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Vacinação de adolescentes em SP está
em risco com corte de envio de vacinas

Câmara aprova texto-base do projeto
de privatização dos Correios
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Endividamento das famílias
 bate novo recorde em julho
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O percentual de famílias
que relataram ter dívidas no
mês de julho chegou a 71,4%,
o maior patamar da série histó-
rica, iniciada em 2010. A alta é
de 1,7 ponto percentual na com-
paração com junho e de 4 pon-
tos em relação a julho de 2020,
o maior aumento anual verifi-
cado desde dezembro de 2019.

Os dados são da Pesquisa
de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor
(Peic), divulgada na quinta-fei-
ra (5) pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC). As
dívidas incluem cheque pré-
datado, cartão de crédito, che-

que especial, carnê de loja, cré-
dito consignado, empréstimo
pessoal, prestação de carro e
de casa.

As famílias com dívidas ou
contas em atraso chegaram a
25,6%, o terceiro aumento se-
guido. O número é 0,5 ponto
percentual acima do nível de ju-
nho e 0,7 ponto abaixo do apu-
rado em julho do ano passado.

Já as famílias que disseram
não ter condições de pagar suas
dívidas em atraso e que vão
continuar inadimplentes au-
mentou de 10,8% para 10,9%
de junho para julho. Na com-
paração anual, houve queda de
1,1 ponto percentual. Página 3Investimento estrangeiro

direto cai em 2020 na
América Latina
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Darlan Romani termina em
quarto lugar no arremesso do peso

O catarinense Darlan Ro-
mani ficou perto do pódio no
arremesso do peso dos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio, na
madrugada de quinta-feira
(5), no horário de Brasília,
no Estádio Olímpico de Tó-
quio. Ele terminou em quar-
to lugar, com a marca de
21,88 m, alcançada em sua
primeira tentativa.

Quinto colocado nos Jo-
gos do Rio-2016, Darlan pas-
sou por muitas dificuldades
nesta temporada. Sofreu com
uma hérnia de disco, que exi-
giu uma cirurgia em feverei-
ro, foi contaminado pelo co-
ranavírus e ficou longe de seu
treinador , o especialista Jus-
to Navarro, que foi para Cuba
em dezembro e não conseguiu
retornar ao Brasil por causa da
pandemia. “Todo mundo fez de
tudo, o Comitê Olímpico do
Brasil e a Confederação Bra-
sileira de Atletismo fizeram
de tudo para trazer o meu
treinador. A gente fala disso
todo dia”, comentou.

O norte-americano Ryan
Crouser, recordista mundial,
conquistou o bicampeonato
olímpico, com 23,30 m. Joe
Kovacs, também dos Estados
Unidos, ficou com a medalha
de prata, com 22,65 m, segui-
do do neozelandês Tomas
Walsh, com 22,47 m.

O brasileiro, recordista
sul-americano com 22,61 m,
que ficou também em quarto

lugar no Campeonato Mundial
de Doha-2019, saiu muito aba-
tido da competição. “A história
se repete... 2019, Olimpíada...
Os meninos estão de parabéns,
o Crouser voltou a arremessar
mais de 23 m, o Kovacs e o
Walsh mais de 22 m. Os caras
são bons. Eu acredito que po-
deria ter arremessado mais,
ainda estou com cabeça quen-
te,  tenho de parar para analisar.
Estou com a cabeça a milhão,
mas quero agradecer a torcida”,
disse Darlan.

O atleta nascido em Concór-
dia teve dificuldades até para fa-
lar. “A pandemia complicou
tudo, né? Em março do ano pas-
sado a gente vinha treinando
muito forte, entrou a pandemia,
teve a cirurgia, a COVID, en-
fim... É difícil falar”, comentou
quase chorando. “Não tenho o
que falar, só quero agradecer a
torcida de todos. O Brasil pode
ter certeza que mais uma vez sou
quarto, mas não quero isso mais
para a minha vida. Daqui a três
anos tem a próxima Olimpíada
e tenham certeza que se eu dava
200% agora tenho de dar 300%
para subir ao pódio.”

Nas outras provas do dia, o
Brasil, campeão mundial de re-
vezamento de 2019, em Yoko-
hama, no Japão, não avançou à
final olímpica do 4x100 m mas-
culino. A equipe formada por
Rodrigo Nascimento, Felipe
Bardi dos Santos, Derick Souza
e Paulo André Camilo de Olivei-

Darlan Romani

ra ficou em quinto lugar na pri-
meira série semifinal, com
38.34, o melhor tempo alcança-
do pelo quarteto em 2021. Com
o resultado, ficou em 12º lugar
na classificação geral. O melhor
tempo da etapa foi obtido pela
Jamaica, com 37.82.

“Corremos mal. O nosso de-
sempenho não foi o melhor. As
passagens foram normais, mas
não tivemos o desempenho ade-
quado. Mas a gente sai de cabe-
ça erguida porque sabemos que
a pandemia afetou bastante a
nossa preparação. Pelos resul-
tados, os europeus parecem não
terem sido tão afetados. Nós ti-
vemos oportunidades, mas hoje
foi isso infelizmente”, comen-
tou Rodrigo Nascimento, que
abriu a prova para o Brasil.

Paulo André, o melhor velo-
cista do País, concorda com Ro-

drigo. “A verdade é que o reve-
zamento é composto de muitas
coisas, não só da passagem de
bastão - a nossa é excelente -,
mas erramos mesmo foi na per-
na. Não tivemos perna para cor-
rer uma boa marca. Agora é sair
de cabeça erguida para continuar
a trabalhar pelo nosso melhor e
voltar ao que a gente fez em
Doha”, disse, referindo-se ao
recorde sul-americano de 37.72.

No revezamento 4x100 m
feminino, a equipe brasileira,
formada por Bruna Farias, Ana
Claudia Lemos, Vitoria Rosa e
Rosangela Santos, também ter-
minou em quinto lugar na série
2, com o tempo de 43.15, a me-
lhor marca da temporada. Com
isso, o grupo terminou na 11ª
colocação no geral e também
não passou para as finais.

“Foi uma prova forte, fize-

mos as passagens, não pisa-
mos na linha, foi o melhor da
temporada, mas faltaram com-
petições para dar ritmo. De-
mos o melhor para ir à final,
mas não deu”, comentou Ro-
sangela Santos, recordista sul-
americana dos 100 m, com
10.91. “O Brasil foi muito
afetado pela pandemia, tive-
mos de adaptar muito o trei-
namento, tivemos de parar,
mas demos o nosso máximo,
treinamos o que foi possível.
mas infelizmente a final não
veio. O investimento tem de
continuar.”

Ana Claudia concorda com
Rosangela. “O objetivo é sem-
pre fazer o melhor. Corremos
43.15. A última vez que cor-
remos na casa dos 42s foi no
Mundial de Londres-2017,
mas temos consciência de que
precisamos melhorar individu-
almente nos 100 m e 200 m.
Conseguimos fazer uma mar-
ca que o Brasil não vinha fa-
zendo nos últimos três anos,
mas tem de buscar resultados
melhores, crescer e continu-
ar o trabalho que não pode pa-
rar”, analisou.

A Prevent Senior Sports é
patrocinadora do atletismo bra-
sileiro para a entidade gestora
do esporte e os atletas brasi-
leiros, visando à saúde integral
dos indivíduos e apoio às com-
petições. As Loterias Caixa
são a patrocinadora máster do
atletismo brasileiro.
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EUA elaboram
plano para exigir

vacinação de
visitantes

estrangeiros

O governo dos Estados
Unidos está desenvolvendo um
plano para exigir que quase to-
dos os visitantes estrangeiros
estejam totalmente vacinados
contra a covid-19, como parte
de eventual suspensão das res-
trições de viagens que impe-
dem grande parte do mundo de
entrar no país, disse uma auto-
ridade da Casa Branca à Reu-
ters na quarta-feira (4).

A Casa Branca não está
pronta para suspender imedia-
tamente as restrições de via-
gens por causa do aumento de
casos de covid-19 e da varian-
te altamente transmissível
Delta, segundo a fonte.

