSelic.

Contribuiçõesdeautônomo, facultativoeempregador

Saláriodecontribuição (R$) Alíquota INSS Valorda contribuição (R$)

1.212,00 5% 60,60

1.212,00 11% 133,32

De 1.212,00a7.087,22 20% De242,40a 1.417,44
Vigênciaapartir de fevereiro (por exemplo, incide sobre janeiro, a serquitadoemfevereiro)

Opercentualdemultaaseraplicado fica limitadoa20%,mais taxaSelic.

Poupança:0,6520%aomês (9/6a9/7)
Rendimentonoúltimodia doperíodo. (Regra:quando
aSelic supera8,5%, apoupança novae antiga têmo
mesmorendimento fixo de6,17%aoano+TR)

Ibovespa: 100.288,94pontos (-0,44%)
Alta:Azul6,23%, Cielo 5,13%,Via3,4%, 3RPetr 3,13%,
Magalu2,34%.Baixa: Hapvida -4,37%,CVC -4,28%,
SulAmérica -3,17%, CSN-3,03%, Totvs -3%.

TaxaCDI: 13,15%aoano—TaxaSelicmaio: 1,02%Fonte:EstadãoConteúdo,Receita Federal
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BRASIL

LEITURARÁPIDA

Editor Marcelo Santos

DESÃOPAULO

O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) disse ontem, em
São Paulo, durante partici-
pação na Marcha para Je-
sus, que o Brasil passa por
uma luta “do bem contra o
mal”, em referência às elei-
ções que se aproximam.
Sem citar nomes de adver-
sários, ele argumentou que
“sabemos quem são aque-
les que querem roubar a
nossa liberdade” e afirmou
que reza todos os dias para
que o Brasil não sofra “as
dores do comunismo e do
socialismo”.
“Somos contra o aborto,

somos contra a ideologia
de gênero, somos contra a
liberação das drogas, so-
mos defensores da família
brasileira. Nós somos a
maioria do País, a maioria
do bem, e, nessa guerra do
bem contra o mal, o bem
vencerá”, argumentou Bol-
sonaroaapoiadores.
OchefedoExecutivoain-

dadisse que, embora oPaís
sejalaico, temumpresiden-
te cristão. Atribuiu até o
atual cenário econômico
brasileiro, que ele classifica

como de recuperação após
o impacto provocado pela
pandemiadacovid-19,àes-
colha de pessoas técnicas e
“que têmDeus no coração”
paraocuparogoverno.
Bolsonaroaindaaprovei-

tou a fala para criticar ad-
versários que defenderam
o distanciamento social na
fase mais aguda da pande-
mia.”"Vocêsviramquemfe-
chou igrejas,quemobrigou
vocês a ficarem em casa.
Somosdobem,queremosa
paz e sabemos quem são os
que querem roubar nossa

liberdade”. Ao fim do dis-
curso, os organizadores do
evento celebraram uma

oração em homenagem ao
presidente.
“Nuncaeufaleiemcensu-

rar ou democratizar a nos-
sa mídia. Somos um País
livre e devemos continuar

assim”, disse Bolsonaro,
em referência a projetos
de regulamentação do se-
tordefendidospeloex-pre-
sidente Lula (PT), seu
principal adversário na
corridaeleitoral.

ECONOMIA

Sobre a economia nacio-
nal, opresidentecitouque
o Brasil também enfrenta
as consequências decor-
rentes da guerra entre
RússiaeUcrânia,masafir-
mou que o País já começa
aserecuperar.
“Passamospormomen-

tosdifíceis, comoapande-
mia.Lamentamosasmor-
tes. Consequências na
nossa economia também
por uma guerra lá fora.
Mas essas questões são
passageiras. A questão
econômica, vocês sabem,
começa a ser superada.
Não é um problema ape-
nas doBrasil, é domundo
todo. Somos os que me-
nos sofremos neste mo-
mento com essa questão
econômica e os primeiros
a sair dessa situação”.
(EstadãoConteúdo)

E-mail brasil@atribuna.com.br

Explosão
DetidoematonoRio tempreventivadecretada
AJustiça doRio de Janeiro determinou aprisãopreventi-
vadosuspeitodelançarumabombacontendofezescontra
opúblicoemumeventocomLula(PT),naquinta-feira,no
Centro do Rio. André Stefano Dimitriu Alves de Brito foi
preso em flagrante pouco depois da explosão do objeto.
Em audiência na Casa de Custódia de Benfica, a juíza
AriadneVillelaLopesacatouopedidodoMinistérioPúbli-
codeconversãodaprisãoemflagranteempreventiva.

DAREDAÇÃOEDOESTADÃOCONTEÚDO

O pré-candidato à Presi-
dência da República Lula
(PT) disse ontem, em um
ato político realizado em
Diadema(SP),quea fomee
odesempregosãocausados
“pela falta de vergonha na
cara de quem governa esse
país”, em referência ao pre-
sidente Jair Bolsonaro
(PL), que se mostra como
seumaioradversárionacor-
ridaeleitoraldesteano.
“São 33milhões de brasi-

leiros indodormir sem ter o
que comer, 105 milhões de
pessoastendoalgumproble-
made insuficiência alimen-
tar. Como é que se explica,
num país que é o terceiro
produtor de alimento do
mundo, que as pessoas pre-
cisamenfrentarfilaparape-
gar umosso e levar para ca-
sa?Não é falta de capacida-
de produtiva, é falta de di-
nheirocausadapelodesem-
prego, que é causado pela
faltadevergonhanacarade
quemgovernaessepaís”.
O petista também, criti-

cou o Orçamento Secreto,
esquema de compra de
apoionoLegislativoporpar-
te do Executivo. De acordo
com o ex-presidente, essa é
"a maior bandidagem feita
em200anosdeRepública".

UNIÃO

Após meses de negociação,
o ato de ontem celebrou a
união de PT e PSB para as
eleições deste ano. Dividi-
ram o palco com Lula seu
pré-candidato a vice, os ex-
governadores de São Paulo
Geraldo Alckmin (PSB) e

Márcio França (PSB) e o
ex-prefeito de São Paulo
Fernando Haddad (PT).
No ato, as lideranças, que
muitas vezes já se antago-
nizaram,acabaramsereu-
nindo para comemorar a
união das legendas contra
Bolsonaro.

Telefone 2102-7274

O presidente Jair Bolsonaro discursou durante a concentração da Marcha para Jesus, ontem, em São Paulo

Petroleiros:grevepor tempo indeterminado
AFederaçãoÚnicadosPetroleirosdissequeseus 12 sindicatosnoPaís

rejeitaramacontrapropostadaPetrobrasparaacordo coletivoe
aprovaramumindicativodegrevepor tempo indeterminado.

MARCHA

Haddad, Lula, Alckmin e França participaram de ato em Diadema

Aediçãode 2022daMarcha
para Jesus reuniumilharesde fiéis

nas ruasdeSãoPaulo, com
participaçãodepolíticose
showsdediversos artistas.
Oeventomarcaos 30anosda

caminhadaorganizadapor igrejas
evangélicas, quevoltouaser
presencial apósdois anosde
encontrosvirtuais por causa

dapandemia.Dez trios elétricos
participaramdaMarchapara
JesusnaCapital Paulista.

Bolsonarocita lutado“bemcontraomal”
Presidente participa, em São Paulo, da Marcha para Jesus, ataca opositores sem citar nomes e fala em recuperação econômica do País

FALECOMAGENTE!

Lula faz críticasematoqueuniu
antigosadversáriospolíticos

ALLISONSALES/ESTADÃOCONTEÚDO

YURIMURAKAMI/ESTADÃOCONTEÚDO
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IRAdispostoaparar comgreve
Os sete membros presos do IRA que
continuamemgreve de fome na Peni-
tenciáriadeMazepediramaogoverno
da Irlanda para que estude as propos-
tasquevisamofimdamobilização.

FALECIMENTOSEMISSAS

DEBRASÍLIA

Umanoemeioapósaapro-
vaçãodousoemergencial, a
Agência Nacional de Vigi-
lânciaSanitária(Anvisa)re-
cebeu o pedido de registro
definitivodavacinaCorona-
Vac contra a covid-19. O
pedidofoienviadopeloIns-
titutoButantannasexta-fei-
ra, mas a informação só foi
divulgadaontempelaagên-
cia,emBrasília.
Oimunizanteestáaprova-

do no Brasil desde 17 de
janeiro de 2021, para adul-
tos e crianças e adolescen-
tes de 6 a 17 anos. A autori-
zação, no entanto, prevê
apenasousoemergencial.
Asáreas técnicasdaAnvi-

sa analisarão o registro de-
finitivo em até 60 dias. As-
sim como as demais vaci-
nas contra a covid-19, o
pedido terá análise priori-
tária, conforme firmado
pela Resolução da Direto-
ria Colegiada (RDC)
415/2020. Além da

tramitação acelerada, a
norma prevê a possibilida-
de de assinatura de termos
decompromisso.
A análise será feita de

forma conjunta, por três
áreasdistintasdaAnvisa: a
área de Medicamentos,
que avalia os aspectos de
segurança e eficácia; a área
de Farmacovigilância, res-
ponsável pelo monitora-
mentoeplanosdeacompa-
nhamento da vacina; e pe-
la áreade Inspeção eFisca-
lização, responsável pela
avaliação das boas práticas
de fabricação.
Essenãoéaúnicapendên-

cia da CoronaVac na Anvi-
sa. Na próxima quarta-fei-
ra, o órgãodiscutirá a auto-
rização para uso emergen-
cial do imunizante em
crianças de 3 a 5 anos. A
reunião será realizada por
meio de videoconferência e
será transmitida pelo canal
oficialdaAnvisanoYouTu-
be. (AgênciaBrasil)

Figueiredogaranteeleições
Ao discursar ontem em Esteio, no
Rio Grande do Sul, durante chur-
rasco em sua homenagem, o pre-
sidente João Figueiredo assegu-
rou que as eleições de 1982 serão
realizadas.

SantoscontrataRonaldo
OSantosacertouacontrataçãopor
empréstimo do jovemRonaldo, re-
serva do Flamengo. O centroavan-
te era a peça que o Santos necessi-
tava com urgência para reforçar o
sistemaofensivo.

Combatentespedematenção
Os ex-combatentes da Revolução
Constitucionalista apelaram às au-
toridades de Santos e de São Paulo
para a construção do Mausoléu do
Soldado Constitucionalista, no Ce-
mitériodeAreiaBranca.

MenosturistasemGuarujá
Há uma queda de mais de 60% no
fluxo de turistas em Guarujá na
atual temporada de inverno, em
comparação ao mesmo período de
1980. A desvalorização do peso ar-
gentinopodeserumdosmotivos.

Antonia JosefaRosas
Lamas
Quarta, aos 98, doméstica aposen-
tada, filha de Francisco José Rosas
e Maria da Conceição, falecidos.
Era casado com Jesus Lamas Re-
gueiro.Deixaos filhosJesuseRicar-
do. Funeral noCemitérioMunicipal
Vicentino.

DayanedosSantosSouza
Quarta, aos 33, assistente adminis-
trativa aposentada, filha de José
Roberto dos Santos e Rosangela
Oliveira dos Santos. Deixa a filha
Gabrielly.FuneralnoCemitérioMu-
nicipalVicentino.

HildaClementeDias
Sexta,aos86, telefonistaaposenta-
da, filha de João Clemente e Lydia
Citero Clemente, falecidos. Era ca-
sada com João Carlos de Campos
Dias. Deixa os filhos Jair, Sonia e
Sueli. Funeral no Cemitério Metro-
politano.

MariadoRosáriodaSilva
Quarta, aos 90, do lar, filha de
FranciscoEstevamdaSilvaePalmi-
ra Maria de Jesus, falecidos. Era
casadacomJoãoFelicianodaSilva.
Deixa os filhos Claudia, Claudio,
Clelia, Roseli e Sueli. Funeral no
CemitérioMunicipalVicentino.

NairRosadosSantos
Quinta, aos 74, enfermeira apo-
sentada, filha de Martiniano Bis-
po dos Santos e Maria Rosa dos
Santos, falecidos. Era casada
com José Saturnino da Silva Fi-
lho.Deixa os filhosRenato eRicar-
do. Funeral no Cemitério Munici-
pal Vicentino.

QuiteriaMariade Jesus
Quinta, aos 75, faxineira aposenta-
da, filha de Sebastião Dionisio dos
Santos e Maria das Dores Silva,
falecidos. Deixa os filhos Ander-
son, Celia e Jeferson. Funeral no
CemitérioMunicipalVicentino.

TeresinhaBrandãoPousa
Sexta, aos 92, do lar, filha de Inacio
Protasio Brandão e Ana Alice
Brandão, falecidos. Era viúva de
RubensPousa.Deixaos filhosAnali-
ce, Antonio eMaria Rosely. Crema-
ção no Crematório da Memorial
NecrópoleEcumênica.

TerezinhadoMeninoJesus
Rodrigues
Quinta, aos 92, ajudante geral apo-
sentada, filha de Sebastião Ignacio

RodrigueseCanutaNascimentoRo-
drigues, falecidos.FuneralnoCemi-
térioMunicipalVicentino.

TherezinhaCaetano
daSilva
Quarta, aos 87, do lar, filha de
José Caetano da Silva e Benedicta
Leopoldina Caetano da Silva, fale-
cidos. Deixa o filho João Batista.
Era tambémsua filhaMárcia, fale-
cida. Funeral noCemitérioMunici-
palVicentino.

AdolfinoSouza
Quarta, aos 91, pedreiro, filho de
Pedro Ferreira de Souza e Otilia
Rosa de Souza, falecidos. Era casa-
do com Jovita de Jesus Prado Sou-
za. Deixa os filhos Carlos, Lourdes,
Marlene, Sueli e Walmir. Funeral
noCemitérioMunicipalVicentino.

AgostinhodeAlmeida
CamposNeto
Quinta, aos 73, porteiro, filho de
Agostinho de Almeida Campos Fi-
lho e Ligia Magalhães Campos,
falecidos. Era casada com Dilma
da Silva Campos. Deixa os filhos
Alexandre, Cristiane, Tatiane e
Wallace. Funeral noCemitérioMe-
tropolitano.

AntonioAparecidodaGraça
Ontem,aos48,operadordemáqui-
na, filho de Pedro Dutra da Graça,
falecido,e InaLimadaGraça.Deixa
a filha Ayla. Funeral hoje, às 13h,
noCemitérioSãoJosé.

DanielDomingues
Sábado, aos 82, 1º sargento PM
reformado, filho de João Domin-
gueseQuiteriaMariadaConceição,
falecidos. Era casado com Nilzete
da Silva Domingues. Deixa os filhos
LucimeireePauloCesar.Funeralno
CemitérioMunicipalVicentino.

FlorisvalEulalioRodrigues
Quinta, aos 90, funcionário públi-
co aposentado, filho de Benedito
Eulalio Rodrigues e Hermelinda
VieiradaSilva, falecidos. Era casa-
do com Angelica da Silva Rodri-
gues. Deixa os filhos Vandelice,
Vandilei, Vladimir. Funeral no Ce-
mitérioMetropolitano.

GilMonteiroPerez
Sexta, aos 80,médico aposentado,
filho de Emilio Perez Filho e Josina
daCostaMonteiroPerez, falecidos.
Deixa os filhos Marcelo, Fernando
e Guilherme. Cremação no Crema-
tórioCampodasOliveiras.

JoséPetrúcioAlvesCorreia
Quinta,aos72,metalúrgicoaposen-
tado, filho deManoel Alves Correia
eBenedita Pires Correia, falecidos.
Deixa os filhos Ariany, Juliana e
Raul. Funeral no Cemitério Campo
daPazCelestial.

JosephCarreno
Sexta, aos 100,desenhista aposen-
tado, filhodeJeanCarrenoeCatha-
rineNavarro, falecidos. Era casado
com Celina Camargo Carreno. Cre-
maçãonoCrematórioUnidas.

JosuéSilvaSouza
Quarta, aos 76, guarda noturno
aposentado, filhodeJuliodeOlivei-
ra Souza e Analia Maria da Silva,
falecidos. Era casado com Ângela
de Oliveira Ribeiro Souza. Deixa os
filhos Daphne, Desiree, Dominic e
Wilma. Funeral no CemitérioMuni-
cipalVicentino.

KaneyoshiRoberto
Shimabukuro
Quarta, aos 60, caminhoneiro au-
tônomo, filho de Tokuei Shima-
bukuroeNaeShimabukuro, faleci-
dos. Deixa os filhos Bruno e Erika.
Funeral no Cemitério Municipal
Vicentino.

LuisGustavodeSiqueira
Sexta, aos 56, bancário aposenta-
do, filho de Wadin de Siqueira e
Neusa Rigout de Siqueira, faleci-
dos. Funeral no Cemitério da Areia
Branca.

LuizFernandoAlvesCoelho
Quarta, aos 15, estudante, filho
de Aldemir Alves da Cunha e
Ana Patricia do Amaral Coelho.
Funeral no Cemitério Municipal
Vicentino.

MiguelConceiçãoCosta
Quinta,aos74,pescadoraposenta-
do, filho de Eduardo Selvino da
Costa e Olendina Dias da Concei-
ção, falecidos. Deixa a filha Gracie-
le. Funeral no Cemitério Municipal
Vicentino.

NilsonLopesMartins
Quinta, aos 69, motorista aposen-
tado, filho de Ricardo Lopes Mar-
tins e Alzira Galego GarciaMartins,
falecidos. Deixa os filhos Fabio e
Thiago. Funeral no Cemitério Vila
Alpina.

RicardoLuizRibeiro
Ontem, aos 67, médico aposenta-
do, filho deWilson Ribeiro e Jose-
pha LunaRibeiro. Era companhei-
ro de Francis Cione Orsioli. Deixa
a filha Marta. Cremação no Cre-
matório da Memorial Necrópole
Ecumênica.

SebastiãodaSilvaFerreira
Quarta, aos 78, pedreiro aposenta-
do, filhode JoãoAntonio Ferreira e
Antonia Rufina da Silva, falecidos.
Era casado com Maria Vieira San-
tos Ferreira. Deixa o filho Pedro
Vinicius. Funeral no Cemitério Mu-
nicipalVicentino.

MeninoGuilherme
IleckMartins
Quinta-feira, aos 3, filho de Dio-
genes Martins de Souza e Fhya-
ma Ileck de Assunção Florentino.
Funeral no Cemitério Municipal
Vicentino.

MeninoJhonatanSamuel
FernandesdaSilva
Quinta, filhodeEdvaldoFernandes
da Silva e Jéssica Fernanda Dantas
da Silva. Funeral no Cemitério Mu-
nicipalVicentino.

A CoronaVac pode ser aplicada para brasileiros com 6 anos ou mais; registro atual é o provisório

DEBRASÍLIA

Os três principais suspei-
tos pelo assassinato do in-
digenista Bruno Pereira e
do jornalista DomPhilips
tiveram a prisão preventi-
va – sem prazo para aca-
bar–decretadaontem, in-
formou a Política Federal
(PF).Naúltimaquarta-fei-
ra, a PF tinha pedido a
conversão de prisão tem-
poráriados suspeitospara
mantê-losencarcerados.
Amarildo da Costa Oli-

veira, oPelado;Oseneyda
Costa de Oliveira, o Dos
Santos;eJefersondaSilva
Lima, o Pelado da Dinha,
deverão ser transferidos
para Manaus, onde fica-
rãoàdisposiçãodaPolícia
Federal e da Justiça Fede-
ralnoAmazonas.
Os três são investigados

pela morte a tiros de Bru-
no e Dom na região do
ValedoJavari, naAmazô-
nia, no começo de junho.
Ontem, acabaria o prazo
de 30 dias da prisão tem-
porária de Amarildo.
(AgênciaBrasil)

ATENDIMENTO

AO ASSINANTE
EXCLUSIVO

Santos, 10de julhode 1981 (sexta-feira)

DomeBruno:
suspeitos têm
preventiva
decretada

Covid-19:Anvisa recebepedidode
registrodefinitivodaCoronaVac
Até hoje, o imunizante produzido no País pelo Instituto Butantan tem apenas aprovação para uso emergencial

VANESSARODRIGUES - 15/7/21
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ÁGATALUZ

DAREDAÇÃO

Primeiramulheraser indi-
cada para a diretoria da
AgênciaNacionaldeTrans-
portes Aquaviários (An-
taq),FláviaTakafashienu-
merouparaATribunasuas
principais conquistas após
quase um ano na linha de
frentedaagência,asercom-
pletadono fimdomês. Com
mandatoaté2026,eladeta-
lhouatramitaçãodoproces-
sodedesestatizaçãodaSan-
tos Port Authority (SPA) e
os pontos de maior preocu-
pação da Antaq antes da
liberação do edital da con-
cessão da Autoridade Por-
tuária para avaliação do
Tribunal de Contas da
União(TCU).

Emqueestágioestãoos lei-
lõesnoPortodeSantos?
O maior processo do Porto
de Santos é a concessão e a
gente tem trabalhado junto
aoMinistériodaInfraestru-
tura (MInfra) para conclui-
la este ano. Estamos na fase
deanálisedascontribuições
das audiências públicas, fe-
chandoalgunsajustes e, em
breve, a gente deve delibe-
rar. O cronograma firmado
é para que até o quarto tri-
mestre deste ano a gente
consiga finalizar o processo
daconcessão.Alémdela, te-
mos dois grandes projetos
acompanhadosdeperto.

Quaissão?
UméoterminalSTS10,pois
há muitos anos se espera a
regularização para ocupa-
çãodaquelaárea(noSaboó).
Agente teve a audiência pú-
blica e um ponto levantado
foi a questão concorrencial
domercadodecontêiner.Te-
mosnosdebruçadosobre is-
soeembrevehaveráadelibe-
raçãofinal.Ooutroprocesso
éoSTS53,paramovimentar
fertilizantes. Na audiência,
foi abordada a preocupação
muito grande em relação à
movimentação de passagei-
ros dos cruzeiros e a Antaq
preservaaeficiênciademovi-
mentação de cargas no Por-
to de Santos, mas também
de passageiros. A gente vem
conversando com a SPA e
analisadoosestudosparasa-
ber como compatibilizar is-
so.Háaperspectivaque, em
breve, esse processo siga pa-
ra análise do Tribunal de
Contas, juntamente com o
STS10eaconcessãoemsi.

Sobre o STS53, o setor de

cruzeiros pede a paralisa-
ção do processo até que se
defina a nova área de atra-
cação dos navios de passa-
geiros. A Antaq enxerga al-
gumasoluçãoviável?
Sim, a gente analisa o pro-
cesso justamente para po-
der consolidar e conformar
todas as movimentações.
Não há interesse da Antaq,
da SPAou doministério de
atrapalhar a movimenta-
ção de passageiros. Tinha
um projeto de alteração do
Concais,masagenteenten-
de que qualquer projeto
temquegarantiracontinui-
dade das movimentações e
a eficiência da operação.
Sãoquestõesqueestãosen-
doconversadascomoMIn-
fra e a SPA para conciliar-
mos todos os interesses.
Certamente, a solução a ser
dada para o STS53 não vai
deixar de apontar as devi-
das cautelas e necessidades
de ajustes de tempo ou de
modelopara atender o pas-
sageiro, queé tambémuma
preocupação. Acredito que
tenha uma solução para
que todomundo saia satis-
feito, assim como para ali-
nhar a movimentação de
carga com a de passageiro
demaneiraeficiente.

AdesestatizaçãodaSPAde-
ve ir aoTCUemjulho.Opra-
zoévistocompreocupação?
É um prazo adequado. A
gente já vem trabalhando
nesses estudos e estamos
aguardando as alterações
do BNDES (Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento
Econômico e Social), devi-
doàscontribuiçõesquevie-
ram,parafinalmenteconse-

guirmosdeliberar.Mas,ho-
je, a gente vêque esseprazo
é adequado, conseguire-
mos nos manifestar com
qualidade e apontaremos
as grandes preocupações
regulatórias. Nesse proces-
so, a gente temvários inter-
venientes. O Poder Conce-
dente temo olhar da políti-
ca pública, o BNDES abor-
da a venda da companhia e
a Antaq fala sobre as ques-
tões regulatórias. Os pon-
tosqueafetamquestãotari-
fária, concorrência, tutela
debens,eficiênciadeopera-
ções, incentivoaodesempe-
nho e reequilíbrio do con-
tratosãoapontadosnaaná-
lisedascontribuições.

Quantas sugestões aAntaq
recebeu nesse processo?
Elas jáforamrespondidas?
Foram mais de 500. Todas
já devidamente analisadas.
Oquefazemosagora,diante
dascontribuições,éveroim-
pactonosestudosparaquea
gentepossadaramanifesta-
çãoregulatórianoprocesso.

O diretor-geral da Antaq,
Eduardo Nery, esteve em
Santosparafalarcomopre-
feito sobre desestatização.
As cidades pedemmais ca-
nais coma agência. Como a

Antaqenxergaisso?
AAntaq éaberta aodebate.
O Eduardo Nery mostrou
nossas preocupações e ou-
viu as da Prefeitura. Foram
abertosmais canais de diá-
logo com amunicipalidade
e isso é uma preocupação
que a agência sempre tem.
AAntaqcontinuaabertaen-
quanto o processo trami-
tar, pois ele voltará à agên-
cia depois do TCU. Temos
deouvir osmunicípios, que
serãodireta e indiretamen-
teafetadospeladesestatiza-
ção do Porto, mas às vezes
falta um esclarecimento de
nossapartesobreasrespon-
sabilidades da agência e do
MInfranesseprocesso.

Comomudar isso?
Conversando melhor. A
reunião com o prefeito em
Santos foiótimapara forta-
lecer esse entendimento e
mostrar as vantagens e
preocupaçõesdesseproces-
so.Achoqueháumconsen-
so de que a concessão vai
trazer benefícios ao Porto
de Santos, mas é razoável
tambémquehajapreocupa-
ção sobre como vai ficar o
modelo.Eomomentoéjus-
tamente de conversar, en-
tender e saber como miti-
garasdúvidas.

Um grupo de trabalho da
Antaqanalisouos impactos
da crise de contêineres no
setor portuário brasileiro.
Comoestáesseprocesso?
Agente já concluiu a análi-
se do impacto de cada um
dos terminais, compilou os
dados e deve publicar em
umareuniãodadiretoria.

Épossíveladiantaralgo?
Não posso, pois a gente vai
aprovar ainda. Eu já apre-
sentei porque estouà frente
deste trabalho e os demais
diretores o analisam para
aprovação. O que levanta-
mos é que, de fato, há um
impacto geral. Os atrasos
nas escalas de navios e as
omissões e cancelamentos
de embarques têm gerado
impacto aos terminais, que
ficam com pátios cada vez
mais cheios de contêineres.
Existe uma crise de previsi-
bilidade.Importadoreseex-
portadores não conseguem
ter uma previsão muito
grandedequandosuacarga
vai chegar ao destino final
navendadamercadoria.

Nestasemana, teremossua
estreia no time de colunis-
tas de A Tribuna, abordan-
doemPorto&Mararegula-
ção do setor portuário.

Qual a importância des-
seespaço?
A Tribuna tem um pa-
pel no setor portuário e
é importante haver um
espaço para explicar o
que é a regulação do
setor e os pontos de
preocupação e de atua-
ção do agente regula-
dor. Acho importante
divulgar essas informa-
ções técnicas para a co-
munidade do Porto de
Santos. A Tribuna está
inserida nomercado da
movimentação portuá-
ria, então o objetivo é
fazer o público enten-
der o papel da agência,
as preocupações e a
atuação regulatória na
fiscalização, edição de
normas, harmonização
de conflitos e arbitra-
gemdosetorportuário.

Prestes a completar um
anocomodiretoradaAn-
taq,comoavaliaestepe-
ríodonaagência?
Agente conseguiu avan-
çar muito em relação às
concessões. Diria que o
grande desafio da agên-
cia nos últimos 12meses
foi o avanço do entendi-
mento regulatório sobre
as concessões. Foi um
anode debate, discussão
econsolidaçãodamaturi-
daderegulatóriadaagên-
cianosprocessosdecon-
cessão,comumnovomo-
delo. Deixamos de ver o
porto como parte de um
contratodearrendamen-
to e o enxergamos como
umtodo, vendoaviabili-
dadedeconcedê-loà ini-
ciativaprivada.

Você é a primeira mu-
lher a integrar a direto-
ria daAntaq e, ao tomar
posse, citou o desejo de
queoutrasmulheresfos-
semouvidas.Hoje,area-
lidadejáédiferente?
Sim,pois tenho visto ca-
da vez mais mulheres
sentadas à mesa junto
comigo. É um mercado
naturalmente masculi-
no e isso vai continuar,
mas também tem espa-
ço para ocuparmos nos-
sos lugares. Fico extre-
mamente feliz por estar
cada vez mais acompa-
nhada de pessoas tão
competentesparadiscu-
tir, mesmo que muitas
vezes em lados diferen-
tes: eu como reguladora
e elas pelas empresas,
ministérios e outros
agentes.Éumaárea que
tem permitido cada vez
mais que asmulheres se
sentemàmesa.
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PICK UP CABINE DUPLA
2019. 6.500 km. Novíssi-
ma. R$ 80 mil. Tr. 3261-
5717 / 99712-7220

MAN TGX 28440 6X2
2018. R$ 319 mil. Garantia
trem de força. Tr. Whats (11)
97081-5344.

JOSÉ MENINO – Kitão
mobiliado. Reform., gar.
elev. Só R$ 140 mil. 97418-
4785/3251-8139 C.36009

CORAÇÃO DO GONZAGA
R.Carlos Afonseca, 62m2.
1qto, fte, mob compl,a.alto
Pcte R$2.390.F.99605-5131

FRENTE MAR J.MENINO
Alugo/Vendo. 68m2 1qto.
11ºand. Ót.vista, gar. Refor.
Pcte R$1.200. 99789-7846

TONINHO SERRA ADM –
Cra.sp 36.706. Bitarú S.V.
Novo conceito, c/serviços.
Fotos ZAP (13) 99144-9741

01 D MOBILIADO! – Gon-
zaga, elev. Tr 99711-1003
C.17156

POMPEIA VISTA MAR –
And. alto, gar. moto/carro/
bike. Pct. 2.200 dep. cau-
ção 3 meses. 97421-8299

1 QTO. CAMPO GRANDE
Próx. Hosp. Ana Costa, c/
armários, gar. etc. Rua Pa-
rá. Pcte. R$ 1.800. Infs.
99127-0606 C.55565-F

APTO. 2 DORMS. – Por-
cel., ar cond. Refor. Px.
Centro S.V. Pcte R$ 950. Tr.
3468-6477/99789-7846

VILA MATHIAS – 2 dorms,
sala, coz., banheiro, gara-
gem p/moto . Te l . ( 13 )
99703-7620 - 3568-3850

FTE MAR 2QTS CANAL 5
2 WCs, elev, gar. Andar al-
to. Mobil iado. Pcte. R$
2.400. 98148-9550 C.48675

02 D! – Gar Fechada, fina-
mente reformado, ste, rico
AES, climatizado. Tr 99711-
1003 C.17156

2 QTOS. – Praia dos Milio-
nários S.V. C/armários pla-
nej., gar. etc . Rua Pero
Corrêa. Pcte. R$ 2.000.
Infs.99127-0606 C.55565

CASA – 2 dorms., c/gar. R.
Frei Gaspar, próx. Centro.
Ótimo local. Pcte. R$ 950.
Tr. 3468-6477/99789-7846

ALUGO 2 CASAS – C/2
qtos, 2 áreas serviços, s/
gar.Tr. Rua Gonçalves Ledo,
113. Pinho Imóveis C.13047

SOBRADO V.BELMIRO –
13 Salas, 5 WCs, 10 vagas.
Em terr. 392m2. Pcte R$
8.000. F. (13) 99136-6548

LOJA COMERCIAL – Próx.
Faculdade, 50m2. Pcte R$
1.800. Rua Luiza Macuco,
126. In f s . 3223-6000/
99127-0606 C.55565-F

CASA (TERR. 14X60) – P/
Farmácias, Superm., etc.
Av. Francisco Glicério, 647
px.Canal 1. F. 3223-6000/
99127-0606 C.55565-F

2 QTOS. BOQUEIRÃO –
C/suíte,gar. andar alto. Vis-
ta livre. Próx. UniSanta, etc.
R. Soares de Camargo. Pcte.
R$ 2.200. Infs. 3223-6000/
99127-0606 C.55565-F

ALUGO – Área Comercial
1.300m2. Murado. Jd. Melvi
P.G. Frente Rodovia. Tels.
3479-1098/99712-3602

ÁGUAS DE LINDÓIA –
Alugo p/Temporada. Apto.
2ds., 2WCs, coz. amer. R$
250 diária.(11) 93458-8816

TEMPORADA – 3 ou 7 dias.
Sl.festas. 2ds, 2 salas, gar.
Av. Pres.Wilson 856, ap.107
S.V. (11) 99479-4442

APENAS R$ 230 MIL –
Qto, coz. banh., saleta e A.S.
Excel. local, s/gar. Sem in-
termediário. F. 3327-2900

QUARTO E SALA 80M2 –
Rua Cândido Rodrigues,
174. R$ 320 mil. Tr.Manolo.
99712-6934 C.23943

QTO/SALA ELEV190MIL–
Reformado, gar. S.V. Linha
Amarela, Carrefour, Praia.
Tel. 98148-9550 C.48675

GONZAGA – 1 dorm. c/gar.
Precisa reforma. 97418-
4785/3251-8139 C.36009

ORQUIDÁRIO 50M. MAR
Amplo c/71m2. Reformado/
Mobiliado, s/gar. 97418-
4785/3251-8139 C.36009

LINDO APTO. QTO/SALA
Frente. Galeão Carvahal,
Gonzaga. Só R$ 290 mil. Tr.
3286-1514/99170-1391

CAMPO GRANDE – 1 qto.
sala 2 ambs, banh. c/box,
piso frio, elev., vazio, 1 va-
ga gar. 99108-7064 C.28821

APARECIDA 2 DORMS. –
C/1 suíte, dep. 101m2 gar.
priv. R. Liberdade 576/45.
R$ 490 mil. Tr. 99737-2752

DIRETO - BARATO –
Sl.festas.2ds,2salas gar. Av.
Pres.Wilson856 S.V. 265 mil.
(11) 3887-7882/95295-3251

BOA VISTA/SV FTE. –
Prédio 50m praia. 109m2. 2
ds, sl 2 ambs, dep. emp. gar.
350 mil. (13) 99629-5831

400 MIL WASH. LUIZ – 2
qtos, sala 2 ambs, andar
alto, elev, sl fest, gar, por-
taria F. 99142-6578 C.62335

APTO. CONJ. SABOÓ – 2
ds, vazio, gar., ótimo esta-
do. 180 mil. 99143-7043 /
3273-8662 C.76821F

ÓTIMO APTO.C/SACADA
Embaré. 2 qtos. c/suíte,
A.Es,coz.c/A.Es, dep.empr.,
gar. 580 mil. 99143-7043

GONZAGA – Frente mar, 2
c/deps. + gar. dupla. Tudo
amplo. Tels. 97418-4785/
3251-8139 C.36009

ORQUIDÁRIO 50M. MAR
2ds+dep.+WC empr., gar.
priv. Refor/Mobil. 97418-
4785/3251-8139 C.36009

SACADA BOQ. Q.MAR
430mil. Todo vista livre, sl.2
ambs, dorm.AEs. coz.plan,
1 gar. 99707-1409 C.65248

2 DORMS. – Próximo tudo
centro Gonzaga, c/sacada,
s/garagem Tr. c/propr. Ma-
nuel. Tel. 99776-4600

TÉRREO C/2 ENTRADAS
Afonso Pena. Reformado e
decorado. Tel. (13) 99144-
9741 ou (13) 99178-1205

ÓT. APTO. 2 QTOS. – Fte.
c/sacada. Galeão Carvahal,
Gonzaga. Só R$ 380 mil. Tr.
3286-1514/99170-1391

GONZAGA 2 SUÍTES –
100m2, lazer, 1 vaga, terra-
ço gourmet. Luiz Moraes
99786-0600 C.48523

VILA BELMIRO – 2 dorms.,
WC empr., 70m2. 1 vaga.
300 mil. Luiz Moraes Tel.
99786-0600 C.48523

BOQUEIRÃO 270 MIL –
2dorms, sala, coz, WC, gar.
Próx. Pça. Palmares. Tr. (13)
97404-2855 C.17875

EMBARÉ TÉRREO – 2
dorms, gar. Vazio. Precisa
reforma. R$ 215 mil. Tr.
3029-4409 C.77345

PROX. CANAL 5 FRENTE
110ms, 2 dorms, suíte, dep.
emp, c/elevador. R$ 450.
Tel. 99640-4068. C.50613

APTO. 75M2 Praia Gran-
de/SP. Ed. Marambaia, Av.
Pres. Castelo Branco, 7.216.
Inicial R$ 111.845,00 (Par-
celável). giordanoleiloes.
com.br 0800-707-9339

QUER VENDER! – Ou alu-
gar! Consulte-nos AB IMÓ-
V E I S . w w w . a b i m o -
veis.imb.br Tel 3284-9393
C.17156

FRENTE MAR ITARARÉ –
2 dorms., 2 WCs, sala, coz.,
A.S, dep. empr., vaga col. Tr.
(13)99703-0945. C.67753-F

2 QTOS. C/DEP. FRENTE
C/AEs, Rua Piauí nº 51 ap.31.
R$ 550 mil. Ac. imóvel 1 qto.
Manolo99712-6934 C.23943

2 QUARTOS ITARARÉ –
1quadra da praia, 77m2, re-
formado, c/dep. empreg.,
gar. etc. Rua Pero Corrêa.
$340 mil. Infs.3223-6000/
99127-0606 C.55565-F

1 DORM. ITARARÉ – Vis-
ta ao mar. 67m2. 1 vaga ga-
ragem. R$ 250 mil. Tel. (13)
97800-8080

CPO. GRANDE – Prédio 5
ands. 2 ds. Reform., copa/
coz., 2 WCs, elev. gar. 345
mil. Tel. 3239-7915 C.57591

RUA JURUBATUBA – 2ds.,
sala, coz. A.S. 1º andar. Va-
zio. R$ 220 mil. Tr. 3261-
5717/99712-7220 C.8173

MOBILIADO P.PRAIA – R.
Min. Daniel de Carvalho
35/36. 50mts mar, elev. Fte.
Tr. 3261-5717/99712-7220

PONTA DA PRAIA – 3
dorms, 1 suíte, dep. emp, 2
vagas gar. 128m2, varanda,
and. alto. Tr. 98123-3400

BNH 3D FTE PRAIAMAR
Refor., gar. 260 mil. 3º and.
Ac.imóvel c/elev.volto dife-
rença 98148-9550 C.48675

P.PRAIA EXCEL. APTO. –
And.alto.Vista livre.3ds.suí-
te,A.E,coz.plan,dep.emp
gar.dem.560mil99143-7043

PX SESC V.LIVRE390MIL
7°a.sl.2amb. WCsocial copa
coz.área serv, Wc emp, 1gar.
priv. 99707-1409 C.65248

EMBARÉ– Vista mar 3qtos
1 suíte, 150m2. 3 vagas. La-
zer tota l . Lu iz Moraes
Tel.99786-0600 C.48523

APARECIDA – Prédio fte
ao mar, 3 dorms, suíte, dep,
piscina, sl. festas, 2 gars. R$
730.Tr.99640-4068 C.50613

JTO PRAIA! – Cobertura
vazia, bx cond, 3 suítes, ri-
ca AES, ót piscina c/deck,
churrasq, vista praia/mar,
2 gars. Estuda seu imóvel.
AB IMÓVEIS 3284-9393.
C.17156

VILA VALENÇA SV – 80m2

3 dorm, 2 entr., wc emp.,
gar. 3º and. s/ elev. 279 mil.
(13) 98232-5659. C.44196

QD.MAR.160M2 500MIL
Sl.3 ambs, sl. tv, ste, closet
AEs,coz plan, A.S dp.emp,
g.fech 99707-1409 C.65248

MOBILIADO $630MIL –
Fte, vazio, vista p/mar, im-
pecável, úts. 170m2, ste,
deps .emp, gar, opor t .
3289-6633 C.F.9132

3 QTOS. BOQUEIRÃO –
2p/andar. 1 qda. do mar,
1garagem. 430 mil. Manolo
Tel. 99712-6934 C.23943

3 QTOS. GONZAGA –
160m2 . And. alto, próx.
praia, gar. Rua Mário Car-
pinter. 630mil. Infs. 99127-
0606/3223-6000 C.55565

3 QTOS. (SUÍTE) V.MAR–
Pompeia, dep. emp. 138m2

Fte, sl. 2 ambs., gar. 620
mil. Tr. 99749-7212 C.11798

C.5 A.PADRÃO PX.PRAIA
2 stes, 2 clouset, 3 gar. Ac.
imóvel (-) valor. 1.250 mi-
lhão. F. 98111-1524 C.67619

BOQ. PX.CARREFOUR
3ds. ste, sl. 2 ambs., 3 WCs,
frente, gar. Ót. estado. 600
mil. Tel. 98111-1524 C.67619

BNH – Vazio. 3 dorms., sa-
la 2 ambs., piso frio, coz.,
banh. área serv. R$ 250 mil.
Tel. 99108-7064 C.28821

BOQUEIRÃO – 3 dorms.
Gov. Pedro Toledo 34 ap.42.
Fte c/gar. Vazio. 480 mil. Tr.
3261-5717/99712-7220

4 QTOS. 3 SUÍTES 290M2

Edif. Aliança Park, 3 gars.
Alto Padrão. Decorado.
Manolo99712-6934 C.23943

NÁUTICA I CASA 1 DORM.
Próx. R. Frei Gaspar. Piso
frio, coz. amer. $70 mil. Ac.
carro. 98148-9550 C.48675

480 MIL – Sobrado novo,
vazio, 2 suítes, c/gar. fe-
chada, quintal e churrasq.
Prox. C 4/5 a 50m da Af.
Pena.99754-3081 C.46.932

350 MIL CPO. GRANDE –
Ca s a Té r r e a em V i l a ,
2dorms., edícula, quintal.
Tel. 99142-6578 C.62335

VENDE-SE 2 CASAS –
Campo Grande - Visconde
de Cairú 124/126. Tr. (13)
99764-2726

SOBRADO P.PRAIA $365
Sl. 2ambs, copa coz plan, 2
Wcs, As. Boa, piso frio, sac.
1 gar. 99707-1409 C.65248

SOBRADO CANAL 1 – Ter.
6,30x50. 1 milhão e 100 (13)
99707-7281/99714-3888.
camposbittencourt.com.br

SOBRADO C.GDE. – Tipo
condomínio. Reform. 2ds,
2WCs. gar. p/moto.Urgente
398 mil. 3239-7915 C.57591

SOBREP.TÉRREA– Emba-
ré. 3ds. AE, ste, dep. emp.,
2gar. Ac.imóv.(-)vlr. 850 mil.
Tr. (13) 98137-5670 C.47662

GONZAGA/BOQUEIRÃO –
3 dorms. + dep. compl., sa-
la 3 ambs, adega, copa/
coz., + edícula c/churr. e
pisc., gar. 2 autos. 97418-
4785/3251-8139 C.36009

BELA SOBREP. P.PRAIA
869mil Loc.nobre. Térrea
3suítes, sl.2 ambs, churr,
2gars. 99113-3944 C.40388

TÉRREA BOQUEIRÃO –
Nova. Linda! 3 ds, 1 vaga.
Churrasq. R. Liberdade 44.
R$ 780 mil. Tr. 97408-1568

SOBRADO S.V. B.MAR –
365 mil. 3stes, d.emp., sl.3
amb, qtal, churr,gar.2autos
Ac.Fin. C/prop. 98123-8181

SOBRADO DUPLEX – Vila
Valença 3 suítes, sl.3 ambs.,
A.S, coz., churr. 2 vagas. Tr.
(13)99703-0945. C.67753-F

SOBRADO P.PRAIA $640
Sl 2 ambs, lavabo, wc soci-
al, qtal, churras, gar 2 veí-
culos. 99707-1409 C.65248

COND.BX. C.GDE 250MIL
Refor. janelas de alumínio
WC Box Blindex, sl. 2 ambs.
1gar. 99707-1409 C.65248

LINDA SOBREP. TÉRREA
618mil Aparecida. 4ds/ste,
sl.2 ambs, quintal,2gars. Ac.
(-)vlr.99113-3944 C.40388

SOBRADO V. BELMIRO–
3 qtos, suíte, sl 3 ambs, coz,
gar. 5 car. 130m2. Ac. 990
mil. 99749-7212 C.11798

BERTIOGA/SP – Casa Lin-
da.Cond.Fech.novo,5d(4sts)
pisc. 4vgs., living p/3ambs
lindo jardim. Dir. c/PP.
(11)98263-1757 C.127598

INVESTIDOR W.LUIZ 409
Sobrado excelente p/ ren-
da. 385m2. A.C., gar. 2, fte,
2,100 mil 99749-7212

VENDO/PERMUTO – La-
vanderia em PG 6 anos
mesmo local, rentável. En-
trar/lucrar.(13)98100-1136

5 SALAS – 98m2. Vista mar.
Rua Rei Alberto, 432, 2º
andar. c/gar. 420 mil. Ma-
nolo. 99712-6934 C.23943

LOJA SHOP.BALNEÁRIO
Ótimo c/mezanino. Vazia.
Só R$ 570 mil. C/Corretor.
Tr. 99143-7043/3273-8662

ANA COSTA – Rico Conj.
Coml. c/+/- 110m2, c/gar. 2
WCs, coz. De frente. 97418-
4785/3251-8139 C.36009

VENDO QUITANDA – Bo-
queirão em Santos, próx. a
praia. Tratar com Bullo. Tel.
99782-0322

PRÉDIO C/7 ANDARES –
Área Construída 1.590 m2.
Tudo novo. 1 quadra da
praia. Preço 15.900 mi-
lhões. Oportunidade. Tel.
97403-6174 C.42378

PET SHOP – Fatura 6 mi-
lhões ano. Mais de 2 mi-
lhões em estoque e insta-
lação. 97403-6174 C.42378

SUPERMERCADO – Faz
1.500 milhão p/mês. 10
caixas. Oportunidade. Tel.
97403-6174 C.42378

POSTO GASOLINA – San-
tos 300 mil litros. Ótimo
local 97403-6174 C.42378

ÁREA P/CONTAINER –
16.000 m2. Pço 8 milhões.
Gjá. 97403-6174 C.42378

SOBRADO CANAL 3 – Ót.
p/Fins Comerciais. Vila Ri-
ca. Já c/1 pessoa p/alugar e
pagar R$ 17 mil aluguel. Tel.
97403-6174 C.42378

HOTEL 60 APTOS. GJÁ. –
Lindo. Praia 4.000m2. Ven-
do c/propriedade. Oportu-
nidade 97403-6174 C.42378

MOTEL – Tenho 2. Cada 1
c/30 aptos. Centro Santos.
Os dois preço 800 mil .
Oport. 97403-6174 C.42378

PADARIA CANAL 3 – Mo-
vimento 350 mil. Fácil do-
bra. 97403-6174 C.42378

IMÓV.COMERC-LOJA – R.
Alex. Herculano, 4, esq
C.Nébias, 85m2, vazia, im-
pecável, $350mil. 3289-
6633 C.F.9132

CONJS. COMERCIAIS –
3Conjs. Excelente local.
(px.Ana Costa),várias me-
tragens, p/ Clínicas, Advo-
cacia, etc. C/gar.e solarium
$430 mil. Infs. 3223-6000
99127-0606 C.55565-F

PRÉDIO ESQUINA 9X35 –
A.U 630m2. Av. Rodrigues
Alves. 1.690 milhão. Tel.
(13) 98232-5659. C.44196

INVESTIDOR – Loja em
Shop. Gonzaga. Alug. p/
Subway. 10 anos no local.
650 mil.(13) 98232-5659.