O governo Biden tem gru-
pos de diferentes agências tra-
balhando “para ter um novo sis-
tema pronto para quando puder-
mos reabrir as viagens”, disse a
autoridade, acrescentando que o
projeto inclui “uma abordagem
em fases que, ao longo do tem-
po, significará, com exceções
limitadas, que os estrangeiros
viajando para os Estados Unidos
(de todos os países) vão preci-
sar ser totalmente vacinados”.

No mês passado, a Reuters
informou que a Casa Branca
estava considerando exigir que
os visitantes estrangeiros fos-
sem vacinados, como parte das
discussões sobre como flexi-
bilizar as restrições de viagem.

A autoridade acrescentou
que “os grupos de trabalho es-
tão desenvolvendo um proces-
so de planejamento, a ser pre-
parado para quando chegar o
momento certo de transição
para esse novo sistema”.

Alguns países, incluindo o
Canadá e Reino Unido, estão
relaxando ou suspendendo as
restrições para viagens de nor-
te- americanos vacinados.

A Casa Branca tem manti-
do discussões com companhi-
as aéreas e outros segmentos
sobre como implementaria
uma política de exigência de
vacinas para visitantes estran-
geiros. (Agencia Brasil)
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Em meio à crise de covid-
19, a América Latina e o Cari-
be receberam, em 2020, o me-
nor valor de investimento es-
trangeiro direto (IED) da últi-

ma década. De acordo com a
Comissão Econômica para a
América Latina e o Caribe (Ce-
pal), a região recebeu US$
105,48 bilhões no ano passa-

do, 34,7% a menos que em
2019, 51% a menos que o re-
corde da série histórica alcan-
çado em 2012 e o menor valor
desde 2010.                  Página 3
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Governo de SP autoriza
repasses de R$ 202,2 milhões

para 70 cidades turísticas
O Governador João Doria

autorizou na quinta-feira (5) a
assinatura de convênios para
obras e melhoria de infraestrutu-
ra em 70 estâncias turísticas, to-
talizando R$ 202,2 milhões, o
maior valor dos últimos cinco
anos. O Vice-Governador e Se-
cretário de Governo Rodrigo Gar-
cia também participou do anúncio
no município de Serra Negra, du-

rante encontro com prefeitos.
“Vamos concentrar nossa

atenção presente e, principal-
mente, no futuro. E o futuro está
no turismo. Esse investimento
que está aqui vai retornar em vi-
ajantes, consumidores, alegria,
esperança, felicidade, geração de
renda e oportunidades para todas
essas cidades”, afirmou o Gover-
nador.                             Página 2

Poupança tem captação
líquida  de R$ 6,37 bilhões

em julho

Preço da cesta básica sobe
em 15 capitais do país
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O Secretário da Saúde, Jean
Gorinchteyn, alertou na quinta-
feira (5) que o corte de 50% no
envio de vacinas da Pfizer pelo
Governo Federal ao estado de
São Paulo deixa em aberto o iní-
cio da imunização de adolescen-
tes que possuem deficiências,
comorbidades, gestantes e puér-
peras, inicialmente prevista para
começar em 18 de agosto.

A Pfizer é a única vacina
contra a Covid-19 autorizada
pela Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) para
aplicação em adolescentes, até
o momento.

Na terça-feira (3), o esta-
do recebeu do Ministério da
Saúde 228 mil doses a menos
do imunizante. A Procuradora
Geral do Estado, Lia Porto, e a

Procuradora do Estado Camila
Pintarelli anunciaram que a
Procuradoria Geral do Estado
de São Paulo vai acionar o Po-
der Judiciário contra o corte no
envio de vacinas pelo Ministé-
rio da Saúde.

“Quero mostrar a minha in-
dignação como Governador do
Estado com a postura do Minis-
tério da Saúde, que quebra o pac-
to republicano e retira vacinas de
São Paulo de forma injusta, de
forma arbitrária. Nós vamos re-
agir na forma da lei para evitar
que brasileiros de São Paulo se-
jam prejudicados”, afirmou o
Governador João Doria na ma-
nhã de hoje no Aeroporto de
Guarulhos, durante a chegada de
4 mil litros de insumos para pro-
dução de 8 milhões de vacinas

do Instituto Butantan.
Com população aproximada

de 46,3 milhões de pessoas se-
gundo estimativa de 2020 do
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), São
Paulo tem recebido pelo menos
22% das vacinas distribuídas
pelo Ministério da Saúde pelo
PNI (Plano Nacional de Imuni-
zações). São lotes de proporci-
onais à população local, inde-
pendentemente de público-alvo
da vacinação ou tipo de imuni-
zante disponível.

“O Plano Estadual de Imuni-
zação definiu o início da vacina-
ção dos adolescentes com co-
morbidades, com deficiências,
gestantes e puérperas no dia 18
de agosto. A vacinação destes
adolescentes nesta data está em

aberto até que o Ministério da
Saúde regularize esta situação e
garanta a continuidade dos envi-
os de doses na proporcionalida-
de que vem sendo praticada até
aqui”, destacou o Secretário
Executivo da Secretaria de Saú-
de, Eduardo Ribeiro.

Na terça-feira (3), a Secre-
taria da Saúde enviou ofício ao
Ministério da Saúde pedindo
para que mais 228 mil doses do
imunizante fossem entregues
em prazo de até 24 horas, mas
isso não aconteceu.

A decisão do Ministério da
Saúde não foi informada com
antecedência ao Governo de São
Paulo e coloca em risco a pro-
teção de 228 mil pessoas que
deveriam ter acesso a vacinas da
Pfizer nos municípios paulistas.

Governo de SP autoriza repasses de
R$ 202,2 milhões para 70 cidades turísticas

O Governador João Doria
autorizou na quinta-feira (5) a
assinatura de convênios para
obras e melhoria de infraestru-
tura em 70 estâncias turísticas,
totalizando R$ 202,2 milhões, o
maior valor dos últimos cinco
anos. O Vice-Governador e Se-
cretário de Governo Rodrigo
Garcia também participou do
anúncio no município de Serra
Negra, durante encontro com
prefeitos.

“Vamos concentrar nossa
atenção presente e, principal-
mente, no futuro. E o futuro está
no turismo. Esse investimento
que está aqui vai retornar em vi-
ajantes, consumidores, alegria,
esperança, felicidade, geração
de renda e oportunidades para
todas essas cidades”, afirmou o
Governador.

As estâncias turísticas estão

entre os principais destinos de
viagens de lazer no estado. Dis-
tribuídas por todas as regiões,
elas compõem uma oferta que
inclui praias, patrimônio histó-
rico e cultural, reservas naturais
e serras.

“Muita coisa mudou na nos-
sa vida com a pandemia e ao lon-
go dela, mas em algumas nós
reforçamos nossas convicções.
E o turismo será fundamental
para a retomada econômica de
São Paulo e paga a geração de
emprego e renda. São Paulo tem
tudo e é para todos”, acrescen-
tou Garcia.

Durante a solenidade desta
quarta, a Secretaria de Estado de
Turismo e Viagens também lan-
çou duas novas iniciativas para
fomentar o setor. O Governo de
SP firmou um convênio com o
Sebrae-SP (Serviço Brasileiro

de Apoio à Micro e Pequenas
Empresas) para capacitar empre-
endedores do turismo de ecoa-
ventura e fez o lançamento do
projeto de Turismo Náutico.

O convênio com o Sebrae-
SP vai promover a cultura da qua-
lidade, a gestão da segurança e a
competitividade das empresas de
ecoaventura em mais de 200
municípios. O objetivo é forta-
lecer o setor em polos como o
Vale do Ribeira e o Pontal do
Paranapanema.

“Os convênios irão potenci-
alizar a vocação das nossas estân-
cias turísticas, estimulando a re-
tomada econômica por meio do
consumo doméstico de viagens”,
disse o Secretário de Turismo e
Viagens, Vinicius Lummertz.

Os empreendedores vão par-
ticipar de seminários para com-
partilhamento de normas técni-

cas do setor, capacitação em ges-
tão e empreendedorismo, con-
sultoria para micro e pequenas
empresas e auditorias para cer-
tificação em gestão da seguran-
ça do turismo de aventura. O pri-
meiro encontro promovido por
Governo do Estado e Sebrae-SP
deve acontecer no próximo dia
18, na capital.