VENDO TERRENO ESQ. –
Comercial 750m2 - 22x34.
Jd. Melvi P.G. Frente Rodo-
via.3479-1098/99712-3602

ENCRUZILHADA – Galpão
Coml. +/- 1.000m2. Vendo/
Alugo. Outro S.V. Corredor
Coml. 2.400m2 . 97418-
4785/3251-8139 C.36009

MACUCO 30X50 – Gonza-
ga 10x40; Encruzilhada
10x34; C.Grande 10x54; Es-
tuár io 16x37. F.97418-
4785/3251-8139 C.36009

ESTUÁRIO – Terreno 8x30.
Moleza. Bom para Investi-
dor. R$ 320.000. Tr. (13)
97404-2855 C.17875

CHÁCARA P. DE TOLE-
DO Qto/coz/sala/wc e
suíte indep. Fazenda S.
José. (13) 3568-2584
AFONSO PENA CANAL 6
Terreno 582m2. Pça José D.
Martins 9. Tr. Manolo. Tr.
99712-6934 C.23943

TERRENO EMBARÉ – R.
F r e i F . S ampa i o 9 9 -
9,80x40m. R$ 1.600.00 mil.
99682-9900 - 97408-4890

MACUCO / PX.AF.PENA
Com./Res. Ter.11x61. 1.250
milhão. Ac. apto. Pompéia/
Gonzaga98111-1524 C.67619

Aux. Técnico. Seg.
do Trabalho

Segmento construção ci-
vil. Formação nível técni-
co. CV p/ vagas013.rh
@gmail.com

Caixa
C/exp. p/ Santos. CV p/
whats 98116-9600

Confeiteira
C/experiência. Enviar
curriculum p/ pedidos@
saboremdobro.com.br

Corretor
De Imóveis c/CRECI e veí-
culo. C.V. p/anuncioscor
retoressv@gmail.com

DEPARTAMENTO
PESSOAL

C/experiência comprova-
da de 5 anos, p/atuar em
Santos nas rotinas de RH,
admissão, demissão, be-
nefícios, encargos, folha
de pagamento, e-social,
dctfweb, controle de jor-
nada, gestão de empre-
sas terceirizadas e de-
mais rotinas pertinentes.
Exige-se nível superior e
conhecimento do pacote
office (word, excel, outlo-
ok e internet). Os inte-
ressados deverão enviar
CV c/pretensão salarial
para o e-mail: vagarhem-
santos@gmail.com

Faxineiro
Prática emWAP e limpeza
geral Whats 99782-0350

Empresa
Contrata

Comprador c/experiên-
cia, ensino médio com-
pleto ou ensino superior.
Enviar currículos para
r h m a s t e r d e s a f i o
@gmail.com

Moça(o)
P/escritório e balcão.
More próx. Hospital Be-
neficência Portuguesa,
Rua Monsenhor Paula
Rodrigues, 205, Santos.

OFEREÇO-ME – Como do-
méstica (2ª a 6ª F). Cuidar
de idosos (noite/fins de se-
mana). 99782-0177 Denise

OFERECE-SE – Formada
em Direito c/exp. P/traba-
lhar Escrit. Adv. Disp.reg.
Tel. 99114-3400

OFEREÇO-ME – Como Cui-
dadora ou acompanhante
de idosos, c/curso. (13)
99164-5565 / 98859-3159

OFEREÇO-ME – Como cui-
dadora de idosos c/ práti-
ca e curso. Ótimas referên-
cias. (13) 99736-5040 Sueli

REFORÇO ESCOLAR– Ma-
temática/Física/Química.
(13)98839-1158 Prof.Marco

OPORTUNIDADE– Memo-
rial Necrópole Ecumênica
de Santos. Vendo jazigo
duplo. R$ 40 mil. Estudo
condições. (11)98380-5320
(13) 99111-6561

INSS – Resolvemos qual-
quer tipo de problema. Tr.:
3013-7379 - 99148-4892 ou
WhatsApp 97407-2836
consultoriasegura.com.br

** BONA - SYNTEKO ** –
Em tacos e assoalhos, me-
nos pó. Sem cheiro sem sair
de casa. Tr. com Bezerra
99113-7372

BRUMAR IMÓVE IS –
Compro Carteira de Adm. e
Condomín i o s . Tr. ( 1 3 )
99137-1700

Bel. ALDIR PASCOAL MONTE BELLO, Oficial do Registro Civil das Pessoas
Naturais do 2º Subdistrito do Município e Comarca de Santos, Estado de São
Paulo, Av. Washington Luiz, 61, (Canal 3), Vila Mathias, Santos-SP, CEP.
11050-201. Tel.3222-2954 e 3234-2811. Faço saber que pretendem se casar e
apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1525 do Código Civil Brasilei-
ro:GABRIEL BARRETO JUSTO e THAMARA DA SILVA NUNES. Ele, de nacionalidade
brasileira, consultor de processos, solteiro, nascido em Santos, SP, no dia 19 de
junho de 1991, residente e domiciliado a Rua Oswaldo Cruz, nº 469, apto. 10-B,
Boqueirão, Santos, SP, filho de RONALDO ALVES JUSTO e de ZULEIKA IONÁ SAN-
CHES BARRETO JUSTO. Ela, de nacionalidade brasileira, propagandista médica,
solteira, nascida em Santos, SP, no dia 11 de abril de 1991, residente e domici-
liada a Rua Oswaldo Cruz, nº 469, apto. 10-B, Boqueirão, Santos, SP, filha de
VALDINEI NUNES e de DIRCÉA DA SILVA NUNES. Se alguém souber de algum im-
pedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente, que afixo no lugar de
costume e publico pela imprensa local.

Santos, 09 de julho de 2022
ALDIR PASCOAL MONTE BELLO - Oficial do Registro Civil

THÔMAS MENDES GONÇALVES e TÁSSIA OLIVEIRA DE SOUSA. Ele,
de nacionalidade brasileira, marinheiro, divorciado, nascido em Santos, SP,
no dia 26 de maio de 1991, residente e domiciliado a Rua Emilio Ribas nº
94 Ap.51 Bl. A, Vila Mathias, Santos, SP, filho de ADALBERTO MENDES
GONÇALVES e de REGINALDA DE LIMA GONÇALVES. Ela, de naciona-
lidade brasileira, do lar, divorciada, nascida em Guarujá, SP, no dia 31 de
janeiro de 1994, residente e domiciliada a Rua Emilio Ribas nº 94 Ap.51 Bl.
A, Vila Mathias, Santos, SP, filha de SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA e de
MIRIAM DE SOUZA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o
na forma da Lei. Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publi-
co pela imprensa local.

Santos, 09 de julho de 2022
ALDIR PASCOAL MONTE BELLO - Oficial do Registro Civil

DANIEL LAVORATO e GLAUCIA NASCIMENTO DE SOUZA. Ele, de naci-
onalidade brasileira, escrivão de policia, solteiro, nascido em Santos, SP,
no dia 03 de setembro de 1977, residente e domiciliado a Praça. Joaquim
Murtinho nº 57, Embaré, Santos, SP, filho de DORIVAL LAVORATO e de LUZI
LAVORATO. Ela, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida em
Santos, SP, no dia 28 de agosto de 1983, residente e domiciliada a Praça.
Joaquim Murtinho nº 57, Embaré, Santos, SP, filha de VANDERLEI DE
SOUZA e de GLEYDE DO NASCIMENTO DE SOUZA. Se alguém souber
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente, que
afixo no lugar de costume e publico pela imprensa local.

Santos, 09 de julho de 2022
ALDIR PASCOAL MONTE BELLO - Oficial do Registro Civil

FABIO MARCHIONI DE OLIVEIRA LOPES PEREIRA e HELOISE MORA-
ES DE TOLEDO. Ele, de nacionalidade brasileira, consultor de TI, divor-
ciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 27 de maio de 1977, residente e
domiciliado a Av. Bartolomeu de Gusmão nº 74 Ap.106A, Aparecida, San-
tos, SP, filho de ANTONIO LOPES PEREIRA e de ELISABETE MARCHI-
ONI DE OLIVEIRA PEREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, coordena-
dora comercial, solteira, nascida em Santo André, SP, no dia 12 de setem-
bro de 1974, residente e domiciliada a Av. Bartolomeu de Gusmão nº 74
Ap.106A, Aparecida, Santos, SP, filha de WAGNER TECIANO DE TOLE-
DO e de CELINA MORAES DE TOLEDO. Se alguém souber de algum im-
pedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente, que afixo no lu-
gar de costume e publico pela imprensa local.

Santos, 09 de julho de 2022
ALDIR PASCOAL MONTE BELLO - Oficial do Registro Civil

FERNANDO DOMINGUES VIEIRA DA PAZ e MAÍRA TRINDADE FIRMO
DE BARROS. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar de operações, sol-
teiro, nascido em Peruíbe, SP, no dia 13 de maio de 1993, residente e do-
miciliado a Avenida Bartolomeu de Gusmão, nº 46, ap. 15, bloco A, Bo-
queirão, Santos, SP, filho de CARLOS EDUARDO VIEIRA DA PAZ e de
RAQUEL DOMINGUES. Ela, de nacionalidade brasileira, analista de pro-
dutos, solteira, nascida em Santos, SP, no dia 20 de julho de 1989, resi-
dente e domiciliada a Avenida Bartolomeu de Gusmão, nº 46, ap. 15, blo-
co A, Boqueirão, Santos, SP, filha de PAULO FIRMO DE BARROS e de
CONCEIÇÃO PEREIRA DA TRINDADE BARROS. Se alguém souber de
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente, que afi-
xo no lugar de costume e publico pela imprensa local.

Santos, 09 de julho de 2022
ALDIR PASCOAL MONTE BELLO - Oficial do Registro Civil

RAFAEL GOMES MARQUES e STEPHANY POLITANO. Ele, de naciona-
lidade brasileira, product owner, solteiro, nascido em São Vicente, SP, no
dia 15 de dezembro de 1991, residente e domiciliado a Rua: Inglaterra nº
36 Ap.02, Ponta da Praia, Santos, SP, filho de CLAUDIO ANTONIO DA SILVA
MARQUES e de ELZA GOMES DE SOUZA MARQUES. Ela, de nacionali-
dade brasileira, assistente administrativo, solteira, nascida em Santos, SP,
no dia 30 de abril de 1995, residente e domiciliada a Rua: Inglaterra nº 36
Ap. 02, Ponta da Praia, Santos, SP, filha de e de GRACIELA DE ASSIS
POLITANO. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na for-
ma da Lei. Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pela
imprensa local.

Santos, 09 de julho de 2022
ALDIR PASCOAL MONTE BELLO - Oficial do Registro Civil

GABRIEL GARCIA DA SILVA LEITE e ANDRESSA FERREIRA LOPES. Ele,
de nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, nascido em Santos, SP, no
dia 07 de julho de 1985, residente e domiciliado a Rua São José, nº 154, apto.
11, Embaré, Santos, SP, filho de PEDRO LUIZ DA SILVA LEITE e deMARCIA
REGINA GARCIA DA SILVA LEITE. Ela, de nacionalidade brasileira, advo-
gada, solteira, nascida em Santos, SP, no dia 05 de setembro de 1988, re-
sidente e domiciliada a Rua São José, nº 154, apto. 11, Embaré, Santos, SP,
filha de ABILIO SILVA LOPES e de REGINA CELIA FERREIRA LOPES. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o
presente, que afixo no lugar de costume e publico pela imprensa local.

Santos, 09 de julho de 2022
ALDIR PASCOAL MONTE BELLO - Oficial do Registro Civil

LUCAS LORDEN VITAL DA SILVA e RENATA CONCEIÇÃO DA SILVA. Ele,
de nacionalidade brasileira, contador, solteiro, nascido em São Paulo, SP,
no dia 03 de agosto de 1991, residente e domiciliado a Rua Vahia de Abreu,
nº 58, apto 05, Boqueirão, Santos, SP, filho de OTAVIO GARCIA VITAL DA
SILVA e de LINA LUCIA LORDEN VITAL DA SILVA. Ela, de nacionalidade
brasileira, assistente administrativa, solteira, nascida em São Vicente, SP,
no dia 26 de fevereiro de 1999, residente e domiciliada a Rua Vahia de Abreu,
nº 58, apto 05, Boqueirão, Santos, SP, filha de SEBASTIÃO JOSÉ DA SIL-
VA e de IONICE DA CONCEIÇÃO. Se alguém souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente, que afixo no lugar de
costume e publico pela imprensa local.

Santos, 09 de julho de 2022
ALDIR PASCOAL MONTE BELLO - Oficial do Registro Civil
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Santos

Árbitro:Braulio daSilvaMachado (Fifa/SC)
Local:VilaBelmiro, hoje, às 18horas.
TransmissãodoPremiere.

ESPORTES

Ronaldo;Hayner,Wanderson,
Ramone Jefferson; Edson
Felipe,Gabriel Baralhas
e Jorginho; Airton,
ShayloneDiegoChurín.
Técnico: Jorginho.

JoãoPaulo;Madson,Maicon,
EduardoBauermanneFelipe
Jonatan; RodrigoFernández,
Vinícius Zanoceloe Carlos
Sánchez; LéoBaptistão,Marcos
Leonardoe LucasBraga.
Técnico:Marcelo Fernandes.

Atlético-GO

Editor HeitorOrnelas

E-mail esportes@atribuna.com.br

BRUNOLIMA

DAREDAÇÃO

Diasdepoisdavexatóriaeli-
minaçãonaCopaSul-Ame-
ricana para o Deportivo
Táchira,dademissãodotéc-
nicoFabiánBustosedasaí-
da do executivo de futebol
Edu Dracena e todo o co-
mando do Departamento
deFutebol, o Santos volta a
campo hoje para tentar
amenizar a crise no clube.
Com o interino Marcelo
Fernandes à beira do cam-
po,oPeixerecebeoAtlético-
GO, às 18 horas, na Vila
Belmiro, pela 16ª rodada
doCampeonatoBrasileiro.
Avitória se faznecessária

para, além de acalmar o
ambiente,melhorarasitua-
ção santista na competi-
ção.Odesempenhoalvine-
gro no campeonato após as
15primeirasrodadasé infe-
rior ao do ano passado,
quandooSantos lutoucon-
traorebaixamento.
Em2021,oPeixeinicioua

16ª rodada na 8ª posição,
com 20 pontos conquista-
dos. Nesta edição, o Santos
éo12º, com19pontosem15
compromissos. São apenas
doispontosàfrentedoAtlé-
tico-GO, primeiro time da
zonaderebaixamento.
Para recolocar a equipe

no caminho das vitórias,
pois o time tem um triunfo
nosúltimos13jogos,Marce-
lo Fernandes, segundo o
apurado por A Tribuna,
aproveitou o treinamento

de ontempara realizarmu-
danças na equipe. Aprinci-
pal delas é a volta de Carlos
Sánchez ao time titular.
Alémdouruguaio,ozaguei-
ro Maicon, recuperado de
lesão, tambémretorna.
A única dúvida do interi-

no está na lateral direita.
Madson, liberado pelo De-
partamento Médico após
um longo período, treinou
normalmente e é o favorito
para começar jogando, en-
quanto Auro deve ficar no
bancodereservas.
Oprincipal desfalque se-

rá o atacante Ângelo, que
recebeu o terceiro cartão
amarelo na derrota por 2

a 1 para o Flamengo.

ADVERSÁRIOINDIGESTO

Apesar de estar abaixo do
Santos no Brasileirão, o
Atlético-GO vive um mo-
mento melhor do que o do
Peixe. Principalmente por-
que na última quinta-feira,
o Rubro-negro goiano eli-
minou o Olimpia, do Para-
guai, nos pênaltis, e avan-
çou às quartas de final da
CopaSul-Americana.
Além disso, nas últimas

duas vezes que visitou o
Santos pelo Brasileirão, o
Dragão deixou a Vila com
os três pontos. Foram duas
vitóriaspor1a0.

RicardoGoulart, Jhojan Julio eBrunoOliveira

Telefone 2102-7162

Pendurados

❚❚❚ A passagem do meia-
atacante Ricardo Goulart
pelo Santos está perto do
fim. Sem brilhar com a ca-
misa 10 do Peixe desde que
foi contratado, o jogador já
não vinha agradando aos
torcedoreseopênaltiperdi-
donaeliminaçãoparaoDe-
portivo Táchira, da Vene-
zuela, naúltimaquarta-fei-
ra, foi a gota d’água para o
desgaste da relação. Clube
e atleta já conversam sobre
arescisãodocontrato.
Além de não justificar o

fato de ser o maior salário
do elenco, o próprio Ricar-
do Goulart está incomoda-
do com as críticas e a pres-
sãorecebida.
O jogadorjánãoenfrenta-

ria o Atlético-GO hoje por-
que, segundoaassessoriade
imprensa do Santos, ele so-
freuumdesconfortomuscu-
lar e não seria relacionado
pelotécnico interinoMarce-
loFernandes.

30JOGOS

Ao todo, Ricardo Goulart,
que foi contratado pelo ex-
executivo de futebol Edu
Dracena,entrouemcampo

por 30 oportunidades
com a camisa do Santos,
marcou quatro gols e foi o
autor de apenas duas as-
sistências. O seu vínculo
com o Peixe tem validade
até o final do ano que
vem.(BL)

TécnicodoBocaJuniors?
CucaéumdosnomesespeculadosparaassumiroBoca Juniors,
quedemitiuSebastiánBattaglia. Porém, segundoapuradopor
ATribuna, Cucaestádecididoavoltar ao trabalhosóem2023.

RicardoGoulart negocia
rescisãode contrato

O experiente Carlos Sánchez treinou no time de titular no última atividade antes do jogo e será uma das novidades do Peixe na noite de hoje

Atacante não convence no Peixe

FALECOMAGENTE!

Àderiva, Santosencara
Atlético-GOnaVila
Sem treinador e executivo de futebol, o Peixe será comandado por Marcelo Fernandes

FOTOS IVANSTORTI/SANTOSFC
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DESÃOPAULO

De olho em seguir nas pri-
meiras posições no
Brasileirão, o Corinthians
chega confiante para o jogo
contraoFlamengo, hoje, às
16 horas, na Neo Química
Arena, e temum incômodo
jejum pela frente. O Timão
não vence a equipe carioca
desdesetembrode2018,na
semifinal da Copa do Bra-
sil. De lá para cá, são nove
derrotaseumempate.
Há dúvidas na escalação,

já que o clube segue com o
departamento médico
cheio. Adson, Fagner, Gus-
tavo Silva, Júnior Moraes,
Maycon e Renato Augusto
nãoentraramemcampona

classificação na Libertado-
res, contra o Boca Juniors,
terça-feira. JáWillian, com
dores no ombro, ficou no
bancoeédúvidahoje.
O clube fez um treino

abertopara40mil torcedo-
res na sexta-feira em que
também apresentou o cen-
troavanteYuriAlbertoàtor-
cida. Enquanto um chega,
dois saem.Nesta semana, o
zagueiroJoãoVictoreoata-
canteMantuan deixaram o
clube rumo ao Benfica e ao
Zenit, respectivamente.
O duelo entre Corin-

thianseFlamengotambém
vai servir de prévia para o
dueloentreosdoisnasquar-
tas de final da Libertado-

res, daqui a ummês. Até lá,
o time do técnico Vítor Pe-
reirapoderátermuitasmu-
danças, com a recuperação
de atletas lesionados, a dis-
ponibilidade do atacante
Yuri Alberto e a possível
chegadadeoutrosreforços.
Apesar de classificados,

Corinthians e Flamengo
vêmdesituaçõesdiferentes
nas oitavas da Libertado-
res. O time paulista teve
uma classificação histórica
ao bater o Boca Juniors,
nos pênaltis, na Bombone-
ra. Já o Rubro-negro atro-
pelou o Tolima por 8 a 1 no
agregadoe chega fortepara
a sequência do ano em to-

dasascompetições.
Vítor Pereira deve usar

seus principais jogadores
hoje e poderá poupar al-
guns destaques no meio de
semana,quandootimevisi-

taoSantos,naVilaBelmi-
ro, pela partida de volta
das oitavas da Copa do
Brasil. Na ida, o Timão
venceupor4a0. (Estadão
Conteúdo)

DESÃOPAULO

Após a classificação na Co-
pa Sul-Americana e a pri-
meira vitória como visitan-
te no Brasileirão no último
fimde semana, o SãoPaulo
tem um grande desafio ho-
je,às 18horas,noMineirão,
contraoAtlético-MG.Com
vários desfalques, a equipe
deRogério Ceni encara um
dospostulantesaotítulona-
cional.
Cinco jogadores do time

tricolor vão cumprir sus-
pensãoeestãoforadaparti-
da.OszagueirosDiegoCos-
ta e Léo, o volante Gabriel
Neves,omeiaRodrigoNes-
tor e o atacanteLuciano re-
ceberam o terceiro cartão

amarelodiantedoAtlético-
GO, no último domingo.
Sem dois zagueiros, Ceni
pode voltar a ter uma linha
dequatrojogadoresnadefe-

sa. A série de desfalques
emumcalendário aperta-
do é uma preocupação re-
correntedotreinador.
“Estamos focados para

esse jogo. O favoritismo é
do Atlético-MG, vamos
tentar fazer a equipe com-
petir e trazer pontos”, dis-
se Ceni após a goleada de
4 a 1 sobre a Universidad
Católica pela Copa Sul-
Americana.
Depois do Galo, o São

Paulo teráoPalmeiras,no
AllianzParque,quinta-fei-
ra, às 20 horas, pelo jogo
de volta das oitavas de fi-
nal da Copa do Brasil. No
duelo de ida, o São Paulo
venceupor1a0. (EC)

Atlético-MG

Corinthians

Fortaleza

Árbitro:AndersonDaronco (RS)
Local:Mineirão, hoje, às 18horas.
TransmissãodoPremiere.