Já o projeto de Turismo Ná-
utico é dividido em duas inicia-
tivas: uma cartilha que detalha as
estruturas que podem ser implan-
tadas em rios, represas e cidades
litorâneas, e um passo a passo
disponível no portal de Melhores
Práticas no Turismo
(www.melhorespraticasturismo.com.br/
). São Paulo tem 630 quilôme-
tros de costa marítima, cerca de
4,2 mil quilômetros de rios na-
vegáveis e mais de 50 lagos e re-
presas com potencial turístico.

SP recebe matéria-prima para fabricação de
 8 milhões de doses da vacina do Butantan

O Governador João Doria
acompanhou na quinta-feira
(5) a chegada de um lote de 4
mil litros de Insumo Farma-
cêutico Ativo (IFA) que irão
viabilizar a produção de cer-
ca de 8 milhões de doses da
vacina contra a Covid-19, des-
tinadas ao Programa Nacional
de Imunizações (PNI).

 “Neste domingo, vamos re-
ceber mais dois milhões de do-
ses prontas, totalizando 10 mi-
lhões de doses. Com isso, vamos

atingir 75 milhões de doses da
vacina do Butantan para o Pro-
grama Nacional”, afirmou Doria.

A nova remessa chegou no
Aeroporto Internacional de
Guarulhos às 5h30 em um voo
da companhia Swiss Internati-
onal Airlines, que saiu de Pe-
quim (China) e fez escala em
Zurique (Suíça) antes de pou-
sar em São Paulo.

A matéria-prima, enviada
pela biofarmacêutica Sinovac,
parceira do Instituto Butantan,

passará pelos processos de en-
vase, rotulagem, embalagem e
por um rígido processo de con-
trole de qualidade antes de ser
disponibilizada para a popula-
ção por intermédio do Minis-
tério da Saúde.

Na noite de 1º de agosto, o
instituto recebeu carga de 2 mil
litros de matéria-prima para pro-
duzir e entregar outras 4 milhões
de doses.

Até o momento, o Instituto
Butantan já disponibilizou 64,8

milhões de doses ao Ministério
da Saúde desde 17 de janeiro,
quando o uso emergencial do
imunizante foi aprovado pela
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).

Os insumos farmacêuticos
que chegaram hoje serão usados
para produção das vacinas que
fazem parte do segundo contra-
to firmado com o Ministério da
Saúde, de 54 milhões de vacinas.
O primeiro, de 46 milhões, foi
concluído em 12 de maio.

Com o objetivo de aproxi-
mar a formação dos profissio-
nais de turismo com as deman-
das do mercado, o Centro de
Inteligência da Economia do
Turismo (CIET), vinculado à
Secretaria de Turismo e Viagens
do Estado de São Paulo (Setur-
SP), está realizando uma pes-
quisa para identificar o perfil do
profissional de turismo atual.

O levantamento, realizado
em parceria com a Fundação
Instituto de Administração
(FIA), visa a elaboração de pro-
postas de conteúdo programá-
tico para serem aplicadas em
instituições de ensino de for-
mação de bacharéis, tecnólo-
gos e técnicos em turismo, le-
vando em conta as exigências
do mercado para, assim, com-
plementar a grade curricular
dos cursos da área.

“É primordial que o estu-
dante de turismo já saia da ins-

Secretaria de Turismo
pesquisa perfil dos

profissionais de turismo
tituição com emprego garanti-
do. Para isso, precisamos ouvir
o setor produtivo a fim de enten-
der e aplicar as competências que
o mercado de trabalho exige.
Isso cria cursos mais competiti-
vos e profissionais mais aptos a
ingressar em grandes empresas”,
conclui Vinicius Lummertz, Se-
cretário de Turismo do Estado.

O questionário é compos-
to de onze perguntas que abran-
gem, principalmente, as com-
petências do profissional de tu-
rismo atual, além de perguntas
específicas sobre os diferentes
segmentos das empresas que
atuam na área. As respostas tam-
bém resultarão na criação de um
perfil de todos os empreendi-
mentos que atuam com turismo
no Estado de São Paulo.

O formulário pode ser res-
pondido por empresas e pro-
fissionais de todos os setores
do turismo.

Secretaria da Fazenda prorroga
validade de certidões tributárias

A Secretaria Municipal da
Fazenda de São Paulo, no in-
tuito de auxiliar os contribu-
intes paulistanos e normalizar
o fluxo de atendimento a re-
querimentos administrativos,
prorrogou os prazos de valida-
de das certidões tributárias
mobiliárias e imobiliárias. As
alterações foram regulamen-
tadas pela Portaria SF nº 182,
publicada na quinta-feira, (05/

08), no Diário Oficial do mu-
nicípio.

As novas certidões negati-
vas emitidas a partir de 5 de
agosto de 2021 voltam a ter
prazo de validade de 180 dias
e todas as certidões (tanto ne-
gativas como positivas com
efeito de negativas) ainda vá-
lidas até o dia 5 de agosto de
2021 estão automaticamente
prorrogadas por 90 dias, con-

tados a partir do último dia de
validade constante na certidão.

A Secretaria Municipal da
Fazenda orienta os contribuin-
tes que possuem certidões
contempladas pela alteração
que, quando da necessidade de
apresentá-las para qualquer
fim, anexem ao documento a
cópia da Portaria SF nº 182
(baixe o arquivo neste link ou
acesse a página 13 do Diário

Oficial de 05/08).
Para garantir o atendimen-

to mais rápido aos contribuin-
tes que possuem certidões ven-
cidas não contempladas pela
prorrogação dos prazos, a Se-
cretaria Municipal da Fazenda
solicita que os contribuintes
verifiquem se foram benefici-
ados pela alteração das valida-
des antes de protocolar o pe-
dido de nova certidão.

Capital já vacinou 85% do público
elegível com uma dose dos

imunizantes antiCovid
A cidade de São Paulo já imu-

nizou 85,1% do público maior
de 18 anos elegível com os imu-
nizantes antiCovid e 33,4% das
pessoas com a segunda ou dose
única. Até a última quarta-feira
(04), 10.617.520 de vacinas ha-
viam sido aplicadas na capital,
desse total, 7.538.058 são de
primeira dose, 2.763.510 de se-
gunda e 315.952 dos imunizan-
tes com dose única.

“Isso é muito importante,
mas temos que continuar usan-
do máscaras, ainda mais agora
com a variante delta”, afirmou

o prefeito. “Quando essa vari-
ante chegou em São Paulo a
gente já tinha uma população
vacinada maior do que várias
cidades do mundo, além das
barreiras sanitárias”, comple-
tou Ricardo Nunes.

Na quinta-feira (05),  a
campanha de vacinação foi di-
recionada para os moradores
da capital com 26 anos. Nesta
sexta (06), será a vez das pes-
soas com 25 anos. No sábado
(07), acontece um mutirão
para imunização de pessoas
com a segunda dose.

Os integrantes dos grupos
abertos nas fases anteriores da
campanha e que ainda não se va-
cinaram devem comparecer aos
postos para receber a dose. To-
dos os endereços dos locais de
vacinação estão disponíveis na
página Vacina Sampa.

É obrigatório apresentar do-
cumentos pessoais de identifi-
cação, preferencialmente CPF e
cartão SUS, além de um com-
provante de residência no muni-
cípio de São Paulo, que pode ser
impresso ou digital. Se estiver
em nome de outra pessoa, é ne-

cessário comprovar o parentes-
co com RG, certidão de nasci-
mento ou de casamento, ou es-
critura de união estável.

O site De Olho na Fila mos-
tra a movimentação nas unidades
da rede de imunização da capi-
tal, com intuito de evitar longas
filas de espera e aglomerações.

O preenchimento do pré-ca-
dastro no site Vacina Já agiliza
o tempo de atendimento no
serviço de saúde. Basta forne-
cer dados como nome comple-
to, CPF, endereço, telefone e
data de nascimento.

CÂMARA (São Paulo)
Perguntinha : qual presente o vereador Thamy (PL) deseja no

dia dos pais ? Algum produto da Natura, ou algum respeito dos
que não são LGBTIQA+ ?

.
PREFEITURA (São Paulo)
81º dia no cargo. Ricardo Nunes (MDB) vem realizando mi-

lagres políticos e espirituais: ser cristão católico que respeita e
reparte com os evangélicos

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
O que dizem os deputados eleitos pelas igrejas (protestante-

evangélica) sobre a vergonha provocada pelos atos de um falso
cristão (CPI Covid 19) ?

.
GOVERNO (São Paulo)
No dia dos pais, João Doria (fundador do PSDB ‘liberal de

centro’) já comemora estar sendo chamado de “pai brasileiro da
vacina contra o vírus Covid 19

.
CONGRESSO (Brasil)
Uma vez aprovada a CPI das urnas eletrônicas pra investigar

possíveis fraudes nas eleições brasileiras via TSE, o eleitorado
saberá como rolam as eleições

.
PRESIDÊNCIA
Bolsonaro está em guerra com TSE e Supremo. Entre estra-

tégias históricas, a autodirigida, a organizacional, a defensiva e a
ofensiva (não convencional)

.
PARTIDOS
PT e PSOL comemoram a saída da prisão de um criminoso

que participou do incêndio colocado na estátua do Borba Gato
(Santo Amaro - São Paulo - SP)

.
JUSTIÇAS (Brasil)
Luiz Fux (Supremo) não participará das reuniões entre Judi-

ciário, Executivo e Legislativo. Alega que Jair Bolsonaro segue
em guerra contra seus 10  colegas

.
HISTÓRIAS
Literatura bíblica : DEUS não mente (Hebreus 6:18). Cristo

Jesus vai Governar a Terra (Salmo 72: 13 e 14). O governo de
Satanás está no fim (Hebreus 2:14)

.
M Í D I A S
A coluna de política do jornalista - Cesar Neto - vem sendo

publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Inter-
net desde 1996, o site - cesarneto.com - foi se tornando referên-
cia da liberdade possível. Twitter  @cesarnetoreal - Email
cesar@cesarneto.com
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França ignora apelo
da OMS e prepara

terceira dose da vacina
O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou na quin-

ta-feira (5) que o governo se prepara para iniciar a distribuição
da terceira dose de vacina contra a covid-19 a partir de setem-
bro. O objetivo é proteger a população “mais idosa e mais frágil”
com a inoculação de reforço, à semelhança do que já foi anunci-
ado pela Alemanha e Israel. A confirmação surge horas depois de
a Organização Mundial da Saúde (OMS) ter pedido uma morató-
ria às terceiras doses da vacina até que pelo menos 10% da popu-
lação de todos os países do mundo sejam imunizados.

Por meio das redes sociais, o chefe de Estado francês anun-
ciou que o governo prepara a campanha de reforço já no “início
do ano letivo”, ou seja, a partir de setembro.

Macron diz que a terceira dose “não será para todos de
imediato”, mas irá abranger “os mais velhos e mais frágeis”
nesta fase.

De camisa, sem gravata e em tom informal, ele aparece em
vídeo com cerca de um minuto, gravado na residência de verão
do chefe de Estado de França, em Fort Brégançon.

Nos últimos dias, Macron tem usado as redes sociais – so-
bretudo o Instagram ou TikTok, mais populares entre os jovens –
para esclarecer questões sobre a vacinação.

Na França, o número exato de pessoas que poderá rece-
ber reforço vacinal no início do ano letivo deverá ser defi-
nido “na próxima semana”, anunciou o Ministério da Saúde
na terça-feira (3).

Atualmente, a terceira dose só é recomendada para pessoas
imunossuprimidas, como por exemplo um doente que tenha re-
cebido um transplante.

OMS
A decisão de avançar com as doses de reforço na França sur-

ge poucas horas depois do mais forte apelo da Organização Mun-
dial de Saúde no sentido de adiar as terceiras doses, pelo menos
até que os países mais pobres consigam ampliar a vacinação.

“Entendemos a preocupação dos governos em proteger as suas
populações da variante Delta, mas não podemos aceitar que os
países que já utilizaram a maioria dos fornecimentos das vacinas
usem ainda mais, enquanto as populações mais vulneráveis do
mundo continuam desprotegidas”, declarou o diretor-geral da
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Das cerca de 4 bilhões de doses de vacinas administradas no
mundo, mais de 80% foram dadas em países mais desenvolvi-
dos, que representam menos de metade da população mundial.

A moratória proposta pela OMS duraria até o final de setem-
bro, até que pelo menos 10% dos habitantes de todos os países
do mundo tenham o esquema vacinal completo.

Enquanto grande parte dos países da Europa já conseguiu
vacinar mais de metade da população, a maioria dos países do
Continente Africano só conseguiu vacinar cerca de 2% da po-
pulação.

“Precisamos da cooperação de todos, especialmente de um
grupo de países e empresas que controlam a produção global de
vacinas”, afirmou Tedros Adhanom, apelando aos grupos farma-
cêuticos para que privilegiem o Covax, o mecanismo de distri-
buição universal e equitativo de vacinas.

Terceira dose
Esta semana, antes do apelo da OMS, a Alemanha anun-

ciou que vai aplicar uma terceira dose de reforço da vacina a
idosos e outros grupos mais vulneráveis a partir de 1º de se-
tembro. A Espanha também pretende avançar com a adminis-
tração da terceira dose.

Na semana passada, Israel tornou-se o primeiro país a gene-
ralizar o acesso à terceira dose da vacina, ao reforçar a imuniza-
ção da população com mais de 60 anos.

O Reino Unido planeja a campanha de reforço de vacinação
para os idosos e os mais vulneráveis a partir de 6 de setembro, já
tendo adquirido 60 milhões de doses extra da Pfizer. De acordo
com o britânico Telegraph, pelo menos 32 milhões de pessoas
deverão receber a terceira dose.

Em Portugal, o Infarmed descarta para já o reforço de vacina,
enquanto o representante da Ordem dos Médicos, Miguel Gui-
marães, considerou que essa situação será “inevitável”.

Depois das declarações de Tedros Adhanom, os Estados Uni-
dos rejeitaram a ideia de uma moratória, considerando que não
será necessário optar por administrar vacinas aos cidadãos nor-
te-americanos ou doá-las a países mais pobres.

“É uma falsa alternativa. Achamos que conseguimos fazer
as duas coisas”, afirmou a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki.
Ela lembrou que os Estados Unidos já doaram mais de 100
milhões de doses, o que supera as doações de todos os outros
países juntos.

Os Estados Unidos ainda não tomaram uma decisão sobre a
administração de doses de reforço, ainda que a Pfizer/BioNTech
tenham solicitado aos reguladores norte-americano e europeu
que aprovem um reforço da vacinação, argumentando que há maior
risco de infecção seis meses depois da vacinação.

Em 8 de julho, a Food and Drug Administration (FDA) consi-
derou que os norte-americanos totalmente vacinados não neces-
sitam, para já, de uma dose de reforço. No entanto, o especialis-
ta Anthony Fauci admitiu recentemente que os norte-america-
nos com imunidade comprometida poderão precisar de nova ino-
culação, diante da ameaça da variante Delta.

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) absteve-se,
em julho, de fazer qualquer recomendação sobre doses de re-
forço, sendo que os contratos de Bruxelas com a Pfizer/Bi-
oNTech e a Moderna já contavam com a possibilidade de ser
necessário adquirir essas doses.

A Pfizer e a Moderna anunciaram, no início deste mês, o
aumento do preço das novas doses nos últimos contratos ce-
lebrados com a União Europeia, diz o Financial Times.  (Agen-
cia Brasil)

O percentual de famílias que
relataram ter dívidas no mês de
julho chegou a 71,4%, o maior
patamar da série histórica, ini-
ciada em 2010. A alta é de 1,7
ponto percentual na comparação
com junho e de 4 pontos em re-
lação a julho de 2020, o maior
aumento anual verificado desde
dezembro de 2019.

Os dados são da Pesquisa de
Endividamento e Inadimplência
do Consumidor (Peic), divulga-
da na quinta-feira (5) pela Con-
federação Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC). As dívidas incluem che-
que pré-datado, cartão de crédi-
to, cheque especial, carnê de
loja, crédito consignado, em-
préstimo pessoal, prestação de
carro e de casa.

As famílias com dívidas ou
contas em atraso chegaram a
25,6%, o terceiro aumento se-
guido. O número é 0,5 ponto
percentual acima do nível de ju-
nho e 0,7 ponto abaixo do apu-
rado em julho do ano passado.