Árbitro:RamonAbatti Abel (SC).
Local:NeoQuímicaArena, hoje, às 16horas.
TransmissãodaTVTribunaePremiere

Árbitro:WiltonPereiraSampaio (Fifa/GO)
Local:ArenaCastelão, hoje, às 18horas.
TransmissãodoPremiere.

Everson;Guga (Mariano),
NathanSilva, Junior Alonsoe
GuilhermeArana; Otávio,
Allan, Zaracho (Rubens),
NachoeVargas;Hulk.
Técnico:AntonioMohamed.

Cássio;Rafael Ramos (Fagner),
Gil (Méndez),Raul Gustavo e
FabioSantos;DuQueiroz, Roni,
Giuliano,Willian eAdson; Róger
Guedes.Técnico:Vítor Pereira.

MarceloBoeck; Ceballos,
Benevenutoe Titi; Yago
Pikachu,Hércules, José
Welison,MatheusVargas
eLucasCrispim;Romero e
Moisés.Técnico: Juan
PabloVojvoda.

Jandrei; Igor Vinícius
(Rafinha),Miranda, Luizão
eReinaldo;PabloMaia,
IgorGomes, Talles Costa
ePatrick; Éder e Calleri.
Técnico:Rogério Ceni.

Santos,Rodinei (Matheuzinho),
Pablo,David Luiz (LéoPereira)
eAyrtonLucas; ThiagoMaia,
Diego (JoãoGomes), Everton
RibeiroeArrascaeta;Gabigol e
Pedro.Técnico:Dorival Júnior.

Weverton;MarcosRocha,
Gómez,Murilo ePiquerez;
Danilo, ZéRafael e Raphael
Veiga;GustavoScarpa,
DudueRony.
Técnico:Abel Ferreira.

SãoPaulo

Flamengo

Palmeiras

Emtempo

Após a classificação na Libertadores, o clima no Timão é de alegria

Mais uma vez a história se repete no
Santos. Derrotas, campanha ruim, ve-
xames, protestos de torcedores, críti-
case,nofinal, demissãodotreinador.A
bola da vez foi o argentino Fabián Bus-
tos, que durou apenas cerca de quatro
meses. É apenas mais um na lista que
tem Fábio Carille, Fernando Diniz e
ArielHolan,dentreoutros.DesdeJorge
Sampaoli,em2019, foramnovecoman-
dantes, incluindo as três interinidades
deMarceloFernandes.
OsnúmerosdeBustos, inegavelmen-

te, são pífios: nove vitórias, 13 empates
eoitoderrotas.Nessemeio,háaabsur-
da eliminação da Copa Sul-Americana,
em plena Vila Belmiro, para o Deporti-
voTáchira, e, salvomilagre, daCopado
Brasil,apósasonoraderrotaporgolea-
da para o Corinthians, no jogo de ida,
por4a0.
Para seguir na competição nacional

semdisputadepênaltis,oSantospreci-
sa vencer por cinco gols de diferença.

Até para sonhar é difícil, ainda que o
futebolsejapródigoemapresentarsur-
presas. Desse porte, porém, é raro,
levando em consideração também o
nível técnico do time. Muito provavel-
mente, restará apenas o Campeonato
Brasileiro, cuja meta maior, sem dúvi-
da, é evitar o rebaixamento para a
SérieB.
ComFabián Bustos e comissão, tam-

bém foi embora Edu Dracena, inventa-
dopelopresidenteAndrésRuedacomo
executivo de futebol. Dracena foi res-
ponsável pela “descoberta” do treina-
dorargentino,acreditandoqueotraba-
lhonoBarcelonadeGuayaquilocreden-
ciava a assumir o Santos. Sem dúvida,
mais uma aventura a confirmar, no
mínimo, faltadevisãoesensibilidade.
A questão maior do Santos hoje é

clara:oelencoéfracoparaomomento,
aindaque jovens comoMarcos Leonar-
do,Ângeloeoutrossejamumaperspec-
tiva. A única realidade é o goleiro João

Paulo. O problema é o tempo. Esperar
queamadureçamecomandemotimeé
umriscosério.
As informações dão conta que o

atual projeto da diretoria é rigorosa-
mente administrativo, visando sanear
o clube financeiramente, após anos e
anos de desmandos. Em tese, meta
positiva, mas de nada adiantará se,
paralelamente, o time não tiver razoá-
vel qualidade e apresentar resultados.
O peso das constantes demissões de
treinadorégrandeemtermos financei-
ros.Houveummomento,segundocons-
ta, queo Santos pagavaaté três treina-
dores.Quegestãoéessa?
Como a demissão de Fabián Bustos

está consumada, talvez seja agora a
últimaoportunidadedesalvaratempo-
rada e evitar o pior. A decisão de cha-
mar o ex-jogador e ídolo Giovanni para
integrar a comissão técnica interina,
sob o comando do eterno Marcelo Fer-
nandes, émais emocional doquepráti-

ca.Grandescraquesdopassadodevem
ser sempre lembrados e homenagea-
dos e são a história do clube, porém,
estão longederepresentarsoluções.
Com certeza, não há mais espaço

para erros ou aventuras. Se o modelo
emmente prevê um executivo de fute-
bol para depoisdefinir o treinador, que
se opte por um profissional sério e
competente. No mercado, há algumas
boasopões,comreconhecidacapacida-
de e experiência. Um deles já até pas-
soupelo Santos como treinador e algu-
mas temporadas atrás decidiu investir
nessa carreira profissional. E também
tem bom nível cultural, para elevar o
patamar interno.
Independentementedenomes, con-

tudo, é preciso definir claramente o
projeto e sua dimensão. Além disso,
são impostas coragem e ousadia, ain-
da que possa colocar a meta adminis-
trativa em segundo plano. Segundo
renomados economistas, investimen-

to não édespesa e traz retorno finan-
ceiro eparceiros.
Aindaquevivamrealidadescomple-

tamente diferentes, Palmeiras e Fla-
mengo são hoje bons exemplos. Am-
bos são sempre investidores, têm co-
mo meta o time e os resultados. O
clubecarioca,alémdevoltaraomerca-
do e contratar Éverton Cebolinha e
Arturo Vidal, fala até em construir
estádio próprio, enquanto o paulista
vive a tranquilidade de contar com
umapresidenteepatrocinadora.
Vale lembrar que o Flamengo viveu

recentemente uma fase administrati-
va semelhante à do Santos e retomou
seuprotagonismonacional,eatémun-
dial, com uma gestão arrojada. A cha-
ve do sucesso é ter o máximo como
objetivo. Os que não acreditam nisso
se focam em conseguir pouco. E mui-
tasvezesnãoéosuficiente.
O Santos precisa sair de sua triste

rotinadeanos.Ounãosobreviverá.

DESÃOPAULO

Se na Libertadores o Pal-
meiras é soberano, com
números impressionan-
tes, incluindo o recorde
histórico de nove vitórias
consecutivas, no Brasilei-
rão o time de Abel Ferrei-
ra tem oscilado. A ordem
hoje é ganhar do Fortale-
za no Castelão, pela 16ª
rodada, e recuperar os
pontos perdidos em casa,
na derrota para o Athleti-
co-PR,háoitodias.
O Palmeiras liderava o

Brasileirão com certa fol-
ga,masviuosrivaisencos-
tarem.Com29pontosde-
correntes de oito vitórias,
cinco empates e duas der-
rotaseprecisavoltaraven-
cer no torneio para não
dar brecha aos adversá-
rios.OFortalezaéolanter-
na,com10pontos.
Embora tenha tropeça-

do em seus últimos com-
promissos peloBrasileiro,
o Palmeiras joga confian-
tena capital cearensepor-
queéovisitantemais indi-
gesto do certame nacio-
nal. Fora de casa, nãoper-
deu nenhuma vez e con-
quistou 15 dos 21 pontos
possíveis, com quatro
triunfosetrêsempates.As
duas únicas derrotas na
competição aconteceram
noAllianzParque.
“TemosdechegaraFor-

taleza, fazerumgrandejo-
go e buscar a vitória, pois
nosso objetivo é nosman-
termos na parte de cima
da tabela”, falou o atacan-
teBrenoLopes. (EC)

Notopo,
Palmeiras
visitao
Fortaleza

PréviaparaoduelonaLibertadores
Corinthians recebe o Flamengo na Neo Química Arena, hoje, às 16 horas, decidido a quebrar o tabu de dez jogos

Rotinadeanos

RODRIGOCOCA/AGÊNCIA CORINTHIANS

MarcioCalves
marciocalves@ymail.com

Emboa fase, oSãoPaulomede
forças comoGalonoMineirão

LOTERIAS

DiadeSorte > concurso626 >07/07

Mêsdasorte: Fevereiro

Ninguémacertouas setedezenaseoprêmio
acumulaemR$774.269,21.Seisacertospagam
R$1.651,84para57; cincoacertospagamR$20,00
a2.048;quatroacertospagamR$4,00a24.617.

Lotofácil > concurso2.567 >08/07

01 02 03 04 05

07 11 12 13 14

15 19 20 21 24

Ninguémacertouas 15dezenaseoprêmio
acumulouemR$1.740.266,70. 14acertospagam
R$1.366,65para267; 13acertospagamR$25,00
para8.684; 12acertospagamR$10,00a123.837;
11acertospagamR$5,00a718.204.

1
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10
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13

14

Lotomania> concurso2.336 > 08/07

02 04 13 16 22

31 33 37 38 42

47 61 62 63 70

72 81 86 94 95

Ninguémacertouas 20dezenaseoprêmioacumula
emR$5.901.944,82; 19acertospagamR$76.944,61
paraquatro; 18acertospagamR$1.748,74para 110;
17acertospagamR$164,69para 1.168pessoas;
16acertospagamR$35,86para 5.364apostadores;
15acertospagamR$8,52para 22.571; zeroacerto:
nãohouveganhador.

Loteca

Concurso 1.006 >Jogosde2/7e3/7

1 x 2

Ninguémacertouos14 jogoseoprêmio
ficouacumuladoemR$1.162.020,70

Quina> concurso5.892 > 08/07

07 21 54 75 78

Ninguémacertouas cincodezenase oprêmio
acumulouemR$731.144,96.Aquadrapaga
R$5.697,23para55; ternopagaR$ 74,06para
4.029;duquepagaR$3,08para96.817.

Fluminense

Floresta

Juventude

Ceará

Santos

Palmeiras

Avaí

Atlético-GO

Bahia

VascodaGama

Remo

América-MG

Coritiba

Ypiranga

Corinthians

Altos

Atlético-MG

Internacional

Flamengo

Athletico-PR

Cuiabá

SãoPaulo

Grêmio

Sport

Paysandu

Goiás

Fortaleza

São José

Mega-Sena>concurso2.498>06/07

09 12 26 29 46 47

Umapessoaacertouas seisdezenase levouoprêmio
deR$51.830.706,79.QuinapagaR$51.135,50a88;
quadrapagaR$817,24a7.866.

DuplaSena > concurso2.388>07/07

02 07 34 42 44 50

Ninguémacertouas seisdezenaseoprêmio
acumulaemR$806.211,99;quinapaga
R$ 11.172,40para4;quadrapagaR$ 110,31 para
463; ternopagaR$2,55para 10.008pessoas.

04 22 23 25 37 47

sena:nãohouveganhadores;
quinapagaR$ 5.745,81para7;
quadrapagaR$91,04para 561;
ternopagaR$2,43a 10.495pessoas.

Federal > concurso5.679 > 09/07

1o prêmio 24.036 R$ 500.000,00

2o prêmio 37.544 R$ 27.000,00

3o prêmio 53.990 R$ 24.000,00

4oprêmio 07.874 R$ 19.000,00

5o prêmio 70.891 R$ 18.329,00

Timemania> concurso 1.805 >07/07

Timedo coração:Náutico/PE
Ninguémacertouassetedezenaseoacumuladoéde
R$45.322.246,69.SeisdezenaspagamR$32.993,61
para17.CincodezenaspagamR$ 1.085,73a738;
quatroacertospagamR$9,00a 13.362;
trêsacertospagamR$3,00a 125.602.

72

Primeirosorteio

Segundosorteio

ATÉOFECHAMENTODESTAEDIÇÃO,ACAIXAHAVIADIVULGADOAPENASORESULTADODALOTERIAFEDERAL

01 271911
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6horas -VôleidePraia:Etapade
Gstaad (semifinal feminina);
SporTV2
7horas -Tênis -Wimbledon:
Zhang/Mertensx
Siniakova/Krejcikova;SporTV3
7horas -Vôlei - LigadasNaçõesde
VôleiMasculino -Brasil x Japão;
SporTV2
8horas -Automobilismo - Extreme
E:Etapa IslandXPrix II
(Sardenha);ESPN4
10horas -Tênis -Wimbledon:
Djokovic xKyrgios (final);ESPN2e
SporTV3
10horas -Vôlei dePraia:Etapade
Gstaad (final feminina);SporTV2
10horas -Fórmula 1:GPdaÁustria
(corrida);Band
10h15 -Ciclismo:TourdeFrance
(Etapa9);ESPN3
11horas -CampeonatoBrasileiro
Sub-20:PalmeirasxCeará;
SporTV
11horas -Brasileirão: Coritibax
Juventude;Premiere
12horas - Judô:GrandSlamde
Budapeste (Final);SporTV2
13h05 -Automobilismo:Copa
Truck (5ª etapa);SporTV3

13h15 -Golfe:Genesis Scottish
Open(RodadaFinal);ESPN3
15horas -Vôlei - LigadasNações
Masculina:PolôniaxEslovênia;
SporTV2
15h30 -CampeonatoArgentino:
Racingx Independiente;ESPN4
16horas -Automobilismo:Nascar
CupSeries;BandSports
16horas -Brasileirão: Corinthians
xFlamengo;TVTribunaePremiere
16horas -EurocopaFeminina:
Françax Itália;ESPN
16horas -CampeonatoBrasileiro
Sub-20:SãoPauloxAmérica-MG;
Band
18horas -Brasileirão:Atlético-MG
xSãoPaulo;Premiere
18horas -Brasileirão: Fortalezax
Palmeiras;Premiere
18horas -Brasileirão: Santosx
Atlético-GO;Premiere
19horas -Brasileirão: Cuiabáx
Botafogo;Premiere
20h -Beisebol -MLB:NewYork
YankeesxBostonRedSox;ESPN2
20h -Basquete:Torneio
Internacional (final);SporTV2
20h30 -CampeonatoArgentino:
RiverPlatexGodoyCruz;ESPN

HOJENATV

DORIO

Na despedida do atacante
Fred, que resolveu pendu-
rar as chuteiras aos 38anos
por causa de um problema
na visão, o Fluminense en-
costou no líder Palmeiras
ao derrotar o Ceará por 2 a
1, ontem, pela 16ª rodada
do Campeonato Brasileiro,
no Maracanã. O jogo con-
tou comapresençademais
de 63 mil torcedores, ávi-
dosparapresenciaroadeus
de um dos maiores ídolos
dahistóriadoclube.
Os gols foram marcados

por Cano e Matheus Mar-
tins para o Tricolor carioca,
enquanto Luiz Otávio des-
contou para o Vozão. O re-
sultado fez o Fluminense
chegaraos27pontosedimi-
nuir para dois a diferença
para o líder Palmeiras, que
entra em campo hoje, con-
traoFortaleza.Otimecario-
cavenceuoquartojogocon-
secutivo no torneio. O Cea-
rá,poroutro lado, ficoucom
18, flertando com a zona de
rebaixamento.
FredsedespededoFlumi-

nensecom376 jogosdispu-
tados e 199 gols, o último
na vitória diante do Corin-
thians por 4 a 0. Pelo time
tricolor, conquistou dois
Campeonatos Brasileiros
(2010 e 2012), a Primeira
Liga (2016), dois Cariocas
(2012 e 2022) e ainda foi
essencial no chamado Ti-
medeGuerreiros,responsá-
velpor impedirumrebaixa-

mento que era dado como
certoem2009.
Antes mesmo de a bola

rolar, o Maracanã vivia um

climadefestacomadespedi-
da de Fred. O rosto do arti-
lheiro estava por todo está-
dio, comomáscaras ou car-

regado pelos torcedores,
que chegaram horas antes
paraaproveitarcadaminu-
to do adeus do ídolo. Teve
atéumtorcedor vestidode
FredFlintstone.
Assim que o nome de

Fred apareceu no telão do
Maracanã, a torcida foi à
loucura. O atacante esta-
va claramente emociona-
do com a festa. E teve até
um lindo mosaico em sua
homenagem. (Estadão
Conteúdo)

DEPARIS

A campeã olímpica na ma-
ratona aquática Ana Mar-
cela Cunha voltou a subir
no lugar mais alto do pó-
dio duas semanas após
conquistar três medalhas
no Mundial de Esportes
Aquáticos. A brasileira
venceu, ontem, a prova de
10 kmda etapa de Paris da
Série Mundial de Águas
Abertas com tempo de
2h00min33s71.
Foi sua segunda conquis-

tadatemporadanocircuito
mundial. A holandesa Sha-
ron van Rouwendaal ficou
comamedalha de prata e a
italianaGinevra Taddeucci
completou o pódio na ter-
ceiracolocação.
A prova dos 10 km é a

únicanoprogramaolímpi-
co e foi conquistada por
AnaMarcelanaúltimaedi-
ção dos Jogos em Tó-
quio-2020.
Naetapadeontem,adis-

puta foi acirrada e emocio-
nante até o final, com a
decisão saindonosúltimos
metros. A brasileira dei-
xoupara trás vanRouwen-
daal, suaprincipaladversá-
ria na prova e atual cam-
peãmundial.
O resultado evidencia a

boa fase da nadadora. Re-
centemente, Ana Marcela
conquistou três medalhas
no Mundial de Esportes
Aquáticos em Budapeste,
naHungira, sendo dois ou-
ros, nos 5 kme25 km, e um
bronze,nos10km.(EC)

AnaMarcela conquistaoouroemParis

RODADA

DESPIELBERG

Depois de ficar na segunda
fila nos treinos livres de on-
tem, o holandês Max Vers-
tappenmostrou a sua perí-
cia nas pistas para desban-
car a dupla ferrarista e ob-
ter a polepositiondoGPda
Áustria, que serádisputado
hoje, a partir de 10h.Omo-
negasco Charles Leclerc fi-
cou com o segundomelhor
tempo e sai logo atrás do
pilotodaRedBull.Líderdo
MundialdePilotos,oholan-
dêsfaturouoitopontos.
Ogridqueprojetavauma

brigaparticularentreaFer-
rari e a Red Bull teve ainda
o espanhol Carlos Sainz na
terceira posição. A surpre-

saficouporcontadoquar-
tocolocado:o inglêsGeor-
ge Russell, da Mercedes.
LewisHamilton seu com-
panheiro de equipe, ficou
com o oitavomelhor tem-
pododia.
A sprint race, corrida

curtaquedefiniuogridde
largada para a prova ofi-
cial, mostrou um Max
Verstappen soube criar
umavantagemeadminis-
traroprimeirolugar.
A disputa maior ficou

na luta pelo segundo lu-
gar, na qual Charles Le-
clerc e Carlos Sainz se al-
ternaram com o melhor
tempoparaosegundopos-
to. (EC)

DELONDRES

O currículo de Novak
Djokovic o coloca como
franco favorito na busca
por mais um título, hoje,
emWimbledon. No entan-
to, apesar de ter construído
uma carreira vitoriosa no
tênis,osérvioencaraadeci-
sãodoMajorbritânico com
uma das mais difíceis de
suacarreira. “Vaihavermui-
tos fogos de artifício. Nun-
ca ganhei um set dele. Faz
tempoquenãojogamos”.
O adversário em questão

é o australiano Nick Kyr-
gios, que não precisou en-
trar em quadra na semifi-
nal em função da desistên-

cia de Rafael Nadal por
motivodecontusão.
Kyrgiosdisputapelapri-

meira vez em sua carreira
um título de Grand Slam
e, diante do tenista sérvio,
tem um histórico favorá-
vel.Elevenceuosdoiscon-
frontos contra Djokovic
semperdernenhumset.