Já as famílias que disseram
não ter condições de pagar suas
dívidas em atraso e que vão con-

tinuar inadimplentes aumentou
de 10,8% para 10,9% de junho
para julho. Na comparação anu-
al, houve queda de 1,1 ponto per-
centual.

Faixas de renda
Na análise por grupos de ren-

da, o endividamento entre as fa-
mílias que recebem até dez sa-
lários mínimos aumentou de
70,7% para 72,6% na passagem
mensal, atingindo nova máxima
histórica. Em julho de 2020, o
indicador estava em 69% das fa-
mílias. A inadimplência nessa
faixa passou de 28,1% para
28,7% e 13,1% do total disse-
ram que vão permanecer com as
contas em atraso.

No grupo que recebe mais de
dez salários mínimos, o endivi-
damento vem batendo recor-
des mensais desde fevereiro.
O percentual passou de 65,5%
em junho para 66,3% julho,
ante os 59,1% em julho de
2020. A inadimplência nesse
grupo de renda cresceu de
11,9% para 12,1% na passagem
mensal e 3,5% afirmaram que
não têm condições de colocar as

dívidas em dia.
O grupo dos muito endivida-

dos teve leve redução, de 14,7%
em junho para 14,6% em julho,
índice 0,9 ponto percentual abai-
xo de julho de 2020. Na capaci-
dade de pagamento, a parcela
média da renda comprometida
entre as famílias endividadas fi-
cou em 30,5%, o maior nível
desde 2017, e 21,1% têm mais
da metade da renda comprome-
tida com dívidas.

Dívidas
O tempo médio de atraso

para quitação das dívidas ficou
em 61,9 dias em julho. A princi-
pal dívida das famílias é no car-
tão de crédito, modalidade assi-
nalada por 82,7% dos endivida-
dos, o maior nível da série his-
tórica. Carnês de lojas foram
indicados por 18% das famílias,
9,8% têm dívidas com crédito
pessoal e 9,7% com financia-
mento da casa própria.

Inflação
Segundo a CNA, a inflação

elevada tem diminuído o poder
de compra das famílias e deteri-

orado os orçamentos domésti-
cos. “A renda dos consumidores
também está afetada pelas fragi-
lidades dos mercados de traba-
lho formal e informal, com o
auxílio emergencial de menor
valor pago este ano. Tais fatores
têm também provocado o maior
uso do crédito no cartão”, diz o
informe da pesquisa.

A entidade alerta que o car-
tão de crédito é a modalidade
mais difundida, porém é a que
oferece o maior custo ao con-
sumidor quando se torna crédi-
to rotativo, com parte do saldo
devedor rolada para o mês se-
guinte.

“Embora o crédito possa fun-
cionar como ferramenta de re-
composição da renda e potenci-
alizar o consumo, com mais de
71% das famílias endividadas,
acendeu-se um alerta para o uso
do crédito e o potencial de cres-
cimento da inadimplência à
frente. O aumento dos juros em
curso no país encarece as dívi-
das, principalmente na modali-
dade mais buscada pelos endivi-
dados hoje, o cartão de crédito”.
(Agencia Brasil)

Indicador de Emprego da FGV atinge
maior nível desde fevereiro de 2020

O Indicador Antecedente
de Emprego (Iaemp), calcula-
do pela Fundação Getulio Var-
gas (FGV), subiu 1,6 ponto de
junho para julho e atingiu 89,2
pontos. Esse é o maior nível
desde fevereiro de 2020 (92
pontos), período anterior às
medidas de isolamento adota-
das para lidar com a pandemia
de covid-19 no país.

O indicador é calculado
com base  em en t r ev i s t a s
com consumidores  e  com
empresários da indústria e
dos serviços e busca anteci-
par tendências do mercado
de trabalho.

“O resultado positivo su-
gere que a melhora nos núme-
ros da pandemia e a redução
das medidas restritivas podem

estar impulsionando a retoma-
da do mercado de trabalho.
Além disso, também há uma
expectativa mais favorável em
serviços, setor que emprega
muito, com a maior circulação
de pessoas. Mas é importante
ressaltar que ainda existe um
espaço para recuperação e que
até mesmo o nível pré-pande-
mia ainda retratava um cená-

rio desafiador no mercado de
trabalho”, afirma o economis-
ta da FGV Rodolpho Tobler.

Dos sete componentes do
Iaemp, cinco contribuíram
para a alta de junho para julho,
com destaque para o que mede
a situação corrente dos negó-
cios do setor de serviços, que
cresceu 10,2 pontos no perí-
odo. (Agencia Brasil)

Investimento estrangeiro direto
cai em 2020 na América Latina

Em meio à crise de covid-
19, a América Latina e o Caribe
receberam, em 2020, o menor va-
lor de investimento estrangeiro di-
reto (IED) da última década. De
acordo com a Comissão Econômi-
ca para a América Latina e o Cari-
be (Cepal), a região recebeu US$
105,48 bilhões no ano passado,
34,7% a menos que em 2019, 51%
a menos que o recorde da série his-
tórica alcançado em 2012 e o me-
nor valor desde 2010.

No âmbito mundial, os valo-
res de IED caíram 35% em
2020, atingindo aproximada-
mente US$ 1 trilhão, o que re-
presenta o valor mais baixo des-
de 2005. No caso da América
Latina e Caribe, a tendência de
queda é registrada desde 2013.

As informações estão no re-
latório anual da Cepal O Investi-
mento Estrangeiro Direto na
América Latina e no Caribe 2021,
divulgado  na quinta-feira (5).

De acordo com a Cepal, o
contexto internacional sugere
que os fluxos mundiais de inves-
timento terão uma lenta recupe-
ração. “Da mesma forma, a bus-
ca por ativos em setores estra-
tégicos para a reativação inter-
nacional e para os planos públi-
cos de transformação da estru-
tura produtiva (infraestrutura,
saúde, economia digital) indica
que grande parte dessas opera-
ções teria como destino a Euro-
pa, a América do Norte e alguns
países da Ásia, aumentando as
assimetrias globais”, alerta a
comissão.

Na América Latina e no Ca-
ribe, os projetos de IED mostra-
ram uma recuperação entre se-
tembro de 2020 e fevereiro des-
te ano. Entretanto, diz o relató-
rio, de fevereiro a maio de 202,
os dados já sugerem uma nova
queda no valor dos anúncios.
“Nesse cenário, é difícil pensar
que as entradas de IED para a
região tenham um aumento su-
perior a 5% em 2021.”

Nesse sentido, a Cepal pede
que os países da região canali-
zem os fluxos de investimento
estrangeiro direto para ativida-
des geradoras de maior produti-
vidade, inovação e tecnologia, de
modo a contribuir para mudan-
ças significativas na estrutura
produtiva da região. Além de
manter a ajuda emergencial aos
setores mais vulneráveis da
população e às pequenas em-
presas, para a comissão, os
países da América Latina e
Caribe devem desenvolver
planos estratégicos tanto de
retomada como de transfor-
mação produtiva, usando a ca-
pacidade dos governos e do
setor privado para que a polí-
tica de atração de capitais es-
trangeiros faça parte da política
industrial.

Foram identificados oito se-
tores estratégicos que poderiam
ser apoiados pelo IED: a transi-
ção para energias renováveis; a
eletromobilidade sustentável nas
cidades; a revolução digital in-
clusiva; a indústria manufaturei-
ra da saúde; a bioeconomia; a

economia do cuidado; a economia
circular; e o turismo sustentável.

De acordo com a Cepal, hou-
ve aumento do IED em apenas
cinco países da região: Bahamas,
Barbados, Equador, Paraguai e
México. Este último é o segundo
maior receptor de recursos dire-
tos na região, depois do Brasil.

A forte queda nos ingressos
de investimento estrangeiro di-
reto no Brasil (-35,4%) e o au-
mento no México (6,6%) deter-
minaram uma aproximação da
participação de ambos os países
como destino de IED que não
tinha sido visto nos últimos anos
(tal participação foi de 42% no
caso do Brasil e 30% no do
México), diz o relatório.