CAMPEÃFEMININA

A final de simples femini-
na de Wimbledon consa-
grou a cazaque Elena Ry-
bakina,quesuperouoner-
vosismo para vencer a fa-
vorita Ons Jabeur por 2
sets a 1, com parciais de
3/6,6/2e6/2. (EC)

16a rodada

Ontem
RedBull Bragantino4x0Avaí

Fluminense2x 1Ceará
Goiás 2 x 1Athletico-PR

Hoje
11 horas Coritibax Juventude

16horas Corinthians x Flamengo
18horas SantosxAtlético-GO
18horas Fortaleza xPalmeiras
18horas Atlético-MGxSãoPaulo
19horas CuiabáxBotafogo

Amanhã
20horas Internacional xAmérica-MG

Camisa 9 do Fluminense, Fred se despede do tricolor carioca com 376 jogos disputados e 199 gols

Fredsedespededo futebol
comvitóriadoFluminense
Atacante de 38 anos recebeu uma linda homenagem da torcida tricolor no Maracanã

Ana Marcela completou a prova de 10 km de Paris em 2h00min33s71

ALEXANDRENETO/PHOTOPRESS/ESTADÃOCONTEÚDO

Verstappengarante
polenoGPdaÁustria

DIVULGAÇÃO/TIMEBRASIL

Djokovicprevêdecisão
difícil emWimbledon
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Depupila... Virousócia!ThuanyPeresestavaaindano terceiroanode
Arquiteturaquandofoiestagiarcomodesignerde interioresEloy
Oliveira.“Fui colocarempráticaa teoriaqueaprendianafaculdade”,diz
ela.Em2006, já formada, seespecializouemprojetos luminotécnicos.
Eloyseguiucoma loja Interiores,depoiscomaPalhadeSeda, sempre
envolvidoemprojetos residenciaisecomerciaisnaBaixadaSantistae
emcidadesdoLitoral edo InteriordeSãoPaulo.O tempopassouatéque,
em2019,oreencontrodeThuanyeEloyconsolidousociedade
exclusivamenteemescritóriodearquiteturaedesign.Agora,maisuma
vez juntos,deramumnovopassoeacabamdeinauguraraCasa114,
transformandoumaresidênciadaAvenidaBernardinodeCampos,em
Santos,nummodelorealdecomodecorareaproveitarcadaambiente.
Vocêentraesedeparacomtodasasdependênciascuidadosamente
decoradas:quarto, sala, cozinha, lavabo...Não temcomonãoseencantar
comtamanhaoriginalidade.“Juntamosnossasbagagensparacriar
desdeoprojetodearquitetura,passandopeladecoração, commóveis,
marcenaria, tapeçaria, cortinas,papeldeparede,atéquadros”,explica
Eloy.Quemacompanhaacaminhadadessesantista iráadmiraranova
propostaquemarcamaisde trêsdécadasdetrabalho.Palmasaessa
duplacujoscaminhossecruzaramparaespalharbelezaecor!

Pé na estrada! O espírito aventureiro
de Vera Peralta tem resultado em viagens
incríveis no chamado mundo off-road.

Assume o volante... E segue firme. O próximo
roteiro inclui cidades das Serras Cariocas

A elegância e a beleza de Simone Alonso Araújo
Horcel chamam a atenção em qualquer

ambiente. E ela se mantém atenta na busca
por novos conhecimentos

Especialista em Reprodução Humana, o médico
Condesmar Marcondes de Oliveira Filho teve um
de seus trabalhos escolhidos para ser apresentado
em congresso internacional da área, que acontece

esse mês em Milão, na Itália

Na próxima quarta-feira, Duda Pires irá
comemorar 18 anos. Dança e canto são algumas
de suas paixões. Sua maior fã é a mãe, Fátima
Pires de Campos, sempre amiga e companheira

Juntosemisturados

FOTOSDIVULGAÇÃO

www.ioag.com.br 133569-5555

Agende tambémpela internet.
Rápidoe facil.

e-mail cristina.guedes@atribuna.com.br

Com mais de quatro décadas de trabalho junto à Engeterpa Construções e Participações,
o empresário Lupércio Conde participou com o filho, Lupércio Conde Júnior, da

9a edição do Summit da Construção Civil, organizado pelo Grupo Tribuna, com debates
e palestras sobre soluções e perspectivas para esse importante setor
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Editora Fernanda Lopes

E-mail domingomais@atribuna.com.br

Telefone 2102-7072

FALECOMAGENTE!

ADOBESTOCK

Domingo 10 ATRIBUNA C-1julho de 2022 www.atribuna.com.br



O Cidade de Deus fez 20 anos
eadata inspirouhomenagem
no Santos Film Fest. O que
issosignificaparavocê?
É muito bacana saber que o
filme resiste aos anos. Quan-
do eu e o (diretor) Fernando
Meirelles estávamos fazendo
o Cidade de Deus, não tínha-
mos ideia de que se tornaria
ummarconocinemabrasilei-
ro e que teria repercussão in-
ternacional. Recentemente,
me reuni com jovem produ-
tor-executivo de Los Angeles
(EUA)emesurpreendiquan-
do começou a elogiar o Cida-
de deDeus, dizendo o quanto
o filme foi importante para
ele.Lembroque,curiosamen-
te, quando o Cidade de Deus
ficou pronto, falei para o Fer-
nando:“Achoquevocêganha-
ria o Oscar com esse filme.
Penaqueninguémvaiver”.

O Tropa de Elite também re-
percutiumuitoforadoPaís.
Mas não como o Cidade de
Deus. Aliás, me considero
mais autor do Tropa de Elite
2,pois,quandoentreinaequi-
pe do primeiro filme, o Zé
(José Padilha, diretor) já ti-
nha escrito umas cinco ver-
sões do roteiro. A princípio,
eu mais colaborei. No segun-
do filme, foi diferente, eu e o
Zé criamos tudo juntos. Só
que, na minha história pes-
soal, o Cidade de Deus tem
mais impacto do que qual-
queroutracoisa.Foioprimei-
ro longaqueescreviprofissio-
nalmente, e tive liberdade
criativacomojamaisvi igual.

Oqueoinspira?
Antesde escreverparao cine-
ma, fiz pormuitos anos rotei-
ros para programas de TV
educativa. E eu amava isso.
Aí, com o sucesso do Cidade
de Deus e a indicação ao Os-
car,passeiaterasorte,oprivi-
légio de quase sempre poder
escolher os projetos que vou
fazer.Geralmente,omeupro-
cesso criativo não émuito ra-
cional. Fico sem saber expli-
car por que os personagens e
as histórias mexem comigo.
Só costumo entender o moti-
vode estar escrevendoum fil-
me quando estou avançado
no roteiro. O que reparei é
que acabo me interessando
por temas e personagens que
não têm a ver comigo. Tam-
bém pesa bastante o nível de
afinidade que tenho com o
diretordecadaprojeto.

Temestreitadoa relação com
omercadointernacional?
Um agente de fora do Brasil
me procurou na época do Ci-
dade de Deus e começaram a
aparecer trabalhos nos EUA.
Fiquei fazendo projetos aqui
e lá por um tempo, dei uma
parada apenasnoperíodo em
que trabalhei na Globo, devi-
doaocontratodeexclusivida-
de.Recentemente, voltei a re-
ceber convites internacio-
nais. E montei uma produto-
ranosEUA,comsóciosbrasi-
leiros e americanos. Estamos
desenvolvendoprojetos lá.

Os streamings impulsiona-
ramomercadoaudiovisual?

Comessasplataformas,omer-
cado está cada vezmais inter-
nacionalizado. Hoje, do mes-
mo modo como vemos séries
domundo todo, os nossos se-
riados também são assistidos
em outros países. Isso leva
produtores estrangeiros a se
interessarem cada vez mais
por fazer coisas aqui e com os
profissionaisbrasileiros.

Achaque,comotempo,area-
lidade do cinema nacional
evoluiuatéqueponto?
Comeceia trabalhar comoro-
teiristanosanos80, épocaem
quepareciaumautopiasobre-
viver escrevendo para o cine-
ma. Havia poucos profissio-
nais. Hoje, já são centenas.
Apenas chegamos a essa
quantidade porque existe
mercado de trabalho para to-
domundo.Mesmocomades-
truição do audiovisual no
atualgoverno, temmuitagen-
te produzindo, ainda mais
com os streamings. Vivemos
uma realidade com a qual eu
jamaissonharia láatrás.Tam-
bémé fatoque aqualidadedo
cinema, do audiovisual brasi-
leiro aumentou, mas sempre
terá algo para a gente melho-
rar. Vou dar um exemplo: o
roteirista sempre precisa bri-
gar para ter contrato digno
com as plataformas de strea-
ming, porque, num primeiro
momento, querem todas as
garantiassóparaelas.

Oquedespertouavontadede
serroteirista?
Comeceiafazerteatronocolé-

gio,ondemeformeieletrotéc-
nico, porque sou filho de
metalúrgico. Crescei na peri-
feria de São Paulo, perto da
favela de Heliópolis. Com 13
anos, já dizia que queria ser
escritor, mas a família não
aceitava muito a ideia. Como
desde criança me interesso
por literatura e arte em geral,
um dia fui ver a apresentação
de um amigo que fazia teatro
de rua. Acabei entrando para
o grupo, como ator, o que
curou a minha timidez. Dos
17aos 25 anos, fiz teatro ama-
dor e universitário. Foi assim
quemeinteresseiporcinema.
Chegueiasercineclubista, in-
clusive na PUC (Pontifícia
UniversidadeCatólica),quan-
docurseiLetras.

Ecomofoiparaocinema?
No segundo ano da faculda-
de, aprendi a fazer câmera e
luzcomomaridodeumaami-
ga que era diretor de cinema.
Depois, trabalheicomojorna-
listanaFolhadeS.Pauloetive
a chance de entrevistar o (au-
tor e diretor de teatro)Gerald
Thomas. Fui acompanhar a
montagem de uma peça dele
em Nova Iorque (EUA), só
que o espetáculo não aconte-
ceu.Fiqueimorandoumtem-
ponacidade.Lá,tiveaoportu-
nidade de trabalhar com um
diretor de cinema polonês.
Fui assistente de produção,
de câmera e de direção, e en-
tendiquenãosirvoparatraba-
lhar em set. Vi que o que que-
ria mesmo era ser roteirista.
Jáescreviatéalgumaspeças.

Monteiuma
produtora
nosEUA,
comsócios.
Estamos
desenvolvendo
projetoslá

EN T R E V I S T A

O filme Cidade de Deus (2002) foi um
divisordeáguasnacarreiradeBráu-
lio Mantovani, pois, além de render

uma indicação ao Oscar deMelhor Roteiro,
trouxe o “privilégio” de poder escolher os
projetos emque iria trabalhardali emdian-
te. E esse foi apenas um dos vários pontos
altos de sua bem-sucedida trajetória, que
inclui trabalhos na Rede Globo e os longas
Tropa de Elite 1 e 2. “Sou casado há 16 anos
comaCarolinaKotscho,quetambémérotei-
rista. Escrevemos juntos para a Globo a
série A Teia, com Paulo Vilhena, Andréia
Horta e JulioAndradeno elenco”, comentao
paulistano de 58 anos, que acrescenta: “Te-
nho um vínculo com Santos. Colaborei com
o filme Querô (rodado pelo Instituto Querô,
ONGdaCidade). Semcontar que souamigo
do José Roberto Torero (jornalista e escritor
santista)”.Naentrevista,Bráulio,queparti-
cipourecentementedaoitavaediçãodoSan-
tos Film Fest – Festival de Cinema de San-
tos, fala, entre outros assuntos, do período
em que morou nos Estados Unidos e das
experiênciasquetevecomoatore jornalista.

. . . . . . . .

. . . . . . . .

Bráulio
Mantovani

PORSTEVENSSTANDKEEDITOR

DIVULGAÇÃO

O roteirista, que foi
indicado ao Oscar pelo
filme Cidade de Deus,
fala de sua trajetória,
do reconhecimento
internacional e do
impacto dos streamings
no mercado audiovisual
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NÃOOUVIRACRIANÇA TRATAROPEQUENO
COMOUMADULTO

SUPERPROTEÇÃO NEGLIGENCIARTEMPO

Umgrandeerroqueospais cometem
éestabelecer umapuniçãopara
determinadocomportamento
incorreto,masnãodarnenhuma
explicaçãoquanto aoquemotivou
aquilo. Se o filho, por exemplo,
rabiscaasparedes e vocêdecide
deixá-lo longedeseubrinquedo
preferidoporuma semana semdar
nenhumaexplicação, issonãovai
fazer sentido algumparaele,muito
menos surtir algumefeito educativo.
O ideal é exporporque aquele
comportamentonãoé recomendado
edeve ser evitadodali emdiante.

Émuito comumque, no calordo
momento, os pais acabemgritando
enãoouvindoos filhosouqualquer
tentativadedefesaqueeles
tentem fazer.Masé fundamental
escutara criança, procurando
entenderporqueela agiuou se
sentiudedeterminadomodo.

Àsvezes, ospais se esquecemde
queumdia tambémforamcrianças
e, assimcomoos seus filhos, ficaram
emdesespero, por exemplo, ao
voltarpara casa comoboletim
comnota vermelha.Ou, então,
comoeradivertido correr epular
emcimadacama…Éumerro
trataropequenocomoumadulto.
Afinal, ele está emprocesso
deaprendizagemeprecisa
experimentar coisas novas.

FALTADEARGUMENTOS

Quandoospais acabamassumindo
responsabilidadesquedeveriam
serdos filhos, pensandoque
estãoajudandoospequenos,
naverdadeevitamquea criança
nãosónão se frustre como
deixedeaprender a resolver
os seusprópriosproblemas.
Aproteçãoemexcesso éum
grandeerro, pois o filho fica
semdesenvolverhabilidades
necessáriasparaodiaadia.

Esseéumdoserros quemais
atrapalhamnodesenvolvimento
da criança.A correria dodia adia
faz comqueo tempodestinado
aos filhos fiqueemsegundo lugar,
oqueacabacriandouma faltade
interaçãoe intimidade comospais.
Semreceber a atençãonecessária,
opequeno tendea suprir as suas
necessidadesdeoutras formas,
comopormeioda televisão,
docomputador edo celular.

COMPOR TAMEN TO

“Criar uma criança é fácil. Basta satisfa-
zeras vontadesdela.Educarqueé traba-
lhoso”, já dizia omédico e escritor Içami
Tiba, autor de diversos livros sobre edu-
cação.Realmente, preparar os filhos pa-
raomundonãoéuma tarefa fácil e exige
muitotrabalho.
Umaperguntaquenãosaidacabeçade

vários pais e mães é: como acertar na
educaçãodomeufilho?Primeirodetudo,
deve-seentenderquecadacriançaesitua-
çãorequerumtratamentodistinto.
“Não existe ummanual para educar os

filhos,masoqueagenteprecisaéeducar
acriançaparaa cidadania.Muitas vezes,
isso acontece apenas pelo exemplo que
acaba sendo dado pelos pais. Se você
educa a criança para a cidadania, está
preparando-a para o mundo atual”, ob-
servaapsicólogaMárciaAtik.
Aprender a educar e disciplinar os

filhos é, com certeza, um dos maiores
desafios dos pais. Por mais que se tente
acertar, é comum que alguns equívocos
sejam cometidos no dia a dia. “Diversos
pais, avóse tios tratamacriançacomose
fosse ela quem mandasse na família,
semimpor limites.Semdúvidas, esse
é um dos principais erros”, admite
apsicóloga.
Ainda de acordo com ela, só dá

para perceber se a forma como se
está educando a criança é a correta
observando os resultados ao longo do
tempo. “Aí está a maior angústia dos
pais: você faz omelhor que pode, mas o
resultado vem com o tempo. É preciso
saber observar a criança não só como a
primeiradaclasseouamaisbonita,mas
como um ser humano generoso, respei-
toso, educado”.
Da mesma maneira que o filho vai

aprendendo as coisas com o tempo, os
paistambémvãoassimilandocomoedu-
car os pequenos aos poucos. E deve-se
ficar atento aos erros cometido durante
esse processo - alguns até de maneira
inconsciente.
Para ajudar nessa missão, reunimos

cincodicasparavocêlevaremconsidera-
ção.Veja-asnotopodapágina.Elembre-
se: exercite a autoavaliação com
frequência e saiba que sempre é hora
parasetornarumpaioumãemelhor.

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3 4

PORGIOVANNACORERATOCOLABORADORA

1 2 5

Odesafio deeducar o

Assim como a criança, os pais
aprendem aos poucos – entre
erros e acertos – como preparar
o pequeno para o mundo.
Confira cinco falhas comuns que
podem (e devem) ser evitadas

ADOBESTOCK
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Durantequatroséculos,milha-
res de mulheres foram queima-
das vivas acusadas de praticar
bruxaria. Na realidade, isso não
erasobre feitiço.Erasobreespa-
ço e poder. Em especial no cha-
mado “o grande século 16”, pe-
ríodo entre 1450 e 1650 que foi
marcadoporsignificativastrans-
formações (e brutalidades) no
sistema econômico do mundo,
as ditas bruxas eram temidas.
Nãopor causa da sua “magia”. E
simpor seremportadoras de sa-
beres que abrangiam áreas co-
mo astronomia, biologia e ética.
Por serem livres no exercício da
própria sexualidade e do prazer
além da procriação. Por ocupa-
rempapéis de decisão e lideran-
ças dentro das suas comunida-
des,estabelecendoformasdeor-
ganização tanto política quanto
econômica.
Essas mulheres eram figuras

de autoridade, que atravessa-

vamos interessesdesociedades
e instituições patriarcais. Com a
transmissão de conhecimento
via tradição oral, de geração em
geração, os seus corpos lança-
dos ao fogo eram os “livros” de
suas ciências e consciências,
que afrontavam os que com-
preendiamapenasapossibilida-
dedadominação.
Taismulheresdospovos indo-

europeusaindaeramreconheci-
das por falarem línguas como
celta, eslava, báltica e germâni-
ca,entreoutras.Aliás, cabelem-
brar das mulheres da África e
dasAméricasqueacabaramsen-
do escravizadas e proibidas de
viveremassuas tradiçõeseepis-
temologias. Perseguidas e mor-
tas. Cujas almas devem perma-
necer se contorcendopelo sofri-
mento enfrentado pelas mulhe-
resquehojeaquiestão.
A ideia depatriarcado é a raiz

de uma cultura de violência e

subjugação do feminino, que
nasce comouma supremacia do
homem.Eganhou forçadurante
processos de colonização (e de-
vastação) de diferentes povos,
seestendendoaosdiasatuais.
Os exemplos contemporâ-

neos são constantes, inúmeros.
Meninas de 11 anos intimidadas
com violência psicológica. Mu-
lheres em cargos de chefia es-
pancadaspormisoginia.Femini-
cídios, abusos, estupros, tapas
na cara que tiram sangue. Cala-

bocas em reuniões. De trabalho
ede família.Direitosusurpados.
Em nome de que mesmo? Com
certeza,nãoemnomedabonda-
deoudavida.
Hápersistentesmeios e repe-

tições que tentam nos colocar
emlugaresmenores.Sóporque,
juntas e curadas de tanta coisa,
somos capazes de desestabili-
zar uma realidade construída e
pautada na desigualdade, na
destruição,noódioenomedo.
“Precisa de feminismo? As

mulheres estão com tanta rai-
va…”. Custo a crer que não se
saiba o motivo. O machismo é
um preconceito. O feminismo é
uma luta que só nasceu porque
tivemos que aprender a nos de-
fender. A pergunta é: a quem
seráqueinteressatantodesqua-
lificar um movimento que, em
suaessência, é inclusivoebusca
umarealidademais justae igua-
litáriapara todasetodos?
E como dizem por aí: ainda

bemquenósbuscamos igualda-
de! Já imaginou se o desejo fos-
sedevingança?
Asnossas ancestrais nos lem-

bram, durante os nossos so-
nhos, que somos melhores do
que os métodos que usaram e
usamcontranós.Quenãoépos-
sível descansar. Não ainda. E
quenãoesqueçamosquesomos
as netas das bruxas que não
conseguiram queimar. O ma-
triarcadojávai (re)começar.

“O f em in i smo na s c eu
po rque t i v emos que
ap r ende r a no s de f ende r

C RÔN I C A

B E L E Z A

“A make
de i x ou
de s e r
e x c l u s i v a
da mu l he r
e , c ada ve z
ma i s , a t r a i
o s homens

A maquiagem masculina po-
de ser usada tanto em campa-
nhas publicitárias e editoriais
quanto em casamentos e até
mesmo no dia a dia. Afinal, a
makedeixoude seralgoexclusi-
vamente para mulheres e, cada
vez mais, está atraindo os ho-
mensparaessemercado.
Nessecaso,geralmente,deve-

se focar em uma maquiagem
mais natural, para corrigir im-
perfeições e trazer mais “saú-
de” para a pele. Porém, quando
se trata de maquiagem edito-
rial, para passarela ou na moda
em geral, não existe regra. E de
qualquermodo,éprecisoenten-
der como uma boa preparação
de pele pode ajudar em qual-
quermomento.
Para iniciar os cuidados com

a pele masculina, deve-se lavar
o rosto com um sabonete ade-
quado para o tipo de pele. Mui-
toshomenscostumamacharbo-
bagemesse detalhe e até lavam
o rosto com o mesmo sabonete
docorpo.Valeconsultar sempre
um dermatologista e entender
qual é seu tipo de pele e o me-
lhorprodutoparahigienizá-la.
Depois da lavagem, deve-se

seguir para a preparação da
pele. No dia a dia, usamos
água termal, hidratante, vita-
mina C, filtro solar e primer.
No entanto, se for uma oca-
sião especial, como tirar fotos
com flash ou gravação em TV/
estúdio, deve-se excluir dapre-
paração de pele a vitamina C e
o filtro solar. Há componentes
na química desses produtos
que não combinam com a luz
dos equipamentos e podem
acabar estragando o resulta-
do final da make, dando aque-
la cara de “fantasminha”.

A primeira coisa que eu faço
após preparar a pele é a colori-
metria. Como normalmente os
homens têmmuita olheira, vale
passar um corretivo vermelho
paraneutralizá-las.Emseguida,
aplicarbaseoucorretivo,depen-
dendodequãobemtratadaestá
a pele e de qual acabamento se
deseja para a maquiagem. Para
o dia a dia, eu opto por correti-
vo; no caso de datas especiais,
prefiro aplicar uma base antes,
de cobertura média a baixa, só
paraneutralizarotomdapele.
Aí,deve-sefazercontornoon-

de fornecessário, paradevolver
corparao rosto eblush.Finalize
com pó solto para deixar a pele

no lugar, intactaodia inteiro.
Vamos falar das sobrance-

lhas masculinas. Como costu-
mam ser grossas e bagunça-
das, com pelos arrepiados que
crescem para todos os lados,
recomendo cortar um pouco os
pelos e dar acabamento com
máscara de cílios incolor. Des-
sa maneira, os pelos ficam no
lugarodia todo.
Para arrematar a make, apli-

que o fixador de maquiagem
para trazer mais naturalidade
ao look.
Homens, não pensem que se

maquiar é algodeoutromundo!
Repito: está cada vez mais co-
mumo uso demaquiagemmas-

culina no dia a dia, na TV, em
fotos profissionais e eventos so-
ciais. Uma curiosidade: sem-
pre que sou contratada para
fazer make social em umamu-
lher e o marido está presente
na hora da produção, eu peço
para que ele reserve cinco
minutos para a maquiagem.
Alguns homens são resisten-
tes, mas, quando olham o re-
sultado final, amam e sempre
me chamam para maquiá-los
emoutras oportunidades.
Quem nunca fez maquiagem

deve experimentar. Você só vai
saber se gosta se testar. Para
mais dicas, acesse o Instagram
@luizacastromakeupdesigner.

Matriarcado

PORSUZANEGILFRUTUOSO COLABORADORA

PORLUIZACASTROCOLABORADORA

Homens xmaquiagem

SUZANEGILFRUTUOSO

ÉESCRITORA,PROFESSORA,

JORNALISTAECIENTISTASOCIAL

CAIOSÁ/DIVULGAÇÃO

LUIZACASTRO

ÉMAKEUPARTIST EDESIGNER
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Quais são as principais doenças em
queacannabispodeserusada?
Entreasdiferentes indicações,pode-
mos dizer que o seu uso encontra-se
em vários estágios de maturidade,
de acordo com os estudos científi-
cos. A cannabis oferece proprieda-
des terapêuticas que interagem na-
turalmente com o corpo humano e
possibilitam o tratamento de deze-
nas de condições médicas, de seus
sintomas e suas consequências. Es-
sa relação pode amenizar dores e
inflamações, regularoapetite, ome-
tabolismo, o sono, o estresse, a me-
mória e muitos outros processos fi-
siológicosimportantesparaofuncio-
namento do nosso organismo. No
Brasil, uma das condições médicas
mais conhecidas que podem ser be-
neficiadaspelousomedicinaldacan-
nabis é a epilepsia refratária. Tam-
bém podemos citar a dor crônica, a
depressãoeatémesmooAlzheimer.
Mas, como disse, muitas alternati-
vas ainda estão em avaliação e com
osestudosemandamento.

Comoéfeitaaprescrição?
Até recentemente, a prescrição era
possível somente mediante deman-
da individual, para uso compassivo.
Era um processo complexo para se
obter liberação legal, sendo preciso
entrar em contato com um advoga-
do e verificar as condições necessá-
rias para a autorização. Recente-
mente, foi aprovado o uso de alguns
dos medicamentos existentes no
mercado internacional, com a ven-
da em farmácias e drogarias, facili-
tandoo acesso e ampliando as opor-
tunidades de prescrição. É impor-
tantedizerque se tratamdemedica-
mentos de uso controlado, para os
quais deverá ser criadaumacultura.
Existe um tabu a ser vencido e uma
familiarização a ser estabelecida
dentro da classemédica, que tem se

apropriado de forma equilibrada a
partir de seminários e encontros em
prol da construção de uma cultura
paraacannabismedicinal.

Qual a diferença na dosagem do uso
medicinal/terapêuticoparaorecreati-
voealucinógeno?
Éimportante explicar queosprincí-
pios ativos são as substâncias de
umaplantaquepossuemefeitosbio-
lógicosnoorganismodesereshuma-
nos e de outros animais. No caso da
cannabis sativa, os seus princípios
ativos se chamam canabinoides.
Existem aproximadamente 130 ca-
nabinoides identificados até o mo-
mento, sendoquedoisdeles tiveram
os seus efeitos destacados, que fo-
ram isolados e testados clinicamen-
te em seres humanos. São eles: o
canabidiol (CBD) e o tetraidrocana-
binol (THC), que figuram como os
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atéagora.
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rapia para combater algum tipo de
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mercadosnacionaleglobal.

. . . . . . . .

. . . . . . . .

O componente da polêmica planta
tem autorização da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa)parausoemtratamentosespecífi-
cos e pode melhorar a qualidade de
vida de quem sofre com dores, doen-
ças neurológicas, glaucoma, depres-
são, insônia e outrosmales crônicos.
O oftalmologista Claudio Lotten-
berg, presidente do conselho do Hos-
pital Albert Einstein e chairman da
Zion Medpharma, fala do uso do
canabidiolemproldasaúde.
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PIZZAVEGETARIANA, BUBLETCASUALFOODPÃOTORTANO, PIZZARIAAESPERANÇA (SP)

PIZZADECHAMPIGNON, CANTINABABBOAMÉRICO

Ingredientes
Massa: 1kgde farinhamoídanapedra; 500mldeágua;
1 colher de sopadeazeite; 1 colher de sopa rasade sal;
1 colher de sopade fermentobiológico amassadocom
asmãos.Cobertura: 1 colherde sopademolhode
tomate; 1 abobrinha; 8 a 10 tomates secos; 1 alho-poró;
1 cebola roxa fatiada; alhomoídoeoréganoagosto.

Preparodamassa
Junte todos os ingredienteseamasseaté a superfície

ficar lisa. Façabolinhasde200g. Espere crescer o
dobrode tamanho. Abra comumrolo cadabolinha
atéamassa ficar fininha. Leveao fornopreaquecido
a250ºCparapreassar por 10minutos. Rende5discos.

Montagem
Cortea abobrinhaem tiras edêumagrelhada. Coloque
sobreodiscoomolho, tomate seco, abobrinha, camada
dealho-poró fatiado, camadadecebola fatiada, alho e
orégano. Leveao fornopreaquecidode 10a 15minutos.

Ingredientes
1,8kgde farinhade trigo; 30gde fermento
biológico seco; 1/2 litrode água; 40gde sal;
600gde linguiça fresca; 800gdemuçarela;
1 gemadeovo.

Preparo
Coloquea farinha, o fermento, a águaeo sal no
recipientedabatedeiraebatapor aproximadamente
10minutos, atéamassadar liga.Divida-a em

duaspartes iguais e abraosdoispedaços
comorolo. Piquea linguiçae raleoqueijo.
Recheieasmassasabertas coma linguiçaeo
queijopor cima.Depois, enrole asduaspartes
e trance amassaparaqueo recheio fique intercalado
entreasduasmassas.Bata a gemaepincele por
cimadamassaparadourar.Unte umabandeja
commanteigae farinhae leve opãoao forno,
à temperaturade 180˚C, por cercade 1hora.
Retirequandoestiverbemdourado.

Ingredientes
Massa: 190gde farinhade trigo; 5gde fermento
biológico; 2gdemanteiga; 6gde sal; 10ml deazeite;
90mldeágua; 2gdeaçúcar.Molho:200gde tomate;
4mldeóleo composto; 1g de sal; 1g deorégano.
Cobertura:350gdechampignon; 200mlde creme
de leite; 200ml de leite; 300gdecatchup; 10ml de
conhaque; 375gdemuçarela; 35gde salameemfatias.

Preparo
Massa:diluao fermentonaáguae coloquena
batedeira compádegancho (paramassaspesadas).
Junteamanteiga, o azeite, o sal e oaçúcar.
Váacrescentandoa farinhaaospoucos, até dar oponto
demassamacia. Batamais umpoucoparasovar.

Depois, deixedescansar poraproximadamente
30minutosouatédobrarde volume. Façauma
bolinha comamassaedeixedescansar novamente.
Molho:batao tomate comoóleo e leveàpanela
comosal e oorégano. Espere reduzir umpouco.
Cremedechampignon: lavebemos cogumelos.
Junte-osnumapanela comcremede leite, leite, catchup
econhaque. Aqueçaemfogomédio até engrossar.

Montagem
Abraodiscodepizza. Coloqueomolhoe levepara
preassar emfornoemtemperatura alta. Se tiver uma
pedra, deixe-a aquecerno fornoeponha amassa sobre
ela. Tire odisco, distribuamuçarela, salameeocreme
dechampignon. Leve ao fornoparaderreter oqueijo.

O Dia da Pizza surgiu em São Paulo, em 1985, quando o
então secretário de Turismo Caio Luís de Carvalho, perce-
bendooamordopaulistanopelas redondas, promoveuum
concursoparadecidirqualseriaamelhordaCapitalPaulis-
ta. O evento aconteceu no dia 10 de julho e, desde então, a
datasetornouoDiadaPizza.
Quandopensamosnessadelícia, automaticamente a Itá-

lia vemànossa cabeça.Realmente, os italianos sãomestres
no assunto.Mas babilônios, hebreus e egípcios jámistura-
vam o trigo e a água para assar em fornos rústicos hámais
de 5 mil anos. A massa, então chamada de pão de Abraão,
era muito parecida com os pães árabes atuais e recebia o
nomedepiscea.
Só que foram os italianos que juntaram a essa massa de

pão os tomates levados aqui da América. A Associazione
Verace Pizza Napoletana aponta o casamento entre a
massa e omolhono século 18. Porém,muitos argumentam
queaduplasócomeçouaserusual100anosdepois.

RAINHA,PATRIOTISMO...
A pizza, até o século 19, era a comida dos pobres, dos
lazzaronis (termo que vem de Lázaro). E sua fama não era
boa. “Uma espécie de bolo repulsivo”, descreveu Samuel
Morse, o inventor do telégrafo, em 1831. Elas eram vendi-
dasemtabuleirosnasruas.
Porém,haviamembrosdaaristocraciaqueaapreciavam.

Era o caso da rainhaMargherita, esposa do segundo rei da
Itália unificada, Umberto I. Diz a lenda que, cansados da
comida francesa, mandaram chamar o pizzaiolo Raffaele
Esposito, da Pizzeria Brandi (que existe até hoje emNápo-
les),paraquepreparassepizzas.
Ele fez uma delas com tomate,muçarela emanjericão. A

receita ficou conhecida comopizzaMargherita, depois que
a rainha a declarou como sua favorita. Até hoje, está
penduradanaparededapizzariaBrandianotadeagradeci-
mentodomaîtredopalácioreal.
O fato de as cores da pizza serem asmesmas da bandeira

daItália tornou-seumdetalhe importanteparaopatriotis-
modos italianos em tornoda redonda.Hoje, aMargherita,
assim como a Marinara, são as duas pizzas autênticas,
merecedorasdeselodegarantiaeproteçãogovernamental.

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

BOA ME SA

. . . . . . . . .
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POPULARIZAÇÃO

PORFERNANDALOPESEDITORA

Masapopularidade doprato só
aconteceriamuitas décadas depois,
após aSegundaGuerraMundial.
Vários fatores facilitaramaexpansão
dapizzapelomundo.Os soldados
enviadosdos EstadosUnidos e da
Inglaterraadoraramapizza napolitana.
Emais:osmilharesdemigrantes e
imigrantes italianosdoSul paraas
outras partes da Itália e domundo
levaram juntoa receita na bagagem.
Assim, começaramaaparecer
pizzarias em todo canto.

. . . . . .

. . . . . .
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Conheça a história
desse delicioso prato
e algumas receitas
para celebrar em casa

Para assar
Comoo forno caseiro não
atinge a temperaturade

umforno à lenhaouprofissional,
a dica paraamassa ficar crocante

édeixá-la fina e assá-la em
fornoalto preaquecido.

Coloqueapizza sobreuma
folhadepapel-alumínio e leve
paraassar diretamente sobre
agradedo forno, sem forma.

Issoaumenta o calor.
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Todo artista plástico, desig-
ner gráfico, arquiteto e decora-
dor sabe a importância das co-
res para se obter um excelente
resultado final em uma criação.
Por isso, hoje, indico três aplica-
tivos que considero essenciais
paraumfluxode trabalho inteli-
gente, prático emoderno, e que
vãoserúteisaténoseudiaadia.
Esses apps permitem execu-

tar uma gama de tarefas, por
meio de ferramentas e recursos
como a leitura da cor de qual-
quer objeto – nesse caso, você
podecapturar, pormeiodoapli-
cativo, a tonalidade de um car-
ro, de uma parede ou de um
objeto e, a partir disso, criar
paletas de cores similares, apli-
caresses tonsemlayoutsprede-
terminados oferecidos no app,
salvar essas tonalidades em có-
digos, números e com nomes.
Ainda dá para aplicar as mes-
mas cores em áreas específicas
de uma imagem/fotografia. Ou
seja,muitacoisa legal.
Uma das melhores funções

desses aplicativos é justamente
poder criar, salvar e comparti-

lhar tudo. Também vale desta-
cara interatividadecomcompu-
tadoresdemesae laptops, prin-
cipalmente para trabalhos bem
profissionais, demodo que uma
equipe de design e até mesmo
um cliente podem acompanhar
a evoluçãodoprojeto e a aplica-
çãodascoresemumacomunica-
çãovisualcompleta.
Tenho certeza de que quem é

do ramo gráfico/visual vai aca-
bar utilizando bastante esses
apps. Todos eles apresentam
boas funcionalidades no modo
gratuitoesemostramaindame-
lhores quando se faz a assinatu-
ra disponibilizada para cada um
dessesaplicativos.
Já que estamos falando de

recursos visuais, aproveito para
recomendarmais umapp, que é
ideal para quem tem um iPad
com a caneta digital da Apple.
Realmente é impressionante a
precisão de todos os recursos. E
esse aplicativo, hoje, já é omais
usado por arquitetos e desig-
nersmundoafora.
Espero que tenha gostado

dasdicas.Atéapróxima!

C A S A

Emcomparaçãocomasou-
tras estações do ano, o in-
verno exige uma limpeza
diferente na casa. Isso por-
que, com o climamais frio,
o lar fica fechado por mais
tempo,oquedificultaaven-
tilaçãodos ambientes - que
é importante para comba-
ter doenças respiratórias.
Porém, “as portas e janelas
fechadasnão impedemque
a poeira entre, e aqueles
que sofrem com alergias
precisam de mais cuida-
dos”, explica Juliana
Galvão Raineri, dona de
duas franquias da Mary
Help, empresa que presta
serviçosdomésticos.
“Com o clima frio, algu-

mas tarefas ficam ainda
maisdifíceis.Banheiroeco-
zinha são os ambientes
mais infectadoserequerem

uma limpeza ainda mais
cuidadosa. Prefira lavá-los
duranteoperíodoentrema-
nhãetarde,poissãooshorá-
rios em que o sol está mais
intenso (oqueajudaa secar
melhorassuperfícies)”,afir-
maJuliana.
Ela dá outra dica impor-

tante: após banhos quentes,
procuremanterobox, opiso
easparedesdobanheirosem-
pre secos. Para isso, utilize
esponjas com alta capacida-
de de absorção e, se preciso,
luva para proteger as mãos
datemperaturadaágua.
Já nos demais cômodos,

prefira usar o aspirador,
pois a vassoura faz comque
a poeira suba e se espalhe
peloar,entrandoemconta-
to com as vias respiratórias
e contribuindo para o de-
senvolvimentodealergias.

PORPAULOHENRIQUEFARIASCOLABORADOR

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

❚❚❚Noinverno,sempreba-
te aquela preguiça de bo-
taramãonamassa.Masa
casanãoficaarrumadaso-
zinha, não é mesmo? Por
isso, ajuda ter produtos
que facilitam os cuidados
comolar.
“Apostar em aspirador

depó,mopedemaisuten-
sílios que evitam levantar
pócontribuiparaa limpe-
zanoinverno.Éimportan-
teterváriospanosdisponí-
veis, pois, com o frio, o
processo de secagem cos-
tumaficarmais lento”,diz
Juliana.
Cris Souza, que dá con-

selhos de limpeza no Ins-
tagram @cantinho_da_
crys e é parceira damarca
Bettanin, acrescenta: “Os
modelos demop spray ou
que acompanham panos
umedecidos, por exem-
plo, permitem limpar ra-
pidamente os cômodos
sem colocar a mão na
água, além de você não
precisar sujarpanos euti-
lizarmuitosprodutosquí-
micos.Issoéumganhode
tempoedinheiro”.
Junto às luvas, os anti-

mofos são ótimos aliados
da limpeza na estação,
principalmente quando
setratadeáreasúmidas.
“Entrarnacozinhaever

pia, bancada e eletrodo-
mésticos engordurados
dáumcerto aperto no co-
ração.Nessescasos,ospa-
ninhos umedecidos são
osmeusprodutospreferi-
dos! Quando estou com
pouco tempo, mas preci-
so realizar uma limpeza
de manutenção rápida e
eficaz, eu os priorizo para
higienizar o que preciso,
principalmente a pia e a
bancada, que são utiliza-
dastodososdias”,arrema-
taCris.. . . . . . . . . .

+++++++++++++++++++++

Produtos e
utensílios
curingas são
essenciais

EALOUÇA?

PANTONE
Omais completoaplicativo
paramobile no segmento
de cores. Essencial.

COLORSNAP
Estáentre osmaisbacanas,
poispermite a aplicaçãode
coresemqualquerobjeto
ouambienteemtempo real.

EYEDROPPER
Superintuitivo, fácil e gostoso
deusar. Tambémtem
ferramentas sensacionais.

PORGIOVANNACORERATOCOLABORADORA

PAULOHENRIQUEFARIAS

ÉPUBLICITÁRIO, FOTÓGRAFO,

DESIGNEREESPECIALISTA

EMADOBESYSTEMS

Limpeza

FOTOSREPRODUÇÃO

Lavara louça é,muitas vezes, um
desafio. E no inverno, comaágua fria,
essa tarefa pode ficar aindapior.
Julianadizquedápara não “congelar
asmãos”nahoradeutilizar a
torneira. “Omais importante é usar
luvasde borrachapara amenizar a
temperaturadaágua. Alémdeproteger
apele do frio, elas evitamumaeventual
açãododetergente nasmãos”.

Outro toquevaliosoé colocar umapanela
comáguapara ferver emisturar emoutra
panelaessa água fervida comágua fria.
Dessa forma, a temperatura ficamorna
eépossível lavar tudo semsofrimento.

+++++++++++++++++++++

ADOBESTOCK

A estação pede
cuidados específicos
na hora de higienizar
os ambientes do lar

no inverno
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COMOFICAQUEMJÁÉUSUÁRIO?

G AME S

ESTREIASNAFAIXA

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

O Game Pass – uma biblioteca de
jogos liberadosparaquemassinao
serviço – tem sido um dos grandes
trunfos do Xbox contra o PlaySta-
tion.Deolhonisso,aSonyreformu-
louoserviçoPlayStationPlus,para
deixar o PS4 e o PS5 ainda mais
atrativosparaosgamers.
Até então, quem assinava o PS

Plus tinha acesso basicamente a
alguns games gratuitos (no máxi-
mo cinco) pormês, à possibilidade
de jogaron-line edispunhadedes-
contos para a compra de determi-
nados títulos. Sem falar que tam-
bémpodiaarmazenararquivos,co-
mo os saves de jogos, na nuvem
mantidapelaSony.
Agora, dá para escolher entre

três pacotes ao assinar o PS Plus.
Desse modo, o serviço como até
então o conhecíamos se tornou a
opçãomaisbásica,deentrada,cha-
mada Essential – para a qual todo
mundo que já assina o PS Plus
acabou sendo migrado no primei-
romomento (veja detalhes no des-
taque ao lado). Os valores nesse
casocontinuamospraticadosante-
riormente: R$ 34,90 por ummês,
R$84,90otrimestreouR$199,90
porumano.
O segundo pacote é o Extra, que

funcionacomoumaopçãointerme-
diária.Nele, alémde ter tudoque é
oferecido no Essential, você ainda
pode curtir à vontade um catálogo
comvários jogosdePS4ePS5.
Estão na lista games como o re-

cente Horizon Forbidden West,
Uncharted – Coleção Legados dos
Ladrões,GhostofTsushimaDirec-
tor’sCut,GodofWar,DeathStran-
ding Director’s Cut, Assassin’s
Creed Valhalla, Demon’s Souls,
Red Dead Redemption II, Mortal
Kombat11,Cyberpunk2077,Mar-
vel Spider-man, Marvel Spider-
man: Miles Morales, Days Gone,
Final Fantasy XV Royal Edition,
DetroitBecomeHuman,LittleBig
Planet 3, Fallout 4, Infamous Se-
cond Son, Returnal, NBA 2K22 e
Injustice2.
O plano Extra sai a R$ 52,90 o

mês, R$ 139,90 o trimestre ou,
então,R$339,90porano.

OMAISCOMPLETO
ODeluxeé o terceiropacotedispo-
nível do novo PS Plus. Opçãomais
completa, tem tudoqueosoutros e
mais um catálogo de jogos clássi-
cos, para agradar principalmente
quem se amarra em títulos dos
videogames mais antigos da Sony,
comoPS1,PS2ePSP.
Só para citar alguns deles:

Tekken 2, Syphon Filter, Worms
ArmageddoneApeEscape.
Os usuários do Deluxe também

podem “degustar” alguns games
queestão à vendana loja virtual do
PS4 ou doPS5.Há uma seleção de
jogos para baixar e curtir pelo pra-
zodeatécincohoras.
Os preços do plano Deluxe são

R$ 59,90 o mês, R$ 159,90 o tri-
mestreouR$389,90porano.

VAI FALTARMEMÓRIAPARACURTIR TUDO

Comaestreia dosnovospacotes, aspessoasque jápossuemoPSPlusmigram
automaticamenteparaoEssential.Masquemquiser pode turbinar o serviço
paraas opçõesExtra ouDeluxe.Umadúvidaque tendeaaparecer nessa
horaé: vou ter quedesembolsar opreço cheiodopacote commais recursos,
sendoqueomeuplanodoPSPlusestá emvigor e, inclusive, jápaguei por ele?
A resposta énão.AopassarparaoExtra ouoDeluxe, o sistemacalcula umvalor
proporcional –que levaemconsideraçãoo tempo restantedaassinatura contratada.

Comoacessoa tantos jogos via PSPlus, principalmentequem temoPlayStation5
vai terde sedesdobrar paraadministrar amemória limitadado console (825GB).
Umadasopções é fazera expansãoda capacidadedearmazenamentodoaparelho,
substituindoodisco rígidoquevemdentrodovideogameporummaior (queprecisa
serdo tipoSSDM.2). Outraalternativa (amais fácil e prática) é ligarnoPS5uma
HDMóvel comUSBSuperSpeed.Nesse caso, observeo seguinte: você vai conseguir
rodargamesdePS4diretodaHDmóvel, sóque, quando se tratados jogos dePS5,
odispositivoportátil serveapenas paraarmazenar os títulos. Para curti-los,
seránecessário copiá-losparaodisco rígidodoPlayStation5.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

+

PORSTEVENSSTANDKEEDITOR

QuemtemosplanosExtra
ouDeluxe ainda conta com
acessogratuito a certos
lançamentos.Umdeles éStray,
que sai em19de julhopara
PlayStation4e5.Nogame,
vocêcontrola umsimpáticogato,
queestáperdidonumacidade
futuristaeprecisa encontrar
o caminhodevolta para casa.