Os setores de recursos natu-
rais e manufatura, com reduções
de 47% e 38%, respectivamen-
te, foram os mais atingidos no
ano passado. Já as energias re-
nováveis, apesar de também te-
rem retração nos investimentos,
continuaram sendo o setor da
região que desperta o maior in-
teresse dos investidores es-
trangeiros, com 26% do valor
total de anúncios.

Os Estados Unidos au-
mentaram de 27% para 37%
sua participação no IED da
região em 2020, diante da
forte queda na Europa (que
baixou de 51% para 38%) e
na América Latina (que pas-
sou de 10% para 6%).

De acordo com o relatório,
a menor queda nos Estados
Unidos como origem do IED é

explicada, principalmente,
pelo aumento dos investimen-
tos deste país no Brasil. Por
outro lado, as entradas de Ho-
landa e Luxemburgo, países
europeus que tinham mais in-
vestimentos no Brasil, caíram
em 2020 e em 2019, o que de-
terminou uma queda do peso da
Europa como investidora na
região.

Do mesmo modo, em
2020, os fluxos das empresas
transnacionais latino-america-
nas também colapsaram, com
queda de 73% nos investimen-
tos. “Enquanto o Chile e o
México apresentaram aumen-
to nos fluxos de investimento
direto no exterior , a Argentina,
o Brasil, a Colômbia e o Pana-
má registraram retrocessos”,
diz a comissão.

O relatório da Cepal traz
ainda análise sobre as relações
comerciais com a China, “país
que avança no caminho para
consolidação como potência
econômica mundial”, e sobre
as estratégias de investimento
na era digital. Para a comissão,
o investimento estrangeiro
pode contribuir para a transfor-
mação digital na América La-
tina e no Caribe, mas, se as ca-
racterísticas estruturais das
economias da região não fo-
rem consideradas, a digitaliza-
ção poderia aprofundar as la-
cunas existentes e gerar mai-
or exclusão e injustiça nessa
distr ibuição de rec ursos.
(Agencia Brasil)

Preço da cesta básica sobe
em 15 capitais do país

O preço da cesta básica su-
biu em 15 das 17 capitais pes-
quisadas pelo Departamento In-
tersindical de Estatística e Es-
tudos Socioeconômicos (Diee-
se) na comparação entre julho e
junho. Segundo o levantamento
divulgado na quinta-feira, (5), as
maiores altas foram registradas
em Fortaleza (3,92%), Campo
Grande (3,89%), Aracaju
(3,71%), Belo Horizonte
(3,29%) e Salvador (3,27%).

Em João Pessoa o conjunto
de alimentos e itens essenciais

teve queda de 0,7% e em Brasí-
lia de 0,45%.

As cestas mais caras são a de
Porto Alegre (R$ 656,92), Flo-
rianópolis (R$ 654,43) e São
Paulo (R$ 640,51).

Na comparação entre julho
deste ano e o mesmo mês de
2020, a maior alta foi registrada
na cesta básica de Brasília
(29,42%), que atualmente custa
R$ 582,35. No período, a cesta
básica de Porto Alegre teve a
segunda maior elevação nos pre-
ços (28,5%).

Entre os produtos que im-
pulsionaram o custo da cesta
básica está o  tomate, que, em
julho, teve alta em 15 capitais,
sendo 39,95% em Belo Hori-
zonte, 34,24% em Goiânia e
34,1% em Fortaleza. Segundo
o Dieese, o aumento está rela-
cionado ao frio que atrasou a
maturação do fruto diminuindo
a oferta.

O açúcar também teve eleva-
ção nos preços em 15 capitais
em julho, com percentuais que
variaram entre 8,12% no Rio de

Janeiro e 1,59% em Belém. De
acordo com o Dieese, o aumen-
to nos preços acontece devido a
entressafra e alta do petróleo,
que estimula a produção de eta-
nol, concorrendo com a fabrica-
ção de açúcar. O aumento das
exportações foi outro fator que
puxou os preços para cima.

O café foi outro item que
teve alta de preço em 15 capi-
tais, como Vitória (10,96%), São
Paulo (9,88%), Campo Grande
(8,77%) e Brasília (8,14%).
(Agencia Brasil)
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A Câmara dos Deputados
aprovou, na quinta-feira (5), o
texto-base do Projeto de Lei
(PL) 521/21 que trata da priva-
tização dos Correios. A propos-
ta, encaminhada pelo governo
em fevereiro, autoriza a explo-
ração de todos os serviços pos-
tais pela iniciativa privada. Fo-
ram 286 votos a favor, 173 con-
tra e duas abstenções. Os depu-
tados analisam agora destaques
ao projeto.

O relator do projeto, Gil
Cutrim (Republicanos-MA),
apresentou parecer favorável à
privatização da empresa. Entre
os pontos, o parecer diz que a
Empresa de Correios e Telégra-
fos (ECT) será transformada em
uma empresa de economia mis-
ta, chamada de Correios do Bra-
sil, e modifica a função da
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel), que também
será responsável por regular os
serviços postais.

De acordo com o projeto, as
tarifas terão reajustes anuais e
poderão ser diferenciadas geo-

graficamente com base no cus-
to do serviço, na renda dos
usuários e nos indicadores
sociais. Para os serviços de
cartas, o projeto prevê uma
tarifa social para atendimen-
to dos usuários que não te-
nham condições econômicas
de pagar pelo serviço.

O relatório determina ainda
exclusividade da nova empresa
na operação dos serviços pos-
tais pelo prazo de cinco anos e
proíbe o fechamento de agên-
cias que garantem serviço pos-
tal universal em áreas remotas.
Esse prazo, segundo o projeto,
poderá ser prorrogado.

A exclusividade inclui ser-
viços postais como atendimen-
to, coleta, triagem, transporte e
distribuição no território naci-
onal e expedição para o exteri-
or de cartas e cartões postais;
serviço público de telegrama; e
atendimento, coleta, triagem,
transporte e distribuição no ter-
ritório nacional e expedição
para o exterior de correspon-
dência agrupada.

O parecer também determi-
na que os trabalhadores da ECT
não sejam demitidos pelo perí-
odo de 18 meses após a privati-
zação. Eles poderão, entretan-
to, pedir demissão voluntária até
180 dias após a desestatização.
O funcionário que decidir pelo
desligamento terá direito a in-
denização de um ano de remu-
neração, com manutenção do
plano de saúde por 12 meses a
partir do desligamento e ingres-
so em um programa de requali-
ficação profissional.

A votação da proposta gerou
polêmica no plenário, com dis-
cursos contra e a favor da pri-
vatização.

Na opinião do relator, a pri-
vatização dará mais agilidade
aos Correios e atrairá mais in-
vestimentos.

O deputado Marcelo Freixo
(PSB-RJ) destacou que os Cor-
reios atingem 100% dos muni-
cípios brasileiros, levando en-
comendas mesmo em lugares
que não dão lucro para a empre-
sa. Para Freixo, com a privati-

zação, a maioria das cidades vai
ter problemas para receber os
serviços dos Correios, uma vez
que, dos 5.570 municípios do
país, apenas 324 dão lucro à
empresa.

Alex Manente (Cidadania-
SP) ressaltou que o Estado abri-
rá mão da empresa, mas mante-
rá o controle do setor por meio
de uma agência reguladora.

Já o deputado Orlando Silva
(PcdoB-SP) lembrou que, na
maioria dos países desenvolvi-
dos, o serviço postal é presta-
do pelo Estado e citou o exem-
plo dos Estados Unidos, onde
uma empresa pública presta o
serviço.

Silva disse que, lá, o Estado
tem atuado diretamente para in-
duzir o desenvolvimento eco-
nômico. “Aqui no Brasil esta-
mos abrindo mão de instrumen-
tos que poderiam servir de su-
porte para a retomada do cres-
cimento, sem falar na qualida-
de dos serviços que a empresa
oferece”, lamentou. (Agencia
Brasil)

No mês de julho, foram dis-
tribuídas mais de 43 milhões
de vacinas contra a covid-19.
Foi o maior resultado desde o
início da campanha de imuniza-
ção. Até agora, o Ministério da
Saúde e os laboratórios respon-
sáveis por vacinas já distribuí-
ram 184 milhões de doses a es-
tados e municípios, com aplica-
ção de 147 milhões de doses.

O balanço foi apresentado
pelo ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, durante ceri-
mônia de entrega das medalhas
da Ordem do Mérito Médico e
de Mérito Oswaldo Cruz, rea-
lizada  na quinta-feira (5) no
Palácio do Planalto.

Queiroga também destacou
o Dia da Saúde para ressaltar o
papel fundamental dos profis-
sionais da área e do Sistema
Único de Saúde (SUS) no com-
bate à pandemia no país, espe-
cialmente no desenvolvimento
e aplicação de vacinas.

“Tivemos a emergência de
saúde pública da covid-19 que
abalou nossa sociedade e im-
pôs mudanças de hábito. Ao
mesmo tempo, impulsionou
esforços coletivos para desen-
volver, produzir e distribuir va-
cinas e produtos médicos em
tempo recorde”, declarou.

O titular do Ministério des-

Julho teve distribuição de
43 milhões de doses de vacinas

tacou a construção do novo
complexo industrial de biotec-
nologia em saúde da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz). Para
ele estão previstos investimen-
tos de R$ 3,4 bilhões. De acor-
do com Queiroga, o projeto
permitirá quintuplicar a capa-
cidade de produzir vacinas e
imunobiológicos.

Presidente
O presidente Jair Bolsona-

ro agradeceu aos profissionais
de saúde, mencionando episó-
dios que vivenciou, como o ata-
que durante uma atividade a
campanha presidencial de 2018
na cidade de Juiz de Fora (MG)
e que demandou internações e
cirurgias.

Dois médicos envolvidos
no tratamento do presidente
nesse episódio, Antônio Mace-
do e Luiz Henrique Silva, esti-
veram entre os que receberam
medalhas do Mérito Oswaldo
Cruz na cerimônia.

“Muito obrigado a todos os
profissionais de saúde pela
vida difícil que têm. Vocês nos
confortam. A vocês todos mé-
dicos, gratidão. Devo muito a
vocês dois”, disse o presiden-
te, em referência aos profissi-
onais que o trataram. (Agencia
Brasil)

Impulsionada pela nova ro-
dada de pagamentos do auxílio
emergencial e pela alta recente
nos juros, a aplicação financei-
ra mais tradicional dos brasilei-
ros registrou o quarto mês se-
guido de desempenho positivo.
Em julho, os brasileiros depo-
sitaram R$ 6,37 bilhões a mais
do que sacaram na caderneta de
poupança, informou na quinta-
feira (5) o Banco Central (BC).

Apesar do desempenho po-
sitivo, a captação é inferior à re-
gistrada em julho do ano passa-
do. Naquele mês, os brasileiros
tinham depositado R$ 28,14 bi-
lhões a mais do que retiraram da
poupança.

Com o desempenho de julho,
a poupança acumula retirada lí-
quida de R$ 10,16 bilhões nos
sete primeiros meses do ano.
Esta é a maior retirada acumula-
da para o período semestre des-
de 2019, quando os saques ti-
nham superado os depósitos em
R$ 16,1 bilhões.

O principal responsável pelo
resultado positivo na poupança
foi a retomada do pagamento do
auxílio emergencial. A Caixa
Econômica Federal depositou o
dinheiro em contas poupança di-
gitais, que acumulam rendimen-
tos. Nesta rodada, o benefício
paga parcelas de R$ 150, R$ 250
e R$ 375 por mês, dependendo
da família do beneficiário.

No ano passado, a poupança
tinha captado R$ 166,31 bilhões
em recursos, o maior valor anu-
al da série histórica. Além do
depósito do auxílio emergenci-
al nas contas poupança digitais
ao longo de oito meses em
2020, a instabilidade no merca-
do de títulos públicos nas fases

Poupança tem captação líquida
de R$ 6,37 bilhões em julho

mais agudas da pandemia de co-
vid-19 atraiu o interesse na pou-
pança, mesmo com a aplicação
rendendo menos que a inflação.

Com rendimento de 70% da
Taxa Selic (juros básicos da eco-
nomia), a poupança rendeu ape-
nas 1,72% nos 12 meses termi-
nados em julho, segundo o Ban-
co Central. No mesmo período,
o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo-15 (IPCA-
15), considerado prévia da infla-
ção, atingiu 8,59%. O IPCA
cheio de julho será divulgado na
próxima terça-feira (10) pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

A perda de rendimento da
poupança está atrelada a dois fa-
tores. O primeiro são os juros
baixos. Atualmente a taxa Selic
(juros básicos da economia)
está em alta, e na quarta-feira (4)
foi elevada para 5,25% ao ano.
O segundo fator foi a alta nos
preços dos alimentos e do dó-
lar, que impacta a inflação des-
de o segundo semestre do ano
passado. Mesmo assim, as re-
centes elevações na Selic estão
voltando a atrair o interesse do
brasileiro na caderneta.

Para este ano, o boletim Fo-
cus, pesquisa com instituições
financeiras divulgada pelo Ban-
co Central, prevê inflação ofici-
al de 6,79% pelo IPCA. Com a
atual fórmula, a poupança rende-
ria pouco menos de 3,675% este
ano, caso a Selic permanecesse
em 5,25% durante todo o ano.
O rendimento pode ser um pou-
co maior caso o Banco Central
continue a aumentar a taxa Selic
nas próximas reuniões do Comi-
tê de Política Monetária. (Agen-
cia Brasil)

Transformação digital é desafio do
MEC com volta de aulas presenciais
O secretário-executivo do

Ministério da  Educação
(MEC) Victor Godoy Veiga
afirmou  na quinta-feira (5)
que o retorno às aulas presen-
ciais nas escolas públicas de
todo o país permitirá ao go-
verno federal, em parceria
com estados e municípios,
focar nas ações que a pasta
considera prioritárias para
melhorar o ensino brasileiro.

“Só com a reabertura segu-
ra das escolas conseguiremos
viabilizar todas as demais pri-
oridades do MEC, como a
transformação digital do siste-
ma educacional brasileiro”,
disse Veiga, ao participar, esta
manhã, de um seminário virtu-
al que o ministério promoveu
para discutir os impactos da
pandemia da covid-19 na edu-
cação brasileira.

De acordo com o secretá-
rio-executivo, a “transforma-
ção digital” do sistema educa-

cional tem entre os objetivos
preparar a rede pública de en-
sino “numa perspectiva de
que, no futuro, se enfrentar-
mos outros desafios desta
magnitude, tenhamos condi-
ções de não sofrer como so-
fremos”.

No mesmo evento, o secre-
tário de Educação Básica do
MEC, Mauro Luiz Rabelo,
acrescentou que o ministério
destinará, a partir deste mês,
cerca de R$ 320 milhões para
auxiliar as escolas que tiverem
que manter o modelo híbrido
de ensino, realizando parte das
atividades pedagógicas à dis-
tância. O montante será dispo-
nibilizado por meio do Progra-
ma de Inovação e Educação
Conectada (Piec).

Além disso, de acordo com
Rabelo, o MEC disponibilizou,
por meio do Programa Dinhei-
ro Direto na Escola (PDDE)
Emergencial cerca de R$

648,9 milhões, para suplemen-
tar os recursos federais desti-
nados aos estabelecimentos de
ensino para a compra de itens
de consumo e de equipamen-
tos de proteção individual, e
para a realização de serviços
de desinfecção de ambientes
e de pequenos reparos, bene-
ficiando a cerca de 36 mi-
lhões de estudantes de 111 mil
escolas públicas.

Além dos investimentos em
tecnologia digital, o secretá-
rio-executivo do MEC apontou
outras três prioridades da pas-
ta para o ensino: a consolida-
ção da nova Política Nacional
de Alfabetização; o fortaleci-
mento do ensino profissional
e tecnológico e, “em especial”,
a redução das desigualdades
regionais.