DI
VER
SÃO +

+
+

Muito

FOTOSCAPTURAPS5EDIVULGAÇÃO

Os videogames PlayStation
4 e 5 passam a contar com
uma nova versão do serviço
PS Plus. Agora, há três tipos
de pacotes e ummonte de
recursos e jogos disponíveis

Fique atento, pois, ao adquirir os novos planos do PS Plus, o valor integral do pacote ainda é descontado na hora do cartão de crédito
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NASC IDOS HOJE

C RU ZADA

HORÓ S COPO

RECADO DOS ANJOS

S UDOKU
Preenchaosespaçosvazios comalgarismosde1 a9.Osnúmerosnãopodemse
repetir nas linhas verticais ehorizontais.Nemnosquadradosmenores (3x3)

Vocêaprendebemas lições comasvitórias
eosdeslizesdos outros. Amigose colegasde
trabalhomais dinâmicospodemconsiderá-lo
passivo,mas, na verdade, vocêé firme
eobjetivo. E analisamuitoparanão repetir os
errosdosoutros. Comaparceria romântica,
você tambémanalisa antesde semovimentar
eespera até ter certezade suas intenções.
Ela (e) pode considerá-lo ummistério.
Ladopositivo:estudioso, sensível e objetivo.
Ladonegativo:éde se autossacrificar,
passivoe solitário.

Ieaziel
Esteanjinhoprotegeaspessoasqueexercem
atividades ligadas à imprensaeà literatura.
Quemnasce soba sua influência amará
a leitura, as ciências e todoo conhecimento,
demodogeral. Graças à sua inteligência,
ocuparáposiçõesdedestaquena sociedade.
Pensaquenoamor tudovale apena;portanto,
só se casaráporamor, esperandoqueaafeição
seja retribuída. Existe aprobabilidadede
viajar emorar empaíses diferentes. Poderá se
darbemcomomúsico, escritor, editor e
gráfico.Pormeiodaarte, poderá libertaras
pessoasdobaixoastral. Seu salmoéo87.
Seuhorário, das 13hàs 13h20.

Cruzadaanterior

Sudokuanterior

NA T E L A

NO TA DO CR Í T I C O

Confesso, para começarmos
este papo, que não sou fã de
filmesdesuper-heróis.Especial-
menteosdaMarvel, queexigem
que você tenha referências das
históriasemquadrinhos,dassé-
ries e até mesmo dos jogos de
videogame para entender com-
pletamente a história. Talvez
por isso tenha gostado tanto de
Thor:Ragnarok (2017), primeira
incursão no universo da comé-
dia rasgada dos heróis do estú-
dio.Esse longacontavaumahis-
tória com começo, meio e fim,
não se levava a sério e tinha um
tipo de humor que funcionou
muitobemparamim.Adorei!
Issoexplicaporquefiqueiani-

madíssimo quando soube que
uma continuação direta de Rag-
narokseriaproduzida.Eelache-
gou nesta semana às telonas de
todo o mundo. Thor: Amor e
Trovãotemomesmoespíritoeo
mesmo tipo de humor de seu
antecessor e um protagonista
que se encaixa perfeitamente
em toda essa proposta: o ator
australiano Chris Hemsworth,
queébonitão,carismáticoe fun-
cionamuitobemnacomédia.
O elenco, aliás, está cheio de

estrelas:NataliePortman, jápre-
sença habitual nos filmes dohe-
rói, aqui tem ainda mais desta-
que. Christian Bale faz um vilão
bastantedivertido.
Juntam-se a eles Russell Cro-

we, Chris Pratt, Vin Diesel (na
voz de Groot) e Bradley Cooper.
Quemtambémestáno filme são
os filhos pequenos de boa parte
dessesastros, entre elesNatalie
Portman, Bale e Chris. Imagino
a alegria dessas crianças duran-
teasgravações!

Nahistória,Thorestáaposen-
tado e buscando a “paz inte-
rior”. Mas sua tranquilidade é
abalada e ele precisa deixar o
exíliovoluntárioquandooassas-
sino intergaláctico Gorr (Bale),
conhecido como O Carniceiro
dos Deuses, ameaça a sua exis-
tência. Ele, então, convoca
Valkyrie (Tessa Thompson),
Korg (comvozdeTaikaWaititi) e
a ex-namorada Jane Foster (Na-
taliePortman), que, semnenhu-
maexplicação, empunhaomar-
telo de Thor e clama para si o
títulodePoderosaThor.
Destaqueespecialparaodire-

tor neozelandês Taika Waititi,
tambémresponsávelporRagna-
rokequedirigiusucessosrecen-
tescomoodramadeguerra Jojo
Rabbit (indicado ao Oscar de

Melhor Filme) e a impagável co-
média de vampiros O Que Faze-
mosnasSombras.
Diante da expectativa que eu

tinha por causa de Ragnarok – e
justamente devido à inevitável
comparação –, Amor e Trovão
não empolgou tanto. Não que o
filme seja ruim; ele entregaexa-
tamente o que se propõe: uma
comédia com super-heróis e
ação ininterrupta cheia de as-
tros e estrelas (e trovões, cla-
ro...), dentro da proposta de ou-
tras produções recentes, como
o filme Shazam! e a série The
Boys, um grande sucesso do
streaming Amazon Prime. Só
que tudo funciona menos do
quenoantecessor. Ainda assim,
umfilmemelhordoqueamédia
dasproduçõesdesuper-heróis.

+++++

ÁRIES
Vocêpode conciliar os seus
interesses comobjetivos
mais amplos. Inclua pessoas,
amigose gruposnosprojetos.
Aproposta agoraé somar.

TOURO
Opotencial de renovação
eaberturapara a sua vida
está forte e favorecido,mas
dependedevocê tera coragem
deabrirmãodecertos hábitos.

GÊMEOS
Relacionamentosemgeral
lhe trazemsorte, e issograças
à suahabilidadede trocar
ede secomunicar com
diferentes tipos depessoas.

CÂNCER
Diapropício paraposturas
modernase ousadas. Tragao
novopara sua vida eexplore
outras possibilidades.Atueno
coletivoemcausasmaiores.

LEÃO
Asua forçaestána confiança
emsi próprio.Nãodeixeque
nadaabale isso, nãodesista
por causadepequenos
acidentesdepercurso.

VIRGEM
Pode serumbomexercício
atuar emequipe, poder relaxar
enão sepreocupar em
encontrarproblemas.Mesmo
quenão seja fácil, tente.

LIBRA
Percebaoquanto vocêpode
interferir e causarboas
reaçõesnaspessoas.Nãoé
algoplanejado,mas, sim, uma
capacidadenatural sua.

ESCORPIÃO
Sempreébombuscar uma
compreensãoabrangenteda
vidaedosacontecimentos.
Saia das suas emoções, evite
mergulhar tanto nas coisas.

SAGITÁRIO
Aproveiteo dia para relaxar
edeixar a vidao surpreender.
Vocêsabequea forma como
vêas coisas faz adiferença.
O seuotimismocontagia.

CAPRICÓRNIO
Procureobservar ooutro lado,
tentar entenderoquemotiva
equais sãoos anseios das
pessoas. Percebaqueagora
o focoestánooutro.

AQUÁRIO
Édifícil acompanharo tempo
daspessoasquando se carrega
asensação deurgência tão
fortedentrode si. Omelhor
é se acalmar eesperar.

PEIXES
Teráboaspossibilidades
paramelhorar ganhos e, por
incrível quepareça, seráa sua
sensibilidadeque irá indicar
qual éo caminho certo.

DIVULGAÇÃO

O novo filme do super-herói
mantém a pegada de humor.

Chris Hemsworth funciona
muito bem na comédia,

e desta vez, Natalie Portman
tem ainda mais destaque

GUSTAVOKLEINÉ JORNALISTA

PORGUSTAVOKLEINCOLABORADOR

Thor: Amor e Trovãoagrada,mas
não superao antecessor, Ragnarok

PORGEORGEJORGEEMÁRCIABERNARDO

+
+
+
+
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Segunda
Kiki explica queBatistamandou comprar
presentespara aamante. Joaquimconta
comLindinhaparadestruir a fazendade
Petruchio. BiancapedequeBatistapague
umadvogadoparaEdmundoe fica sabendo
queTeodoro vai pedi-la emcasamento.

Terça
Cornélio vai trabalhar comoPapai Noel.
Marcela trocaospresentes queBatista
comprou. Joana levaos filhosaohotel.
Cornélioperdeapaciência comas crianças e
édemitido. JoaquimpedeajudaaLindinha:
querque ela destruaaproduçãodequeijos.

Quarta
Candocaacaba comasesperanças deCelso.
BárbaraeLourdes nãogostamdavisita de
Hildegard. Januáriodá sua foto antigapara
Joaquimeeles se emocionam.Catarina
organizaumalmoçodeNatal na fazenda
edá três vacasdepresente paraPetruchio.

Quinta
Marcelaguarda a joiadeBiancae, coma
ajudadeHeitor, decidearmar ciladapara
Teodoro.Batista flagrao beijodeKiki
eTeodoro eoproíbede seaproximar
deBianca.Batista discute comJoaquim.
Lindinha jogamuito sal nos queijos.

Sexta
Catarinaexigequeodelegadoapure o
roubodas apólices e garantequeEdmundo
é inocente. Lindinhaproíbe Januáriodeprovar
oqueijo. Cornélio sugerequeMarcela faça
uma festade fimdeano.Catarina surpreende
Petruchioe Lindinhaabraçados.

Sábado
Não temexibição.

T V AB E R T A

Segunda
Cilene, LumaeSharonarrumamCéu.
Donatela convidaos amigosparaumamissa
emhomenagemaMarcelo. Dodi garantea
Donatelaque eleé aúnica pessoaemqueela
podeconfiar. Dulce aceitaa ajudadeRomildo.
Alícia diz aHalley quenãoodesmentiu.

Terça
PedrodebochadapreocupaçãodeFlora.
Céu, a pedidodeDarcy, encontraOrlandinho.
Osdois passamo tempoassistindo aum
filme.Donatela acusaFlorademanter
Pedro inconsciente. Lara chamaDonatela
deassassina e aexpulsa dohospital.

Quarta
Laranão se conformaqueDonatela possa ser
umaassassina. Gonçalo se sente traídopor
Donatelae promete fazer comqueela pague
por todo tempoqueoenganou. Larae Irene
vãovisitarPedronohospital. Pedroacusa
Florade ter assassinadoSalvatore.

Quinta
Irene revela para FloraqueGonçalo foi se
encontrar comDonatela. Donatelapercebeo
nervosismodeGonçalo, vêque caiuemuma
armadilhae foge.Os seguranças vãoatrás
dela. Céu seduzHalley. Cassianodiz aLaraque
sente sua falta,mas ela reage friamente.

Sexta
Cassiano flagraÁtila eLorenabrigando.
Geralda fazplanosparaonetoOrlandinho
secasar comCéue irmorar na fazenda.
Pepe tenta convencerAugustoa se tratar
eesquecer a suaobsessãoporRosana.
Donatelaencontra Laranauniversidade.

Sábado
Não temexibição.

Segunda
Leônidasdesconfia das intençõesdeMatias
comOlívia.Onofre pedeperdãoaLucinha.
Inácio anuncia aConstantinoqueocassino
está àbeira da falência. Benê vêEugêniobeijar
Violeta. Davi eHeloísadescobremqueos
documentos contra Joaquimdesapareceram.

Terça
Chegaodiado casamentode Joaquime
Isadora.Davi imploraparaque Isadora
desistade se casar. Ela temummal-estar.
Davi acredita que Iolandaesteja
comosdocumentos. Isadoraacaba
secasando comJoaquim.

Quarta
Emíliapegadinheiroemseuesconderijo.
Santaé rígida comJulinha eConstantino,
e Inácio fica chocado. Bento conta aPadilha
queescreveupara Lorenzo falandode sua
volta aoBrasil. Joaquimbeija Isadora, que
trocaonomedomaridopelodeRafael.

Quinta
Matias repreendeTenório, quedecide aceitar
umtrabalho abaixode suasqualificações.
Giovannaqueimaa carta deBento.
Anastácia fazuma revelaçãoaLeônidas.
Joaquime Isadora se enfrentam.
Davi pededemissãoda fábrica.

Sexta
Joaquimbeija Iolanda. Emília vencea
final do concursoda rádioe Ciprianovê
quandoEnrico abeija.Matiasobserva
EugênioeVioleta juntos, eBenê alerta
Heloísa. Isadora recuperaa sua
memóriada infância e reconheceDavi.

Sábado
Heloísa imploraparaqueOlívia se afaste de
Matias. AugustaeHeloísa tentamconvencer
IsadoradequeDavi está falandoa verdade.
Cipriano sedeclara paraGiovannaeabeija.
Inácio achaaesmeralda. Isadora comprova
que Joaquimsabia da identidadedeDavi.

Segunda
Marcelaavisa aPauloque Jonathan éagora
oprincipal suspeito nocasodeClarice.Moa
contaparaPatondeescondeuapesquisa da
fórmula secreta. Andréa se reúne comoseu
grupodemulheres. Pat,Moa, ÍtaloeRico
veemfoto deClarice eAndréana casa.

Terça
Anita fazoutra tatuagem.Rebeca vêBob
Wright e Jéssica comendoum lanchena
carrocinhae subindonumavan. Pat tenta
tranquilizarMoa, que sofre commedoda
audiência. Rebeca invadea casadeMoae
levaobjetos doquartodo filho para suacasa.

Quarta
JonathanavisaMarthaque retomaráa
pesquisade Claricee pedeque elamantenha
sigilo sobre os resultados.Martha recebe
umacartaanônimadelatandoo caso
deLeonardo eRegina. Chegaodia da
audiênciapela guardadeChiquinho.

Quinta
Gustavo chamaBobpara jantar em
suacasa. Andréa chegaà casa deMoae
Miltonpresta atençãoàs reaçõesdePat.
Marthaprocurapor Ítalo. Gustavo
apresentaumamigoemcomumcom
Danilo eBob se sente ameaçado.

Sexta
Armandinhosabota a idados dublês
paraaempresadePat eMoa. Loue
Kakáaparecempara fazer o teste na
Coragem.com.Marthadáumultimato
paraLeonardo. Alfredopercebe
sangramentoemsuaboca.

Sábado
Alfredoé levadodesacordadoparao
hospital. Nadir e Joca tentamacalmarPat.
Moachega comAndréaaohospital e tenta
consolar a sócia.Andréapresta solidariedade
aPat e convida adublêparaparticipar de
umareunião comseugrupodemulheres.

NOV E L A S

Segunda
Filó supõeque Juma sesinta atraída
tambémpor José Lucase comenta isso
para José Leôncio. José Leôncio pede
para José Lucas que tente resolver
oproblemadele comJuma,para evitar
queo filho vá emborada fazenda.

Terça
Nenhumdospeões de José Leôncio aceita
trabalharpara Tenório.MariaBruaca
dormecomAlcides depois de ser expulsa
doquartoporTenório. Trindadedizpara
José Lucasque, se opeãoganhar a sela
doavô, terá Jumaemseusbraços.

Quarta
Jovecomemoranotícia dagravidezdada
por Juma.OVelhodoRionão consegue
retirar abalado tiro disparadoporTenório.
Guta revelaparaMarceloquenão
conseguiuesquecê-lo. Umapessoa se
aproximapara salvar oVelhodoRio.

Quinta
Robertodescobrena internet que Tenório
lavoucomsangueamorte dospais.
José Leônciodiz para José Lucasquedará
ao filhoumadesuas fazendas. Eugênio
conheceÉrica e sugereque a jornalista
seapresente para José Leôncio.

Sexta
Marianadiz a José Leôncio que elesprecisam
fazer algumacoisaparaque Jovee Juma
deixema tapera. José Lucas comenta com
Trindadeque se interessoupor Érica.
MarcelopensanapossibilidadedeZuleica
eos seus irmãos viremparaoPantanal.

Sábado
Jumadecidemorar comJovena fazenda.
Muda sugereque Filó aproveite ovigário para
secasar comJoséLeôncio. Jovediz aMariana
ea José Leôncio que foi oVelhodoRioquem
convenceu Jumaa secasar. Jove contaaopai
queconseguiu fotografar oVelhodoRio.
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Vai que Cola estreia hoje e passa a ser exibido pela Globo após o Fantástico
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MEGAFAUNA

C I Ê N C I A

Umestudobrasileiro propõe, pelaprimeira vez naAméricadoSul, que
algumaspinturasna SerradaCapivara representamanimais daextinta
megafauna, comoogliptodonte, que lembraumtatu gigante com
até800quilos, doismetrosdecomprimentoe 1,5metro dealtura.
Oautorda teoria éopesquisador Iderlan Souza,quenasceupróximoao
ParqueNacional daSerradaCapivara,mas só foi conhecê-lo aos 18anos,
pois a família não tinhadinheiroparapagar as excursõesqueaescola
realizavaao local. Filhodeuma lavradora, primeiro atuoucomoguiae
depois comoarqueólogo, hoje comespecializaçãoemPortugal. NiédeGuidon,
queacompanhouas pesquisas, busca atrair outros jovensda região.

. . . . . . . . . . . . . .

A Serra da Capivara e algumas das pinturas rupestres que
tornaram a região famosa e polêmica no mundo inteiro

Um espetáculo de luzes e
som está prestes a tomar
conta domaior e mais im-
portante sítio arqueológi-
co de todo o continente
americano. Após dois
anos de pandemia, a Ópe-
ra da Serra da Capivara
volta a ser encenada agora
em julho.
Lá, a cerca de 600 quilô-

metrosdeTeresina(PI),es-
palhados por uma área de
130 mil hectares (cerca de
190milcamposdefutebol),
encontram-se mais de 1,3
mil registros pré-históricos
da presença humana – al-
guns com mais de 50 mil
anos–,quecompõemoPar-
que Nacional da Serra da
Capivara.
A sua existência é o resul-

tado da tenacidade da ar-
queóloga franco-brasileira
Niéde Guidon. Perto de
completar 90 anos, ela lu-
tou praticamente sozinha,
ao longo de décadas, para
construir o Museu do Ho-
memAmericano.

AMOR
Até hoje, os seus estudos
atraem especialistas do
mundo inteiro. Alguns de-
lesdesafiaram(ejáderruba-
ram) determinadas teorias
sobre como se deu a ocupa-
çãodasAméricas.
Nos paredões dos

cânions, grutas e cavernas
do parque, os visitantes se

deparam com milhares de
pinturas rupestres que re-
tratam desde cenas abstra-
tas até instantâneos conge-
ladosnotempo.
Sãodesenhosde lagartos,

emas, tatus e macacos,
alémdearmadilhasdecaça
e figuras geométricas. Mas
o destaque são as várias re-
produções de humanos –
dançando, lutando, brin-
cando, caçando, dando à
luze fazendoamor.
Pouco se sabe sobre es-

ses habitantes. Estima-se
que eles perambularam
pela região ao longo de
milhares de anos, dividin-
do o espaço, em certo pe-
ríodo, comachamadame-
gafauna – animais como a
gigantesca preguiça de
quatro toneladas.

IMPERDÍVEL
A Ópera, que consiste em
um showmusical acompa-
nhado de canhões de luzes
coloridas, é tanto uma ho-
menagem a esses paleoín-
dios quanto uma forma de
atrair o público e garantir a
continuidade do trabalho
científicono local.
O lugar é tão emblemáti-

co que uma reportagem do
TheNewYorkTimes,publi-
cada em janeiro deste ano,
listou oparque comooúni-
co destino brasileiro entre
52 lugares no mundo para
se conhecer, classifican-

do-ocomo“imperdível”.
Diferentementedamaio-

ria dos sítios pré-históricos
espalhadospelomundo,no
Parque Nacional da Serra
da Capivara a maioria das
pinturas encontra-se ao ar
livre, sujeitas não só a in-
tempéries como também
aovandalismo.

ESPÍRITO
Niéde,doaltodos seus 1,50
metro, soube enfrentar
não só a falta de apoio e a
destruição como, inclusi-
ve, a descrença de parte da
comunidade científica in-
ternacional, que ainda ho-
je desafia os achados em
proldeoutras teses,muitas
delas abrigadas em gran-
desepoderosasuniversida-
desestrangeiras.
Por tudo isso, a Ópera da

Serra daCapivara, que será
encenada no último final
de semana destemês, é um
alento para a combalida
ciência nacional, que vê os
seus já diminutos recursos
serem carreados para toda
sortedefinsnadanobres.
Enquanto a internet nos

brinda com sandices como
ahipotética cidadeperdida
deRatanabá,oshownotur-
no no Parque Nacional da
Serra da Capivara sintetiza
oespíritodaCiência,encar-
nada na já mítica figura de
uma mulher, cientista e
brasileira.

PORMARCUSNEVESFERNANDESCOLABORADOR

ÓperaÓpera
pré-históricapré-histórica

O espetáculo
ocorre neste

mês na Serra da
Capivara e

representa uma
homenagem a

arqueóloga
brasileira

FOTOSADOBESTOCK
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CONSTRUÇÃO

DAREDAÇÃO

Cidadesconectadas,emque
ousodatecnologiaservepa-
ra facilitar o dia a dia dos
cidadãos, reduzir desperdí-
cios, economizar recursos
naturais, agilizar serviços
públicosemelhoraramobi-
lidade urbana. Um dos te-
mas de grande destaque no
Summit da Construção Ci-
vil, realizado na última se-
gunda-feira, no auditório
doGrupoTribuna, emSan-
tos, foi o conceito de smart
city(cidadeinteligente).
Rodrigo Perpétuo, dire-

tor-executivoparaaAméri-
ca do Sul do Iclei, uma
rede global de mais de
2.500 governos locais e re-
gionais comprometida
comodesenvolvimentour-
bano sustentável, apresen-
tou o conceito e pontos ne-
cessários para que uma ci-
dadese torne “inteligente”.
“Quando pensamos nesse

tipo de conceito, obviamen-
tenosrecordamosdatecno-
logia, mas temos de pensar
emcomoelapodenosbene-
ficiarnodiaadia”,disse.
Foicomessa falaquePer-

pétuo defendeu seu ponto
paraque cidades inteligen-
testenhamaindamaiscom-

prometimento em relação
apolíticassustentáveisede-
senvolvimento urbano. Se-
gundo ele, um dos passos
fundamentais para a
automação dosmunicípios
é trazer informaçãoatravés

de sistemas tecnológicos e
melhorar amobilidade dos
munícipes, mas mantendo
toda a identidade cultural
do local,preservandoame-
móriaevalorizandoodiálo-
gocomoutrasculturas.

As sementes do conceito
de cidades inteligentes fo-
ram lançadas nadécada de
1980. Os exemplos da épo-
ca tinham emmente reali-
dades como as do Vale do
Silício ou então falavamde

futuros centros urbanos
com informações avança-
das e complexos de fibra
ótica. Hoje, os especialis-
tas citam a inevitável ado-
çãodetecnologiascomoIn-
ternetdasCoisas (IoT),wi-

fi, big data, cloud compu-
ting e aplicativos para ce-
lulares que controlam o
dia a dia, suportadas por
infraestruturas de fibra
ótica, redesmóveis5G,da-
ta centers e dispositivos
adequados que permiti-
rão responder aos desa-
fios e à visão transforma-
doradas zonasurbanas.