Segundo Veiga, a nova Po-
lítica Nacional de Alfabetiza-
ção visa a melhorar o desem-
penho acadêmico dos estudan-

24ª Vara Cível, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1073426-24.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudio Antonio Marquesi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HUANDONG
XIAO, na pessoa dos seus representantes legais, que EURYDES BAPTISTA FRANCISCO ALVES, lhe ajuizou
uma ação Execução de Título Extrajudicial (Locação de Imóvel) estando o executado em lugar incerto e não
sabido, foi deferida a citação e intimação por edital para no prazo de 24 horas, a fluir após o prazo supra, pague
o débito (atualizado) sob pena de ser convertido em penhora, o arresto procedido no processo, passando a fluir,
o prazo de 15 dias pa ra embargos à Execução. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP.          J - 06 e 07/08

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL RUA ENG
ARTUR ANTUNES MACIEL, Nº
228, CIDADE DOMITILA, JABAQUARA, SAO PAULO - SP, CEP: 04387-300
1º leilão 30/08/2021 as 09:45 horas
2º leilão 24/09/2021 as 09:45 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU- RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP
Credor Hipotecário EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA Mutuários:
JOSE GERALDO DE SOUZA,  CPF 035.931.588-76
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no
1º Leilão
Informações tel. (11) 93285-4559,  ou   RUA ARACI nº 162, COLINAS DE
INHANDJARA, ITUPEVA SP CEP: 13299-212

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial

SED:A01898

04 - 05 - 06/08/2021

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO CENTRAL - 34ª VARA CÍVEL - Praça João Mendes s/nº - 11º
andar - salas nºs 1127 / 1129 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 011 - 2171-6233
-  E-mail:sp34cv@tjsp.jus.br - Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min
às19h00min - EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 0020038-
34.2017.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr. ADILSON APARECIDO RODRIGUES CRUZ, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a ABRAÃO JOSEPH (qualificação desconhecida),
que nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido pelo CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO CORESMA, no qual figura como coexecutada MARLENE QUITÉRIA
TERESA GOMES DE MATOS, foi determinada a intimação da penhora dos direitos
que possuem sobre o apartamento nº 62, localizado no 6º andar do Edifício Coresma,
situado na Rua Professor Artur Ramos, nº 204, Jardim Europa, nesta Capital (matr.
nº 8.387 do 13º Registro de Imóveis da Capital – Contribuinte º 083.067.0151-8), o
qual foi avaliado em R$2.102.000,00 (set/2020), e nomeada como depositária a
coexecutada. Encontrando-se o executado ABRÃO JOSEPH em lugar incerto e
não sabido, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL da penhora e da avaliação, para
que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça IMPUGNAÇÃO,
sob pena de prosseguimento do feito nos ulteriores termos com o praceamento
e ciente também de que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR
ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passadonesta cidade de São Paulo, aos 12 de julho de 2021.

05 e  06/08

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 7ª VARA CÍVEL
EDITAL de INTIMAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 0010483-51.2021.8.26.0100.

O Dr. SANG DUK KIM, MM Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a
COMÉRCIO DE GÁS 2 IRMÃOS LTDA. (CNPJ 10.503.380/0001-30), atualmente
em lugar incerto e não sabido, que pelo presente, expedido nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por ICOMON TECNOLOGIA LTDA., fica
INTIMADA para, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGAR o
DÉBITO de R$1.814,81 (fevereiro/2021), a ser atualizado e acrescido das
cominações legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de MULTA de 10% e de HONORÁ-
RIOS de 10% (art. 523, § 1º do CPC/2015), os quais incidirão sobre o restante, caso
pague parcialmente, prosseguindo-se o feito com a penhora de bens e avaliação.
Fica ciente também que não pagando, inicia-se o prazo de 15 dias para IMPUGNAÇÃO,
independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC). Será o presen-
te afixado e publicado na forma da lei. São Paulo. Sang Duk Kim, Juiz de Direito.

05  e  06/08

36ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP. 
Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 0008727-07.2021.8.26.0100. A Dra. Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin, Juíza de Direito 
da 36ª Vara Cível/SP. Faz saber a Flávia Siqueira Perantoni CPF 057.603.846-60, Jordânia Cristina Coelho Alves CPF 
044.357.816-89 e Livori Comércio e Vestuário Ltda. CNPJ 21.144.188/0001-11, que Spezzato Confecções e Acessórios Ltda 
requereu o cumprimento da sentença, para receber a quantia de R$183.310,12. Estando os executados em lugar ignorado, 
expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito, atualizado e acrescido das importâncias de direito 
e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida (art. 523, § 1º do 
CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação (art. 
525 do CPC), nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei.               [05,06] 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1000765-60.2019.8.26.0010. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de 
Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Maria Luiza Beçak, Condominio Villagio Allegro, WILLY BEÇAK, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que José Aparecido de Araújo 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Av. Do Rio Pequeno, 120, Apto, 95 
Bloco 01, Butantã, CEP 05379-000, São Paulo/SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                   [05,06] 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1002366-64.2015.8.26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, Maria Zelia Leme Couthenx 
Pedarnaud, Jose Louis Couthenx Júnior, Maria Helena Theodoro da Silva Couthenx, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que MARCOS VENICIO CARDOSO e MARIA HELENA 
CHAMOSA RIVAS ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua 
Conselheiro Benevites,176,Moóca,São Paulo-SP,CEP: 03110-050,alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a 
fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.         [05,06] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1032887-58.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALINE LOPES DE LIMA CPF 027.120.950-06 e CARLOS PEREIRA DA CRUZ, RG 
20191.462-2, CPF 152.227.798-66, que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
Alexandre Jose Petrilli Pujol, para cobrança de R$ 12.475,98 (maio/16), referente a débitos de locação sobre o imóvel à 
Rua Osvaldo de Andrade nº 77, Casa 04, Vila Cruzeiro. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de julho de 2021                                  [05,06] 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002327-67.2020.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Bannitz Baccala da Rocha,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FELIPE CABRAL E SILVA, CPF 296.197.608-16, que foi proposta pelo Conjunto
Residencial Alto de Pinheiros, CNPJ 54.527.155/0001-00 uma ação de Exibir Contas - Condomínio, objetivando
a prestação das contas conforme petição inicial ou oferecimento de contestação no prazo de 15 dias. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente as contas ou conteste a ação. Nos termos do artigo 550 do CPC, não sendo contestada a ação, serão
presumidos verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial e o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo
sentença com resolução de mérito. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de fevereiro de 2021. 06 e 07/08

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0167832-35.2012.8.26.0100  
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,  
Dr(a). Fabio Coimbra Junqueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GLOBAL LÁCTEOS INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 11.419.020/0001-18, na pessoa de seu representante legal e a  
IVETE GOUVEIA RUIVO, CPF 300.495.538-52, que nos autos da ação de Execução de Títulos 
Extrajudicial, requerida por Banco Daycoval S/A, procedeu-se à penhora do título de capitalização,  

406/407 dos autos: proponente Global Lácteos Indústria e Comércio Ltda, CNPJ 11.419.020/0001-18 
Pessoa Jurídica, 30.06.2011, P.U, 005, 1.052,64, 5.263,20, 024 meses e Pessoa Jurídica, 30.09.2011, 
P.U, 003, 1.048,84, 3.146,52, 024 meses. Estando as executadas em lugar ignorado, foi determinada 

IMPUGNAÇÃO, sob pena de prosseguir a ação.              B 06 e 07/08

Edital de Citação expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1132822-68.2016.8.26.0100. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Deolicia Vieira, Graça Peres 
Biase, Esp. de Douglas Biasi, Edna Biasi Pereira, Milton Avelino Pereira, Ivone de Amaral, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Luiz 
Rinaldo Lopes de Almeida e Rosana Mello Camacho de Almeida ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Santo Henrique, 624, Lote 13 Quadra 68, 

Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.  

tes, colocando o Brasil em
melhor posição nas avaliações
internacionais. Já o fortaleci-
mento do ensino profissiona-
lizante é pensado na “perspec-
tiva de aproximar a Educação
do Mercado”. “A educação bra-
sileira tem que preparar nos-
sos jovens para as necessida-
des do mercado de trabalho”.

De acordo com Veiga, a
não-realização de aulas presen-
ciais que, em alguns estados,
ultrapassou 400 dias, contribui
para aumentar desigualdades
socioeconômicas.

Presidente do Conselho
Nacional de Educação (CNE),
Maria Helena Guimarães, dis-
se apoiar todas as iniciativas
do MEC para que os alunos
possam voltar em segurança
às escolas, mas lembrou que
muitos estados e municípios
já tomaram as medidas neces-
sárias e retomaram as aulas.
(Agencia Brasil)