SANTOS

Alessandro Cardoso Lo-
pes, arquiteto e urbanista
deSantos,tambémpartici-
pante do painel, disse que
a cidade de Santos já se
enquadra nosmoldes pri-
máriosparase tornaruma
smartcityembreve.
“Temos uma regiãome-

tropolitanatodainterliga-
da. Está fácil para a gente.
Temos seis faculdades de
Arquitetura e Engenharia
nacidade,váriosconstruto-
res,agoraéaquestãodenos
empenharmos um pouco
mais”,disseourbanista.
Alessandro ainda citou o

Veículo Leve sobre Trilhos
(VLT) e a automação de
projetos na Cidade como
acertosnaquestãodatecno-
logia e inovação por parte
dogovernolocal.

❚❚❚ Sérgio Avelleda, diretor
de Mobilidade Urbana do
World Research Institute e
professordoInsper,dizque
Santos tem muito poten-
cial para se tornar uma
smart city justamente por
ter uma área pequena em
questãodeterritório.
Durante sua apresenta-

ção,Avelledatrouxeoexem-
ploda cidadedeBarcelona,
naEspanha,ondecincomi-
lhões de pessoas vivem em
648 km2. A concentração
de pessoas em umamesma
área aumenta o incentivo
para a população usar ou-
tros meios para se locomo-
ver além de automóveis, o

que consequentemente di-
minui a poluição do ar e
reduz as mortes no trânsi-
to. Para ele, cidades com
um território extenso aca-
bamse prejudicando justa-
mente pela necessidade de
deslocamento exagerada
entreumlugareoutro.
O especialista comparou

Barcelonaàcidadeamerica-
na de Atlanta, que tem po-
pulação semelhante (5 mi-
lhõesde pessoas),mas uma
área ocupada muito supe-
rior. Além da mobilidade
mais complicada, Atlanta
emitepelomenos seis vezes
mais gás carbônico na at-
mosfera em comparação

comomunicípioespanhol.
As mortes no trânsito

também são diferentes en-
treasduascidades.EmBar-
celona, morrem 31 pessoas
por ano, enquanto em
Atlanta, 564. Amobilidade
por carro representa 95%
em Atlanta, e em Barcelo-
na,apenas27%

TRANSPORTEPÚBLICO

Outro destaque apontado
por Avelleda foi a questão
do transporte público e de
como isso pode desafogar
as ruas de uma localidade.
“Vou dar um exemplo da
cidade de São Paulo. Se to-
domundoquetemcarrono

local resolver sair na mes-
ma hora de casa, a Capital
trava e ninguém vai conse-
guirandar”.
Em 2050, sete em cada

dez habitantes viverão em
áreas urbanas commais de
10milhõesdemoradores, o
que vai aumentar a impor-
tância do transporte públi-
co, citouAvelleda. Para ele,
o investimento e planeja-
mentodas ruasparaosôni-
busdarãomuitomaismobi-
lidadeparaapopulação.
Eleacreditaqueessapolí-

tica está sendo seguida em
Santos, mas ainda necessi-
tadealgunsajustesemalgu-
masáreasdoMunicípio.

Com auditório repleto, Summit da Construção Civil discutiu alguns dos principais temas relacionados à construção civil, como o conceito de smart city

SummitdaConstruçãoCivil
Este cadernoé resultadodo fórumpromovido

peloGrupoTribunanaúltima segunda-feira, reunindo
temaseespecialistas ligadosaesse segmento.

CONCEITOSERELAÇÃOCOMAMOBILIDADE

OPINIÕES
“O futurodapopulação
seráeste agrupamento
degrandes centros.
Quantomenor aárea,

mas fácil será de
se locomover e,

consequentemente,
facilitar a vidade toda

apopulação”.

SérgioAvelleda
DiretordeMobilidade

UrbanadoWorldResearch
Institute eprofessordo Insper

“Temosquenosajudar.
Se cadaumcolocar
seu tijolo e fizer

dele omelhorpossível,
podemos construir algo
muito bom.A cidade
temque se adequar

àpopulaçãoe
nãoo contrário”

RodrigoPerpétuo
Diretor-executivopara
aAmérica doSul do Iclei

“Santos sempre foi
destaquenestaquestão
deusar a tecnologia
para avançar em

algunspontos de serviço
para apopulação,
masainda faltam

algumas coisas a serem
implementadas”

Alessandro
CardosoLopes

Arquitetoeurbanista
emSantos

Cidades tambémpodemser ‘inteligentes’
Conceito de smart city foi um dos paineis do Summit da Construção Civil, promovido pelo Grupo Tribuna para empresários do setor

VANESSARODRIGUES

Concentrar ajuda a facilitarmobilidadeurbana FOTOSVANESSARODRIGUES
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DAREDAÇÃO

Doprojeto à venda de imó-
veis, a tecnologia pode ser
inserida não só para redu-
zir custos, como organizar
tarefas e facilitar os contro-
les por parte de quem lida
comprojetos,compras,can-
teirodeobrasevendas.
O conceito de construte-

ch - startups voltadas para
o setor da construção civil -
é um termomuito novopa-
ra a Baixada Santista, mas
que pode trazer muitos ga-
nhos para a área em breve.
Em um painel no Summit
da Construção Civil, Leo-
nardoDelfinoeManuelFa-
rias falaram sobre o poten-
cialdasconstrutechs.
Farias, que é CEO da

Obra Lean, falou sobre o
projeto de automação que
sua empresa proporciona
nocanteirodeobras. "Éba-
sicamente um cronograma
que conecta toda a equipe
deconstrução.Lá, todospo-
demverosdados,orçamen-
tos e até o diário de obra de
forma rápida, além de po-
der atualizar as planilhas a
qualquermomento”.
Para ele, a ideia não só

pode, como jáestáagilizan-
do o tempo de entrega de
construções.Oexemploda-
do foi a redução de 20%no
tempo para uma etapa de
estrutura ser realizada. “Se
oempreendimentotemum
prazo de 12 meses para fi-
car pronto e conseguimos
diminuir isso para 11 me-
ses, já é algo extremamente
positivo”,disse.
Duranteopainel,ageren-

te de Projetos e Relações
Institucionais do Grupo
Tribuna, Arminda Augus-
to, questionou Manuel so-
breapossibilidadede a tec-
nologia substituir amão de
obra, gerando assim uma
desvalorização de empre-
gosnaárea.OCEOdaObra
Lean garantiu que o recur-
so chega para complemen-

tar e não substituir. “O que
será preciso, isto sim, é que
a mão de obra se prepare
paratrabalharcomessatec-
nologia”,disse.

CONSTRUTECHSNAREGIÃO

Cada vez mais populares
em todo o País, atualmen-
te cerca de 955 construte-
chs atuam em todo o terri-

tórionacional.Onúmero é
expressivoquandocompa-
rado às 350 que atuavam
noramoem2018.
Desse volume, cerca de

41% estão instaladas noEs-
tado de São Paulo, o que le-
vantaaindamaisapossibili-
dadedestasempresaschega-
rem com força na Baixada
Santistanospróximosanos.

“A Associação dos Enge-
nheiroseArquitetosdeSan-
tos está fomentando que as
construtechs sejam contra-
tadas aqui na região. Ainda
há muito o que caminhar
nessesentido,masatendên-
ciaéque issovenhaaumen-
tar”, disse Delfino, CEO da
CriandoValor - Tecnologia
&Inovação.

POTENCIAL

“Nãovejo o aplicativo sendo
usadocomosubstituto
paramãodeobra.Até
pelo fato dele nãopor
amãonamassa, eunão
consigo falar que elepode
gerar desemprego,mas sim
trazer aindamais vagaspara
pessoasespecializadas”

ManuelFarias
CEOdaObraLean

DAREDAÇÃO

Cidade verticalizada em
umamédia muito superior
aoBrasil e aoEstadodeSão
Paulo, comuma rendamé-
dia igualmente superior.
Quantoàrelaçãoentreimó-
veis lançados e os que estão
emestoque, constataçãode
que amaior parte é de uni-
dades colocadas à venda é
nova,de2021paracá.
Esse é parte do perfil da

cidadedeSantosapresenta-
do no Summit da Constru-
ção Civil apresentado pelo
headdeSãoPaulodaBrain
Inteligência Estratégica,
Hamilton Leite. Ele deta-
lhou, em ampla apresenta-
ção,acomparaçãodopúbli-
co santistaquanto aperfil e
consumode imóveis emre-
laçãoaoEstadoeoPaís.

Santos temmais de 63%
de sua população vivendo
em apartamentos, índice
superioraoEstado (14,3%)
e ao Brasil (10,7%). A ren-
da domiciliar do santista
também chama atenção,
nacomparaçãocomoEsta-
do e comoBrasil: respecti-
vamente, R$ 10 mil, R$
6.166,00eR$4.840,00.
Das 3.456 unidades lan-

çadasnos últimos anos, em
marçosóhavia928disponí-
veis, ou seja, 26%. Dessas,
33,8% correspondem ao
padrão alto (314 unida-
des), 27,7% ao padrão eco-
nômico (257 unidades) e
19,9% ao padrão médio
(185unidades).
Dentrodoestoquede928

unidades observadas em
março deste ano, 83% fo-

ram lançadas de 2021 pa-
ra cá, anos de pandemia
emqueavendacontinuou
intensa.
Outro número que cha-

ma a atenção é a procura
dapopulaçãopor imóveis
de nível médio (valor de
R$ 500.001,00 a R$ 1
milhão). Ao todo, de
2018 para 2022, 990 no-
vos apartamentos fica-
ramprontos.
Hamilton também evi-

denciouosaltodaprocura
por imóvel na cidade de
Praia Grande. “É de longe
a cidade que mais cresce
ultimamente. Isso traz al-
go muito positivo, justa-
mentepelo fatodevermos
que a Baixada Santista
não fica só fechada em
Santos”.

FOTOSREPRODUÇÃO/TVTRIBUNA

Uso da tecnologia, por meio das construtechs, pode gerenciar o fluxo de tarefas no canteiro de obras, reduzindo os desperdícios de material

Em Santos, 63% da população vive em apartamentos, índice maior que São Paulo (14,3%) e Brasil (10,7%)

“Construtechsnão são
todas formadas apartir
da inovação inicial.

Tambémvemosgrandes
corporaçõesabrindo
startupspara ampliar

aindamais sua
transformaçãoe

expandir os negócios”

LeonardoDelfino
CEOdaConstruindoValor

Doprojeto à venda, construtechs
facilitamavidae reduzemcustos
Startups focadas nas atividades ligadas à construção vêm ganhando espaço no escritório e no canteiro de obras

Verticalizada, comrendamaior
epoucoestoque: assiméSantos

VANESSARODRIGUES

VANESSARODRIGUES

EXPEDIENTE TEXTO:CARLOSDAHORA (LEADMKT).EDIÇÃO:ARMINDAAUGUSTO.DIAGRAMAÇÃOETRATAMENTODE IMAGENS:LUTTIAFFONSO.

D-2 Especial ATRIBUNA Domingo 10
www.atribuna.com.br julho de2022



DAREDAÇÃO

ImaginecaminharpeloCen-
troHistórico de Santos, nas
ruasGeneralCâmara,Ama-
dor Bueno, XV de Novem-
broedoComércio, e encon-
trarjanelasdosedifíciosocu-
padascomvasos.Ou,ainda,
ver as praçasMauá edaRe-
pública com crianças brin-
cando, e o ir e vir de pessoas
emmercados,escolas,pada-
riaseparques.
Impossível? Não tanto.

O primeiro passo seria re-
paginar os imóveis anti-
gos e fechados, a maioria
de uso comercial, e torná-
los habitáveis. Esse pro-
cesso tem nome: retrofit,
conceitoquepode ser pen-
sado como “reconversão”
ou “modernização” de
uma construção, pormeio
de suaadaptação, atualiza-
ção, customização ou
requalificação.
“Retrofit é uma técnica

derevitalizaçãodeconstru-
ções antigas, históricas ou
não,que temcomoobjetivo
modernizaroespaço, corri-
girproblemasdeinfraestru-
turae torná-lomais seguro,
sem retirar seus elementos
originais históricos e
arquitetônicos”,dizoarqui-
teto e urbanistaGustavo de
Araújo Nunes, que partici-

pou de umpainel dedicado
ao tema no Summit da
ConstruçãoCivil.
A técnica foca na

revitalização de constru-
ções antigas, comoobjeti-
vo de modernizar seu es-
paço por dentro, e dar
uma cara nova para o am-
biente externo.Outropon-
to importante é tornar

estes empreendimentos
mais seguros, sem que
seus elementos originais
sejam retirados.

TRAVAS

Contudo, muitos desses
imóveis localizados na área
centraldeSantossãoprote-
gidos por legislação, uma
parte é tombadapelo patri-

mônio histórico e outra
tem níveis de proteção –
travas que dificultama rea-
lizaçãodoretrofit.Aindaas-
sim, recentemente, algu-
mas construções foram
modificadas.
Pelo menos quatro

exemplos foram dados
por Gustavo, que também
émembro do Conselho de

DefesadoPatrimônioCul-
tural de Santos (Condepa-
sa). “A maioria dos imó-
veis do Centro é NP2 (ní-
vel de proteção), onde três
características precisam
ser preservadas: volume-
tria, telhado e fachada.
Mesmo assim, consegui-
mos realizar ótimos traba-
lhos ultimamente”.

O arquiteto defende
que Santos precisa avan-
çar emoutrospontos e co-
meçar a incentivar e acre-
ditaremprojetosderetro-
fit no Centro. Uma das al-
ternativas propostas por
eleéqueaPrefeituraofere-
ça os incentivos fiscais
mesmoantesdasobrasse-
rementregues.

Na Praça José Bonifácio, prédio de uso corporativo está sendo remodelado e terá 27 apartamentos

ESQUINARENOVADAEMSANTOS

OPORTUNIDADE,REVITALIZAÇÃO,DESAFIOS

As ruas da área central têm dezenas de imóveis deteriorados

❚❚❚ A cidade de São Paulo
também enfrenta o mes-
modesafio emseuCentro
Histórico: revitalizar seus
espaços edarnovosusos a
imóveisantigosedegrada-
dos.E para recuperá-los, a
conta final, envolvendo os
custos e a possibilidade
de vendaou locação, preci-
sa fechar
Maxime Barkatz, sócio

fundador da Ilion Part-
ners, empresa especializa-
danaaquisiçãoereposicio-
namento de prédios anti-
gos emSãoPaulo,mostrou
todos os 17 projetos em an-
damento da sua empresa
nacidadedeSãoPaulo.
Desses imóveis, grande

parteéprocuradaporestu-

dantes, que gostam de vi-
veremumlocalmaispróxi-
mo de tudo na grandeme-
trópole. Ainda assim, Ma-
xime afirma que os retro-
fits voltados para moradia
não têm um público alvo
definido.
“Existem vários fatores,

como famílias de renda
mais baixa, querendo se
aproximar um pouco do
CentrodeSãoPaulo,e tam-
bémmuitaspessoasoptan-
do por trocar de bairro por
conta da insegurança onde
vivem”,afirma.
Maxime explicou que

“cada projeto é diferente”,
e que a análise deve ser
feita de forma criteriosa
antes de começar a obra,

“para que a conta feche
ao final”.

RISCOS

MariaJoãoFigueiredo,ar-
quiteta e sócia da MMBB
Arquitetura, da Capital,
trouxede formadetalhada
todos os desafios para
transformarumedifícioco-
mercial em residencial, na
VilaBuarque,emSãoPau-
lo.Falou,ainda,dassurpre-
sas que aparecemnomeio
dos trabalhos e sobre a ne-
cessidade demudar o pro-
jetoinicialparaadequaràs
realidadesdecadaconstru-
ção. “Mesmo com o desa-
fio da obra e as surpresas
que aparecem, é algo re-
compensador”,disse.

“Aatratividadedos centros
urbanos éessencial para

a saúdedas cidades
brasileiras.O retrofit de

prédios inteiros é a iniciativa
mais simplespara recolocar

as regiõesnomapae,
depois, espalharo

retrofit de condomínios
e incentivar novos
desenvolvimentos.

Aprocura temsidogrande
por casais jovens e

estudantes”

MaximeBarkatz
Sócio-fundadorda IlionPartners

“Éalgo delicado,
justamentepela

históriadomunicípio,
mas aindaassimestas
reformas sãomuito
benéficas.Muitos dos
retrofits acabam
precisandodos

mesmosmateriais
quea construção
original, o que

dificulta umpouco,
masnão considero isso

o fimdomundo”

GustavoNunes
Arquiteto, sócio-fundador daToFix

“Aparecemuito empecilho
que faz comqueoprojeto
acabe saindomais caro
queohabitual,mas aí é
questãode tirarmosd

ealgum lugar, temosque
realocar a verbaparanãonos
prejudicarmosoprojeto final.
Consideroesseprocessoum
desafiopara arquitetos
envolvidos como retrofit.
Abeleza está emvermos

depois comoaquele espaço
se transformou”

MariaJoãoFigueiredo
ArquitetadaMMBBArquitetura

Que talmorar noCentro
Histórico repaginado?
Retrofit é alternativa para dar novos usos a imóveis antigos desocupados em Santos

ALEXSANDERFERRAZ

VANESSARODRIGUES

Contaprecisa fechar, diz especialista

FOTOSVANESSARODRIGUES
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O presidente da Câmara
Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC), José
CarlosMartins,afirmoudu-
rante sua palestra no Sum-
mit da Construção Civil
queomomentoparaosetor
é de muita articulação. O
ano de eleições gerais e in-
certezas sobre o que virá
nos próximos meses tor-
nam 2022 propício para
que o segmento se mante-
nha articulado e atento às
campanhas e propostas
apresentadas não só pelos
candidatosaoExecutivo,co-
motambémaoLegislativo.
ParaMartins,osetortam-

bém deve lançar mão de
sistemasconstrutivosalter-
nativos aos que são utiliza-
dos nos dias atuais. A com-
pra associativa junto a for-
necedores e a aquisição de
matéria-prima vinda de fo-
rasãocaminhospossíveis.
O executivo da CBIC en-

tendequeénecessário ana-
lisar os perfis de todos os
candidatosquevão concor-
rer às eleições deste ano.
“Umtrabalhoparanós,que
atuamos no setor, é buscar

candidatos que apoiem e
deem valor para a constru-
ção civil. Temos que jogar
junto dos que jogam com a
gente”,disse.

IMPORTÂNCIA

Napalestra,JoséCarlosain-
da voltou a falar sobre a
importância da construção
civil para a economiabrasi-
leira e que ambas cami-
nham juntas. “O preço dos
insumos é de fato o maior
problema que o setor vem
enfrentando durante estes
meses.Issoestá ligadotam-
bém com o momento da
economiadoPaís.Acredita-
mos que, com o tempo, se
resolva”.
Mesmo diante dessa difi-

culdade, a projeção é de
que o setor avance cerca de
3%durante este ano.O da-
dofoiapresentadopelaeco-
nomista Ieda Vasconcelos,
que tambématua na CBIC.
Anteriormente,aexpectati-
va era de uma valorização
de2,5%.
Em 2021, o setor mante-

ve seuótimo ritmoe fechou
comaltade9,7%,mostran-
do a força da construção

civilmesmodurante a pan-
demiadecovid-19.

SUMMITDACONSTRUÇÃO

Com painéis e palestras
apresentados no auditório
do Grupo Tribuna na últi-
ma segunda-feira, o Sum-
mit da Construção trouxe
temas diferenciados para
um público formado por
construtores, incorporado-
res e demais setores que se
relacionam com o segmen-
to. A partir da próxima se-
mana, A Tribuna encarta-
rá, aos sábados, cadernos
temáticos com outras pau-
tassobreconstruçãocivil.

❚❚❚ Ieda Vasconcelos, que
atua na construção civil há
mais de 30 anos, comemo-
ra a valorização do setor e
lembra que a atividade re-
presenta 5,9% do total de
vagas formais em todo o
país. Segundo ela, durante
a pandemia da covid-19,
16%dasnovasvagasdeem-
prego geradas foram aber-
tasnaconstruçãocivil.
Esse comportamento em

alta se mantém nos cinco
primeiros meses deste ano
(veja gráfico).Onúmerode
trabalhadores na constru-
ção cresceu 1,46% ao pas-
sar de 2,428 milhões em
abril para 2,463 milhões
emmaiode2022.
O setor alcançou, em

maiodesteano,omaiorpa-
tamar de trabalhadores
com carteira assinada des-
deofinalde2015.
Assim como José Carlos

Martins cita a questão dos
insumos como trava para
um crescimento ainda
maior, Ieda entende que o
setor poderia estar vivendo
ummomentoextremamen-
te positivo se não fosse esse
contraponto.
OÍndiceNacionaldeCus-

todaConstrução(INCC)re-
gistrougrandealtade junho
de 2020 até maio de 2022:
28,2%. Ainda assim, o nú-
mero a ser observado é o
INCCdemateriaiseequipa-
mentos. Neste período cita-
do, os custos dos insumos
subiram51,07%,aumentan-
doassimmaisdametadedo
preçodosmesmos.
Enão foi só isso que valo-

rizou. Houve um acrésci-
mo na mão de obra e nos
serviços, de 14,92% e
16,94% respectivamente.
Os dados foram levantados
pelaFundaçãoGetulioVar-
gas(FGV).

“Oquegerouoaumentonos insumos?Quandohouve
o início dapandemia, a determinaçãodasmatrizes e
multinacionais foi para quevendesse oestoquepara
pagara produção.Não se viuoque vinhapela frente”

“Vocêacaba vendoquea atividadevai ser retomada,maso
fornecimentonãoacontecemais de formaadequada.Desde
julhode 2020, a oferta de produtos paranósnãoébenéfica”

JoséCarlosMartins
PresidentedaCBIC

Importância da construção civil para a economia brasileira é notória e o setor deve avançar cerca de 3% durante este ano, indicam projeções

DESEMPENHOELIDERANÇADESP

RESILIÊNCIA

Napandemia, 16%das vagas formais
foramgeradasna construção civil

“Aconstrução civil está emummomentodedesafios,
masdeoportunidades também, temosque analisar
de formacorreta ondedevemos focar paraque

alcancemoso sucesso”

“Poderíamosestar avançandoaindamais, porém
o impactonopreçodemateriais, como tubosdePVC

emadeira, afetoumuito onosso setor”

IedaVasconcelos
EconomistadaCBIC

ParaCBIC,
articulaçãoé
saídapara
osdesafios
José Carlos Martins participou de encontro

ADOBESTOCK

FOTOSVANESSARODRIGUES
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