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Processo criminal da tragédia em
Brumadinho pode voltar à estaca zero

Procon notifica farmácias sobre
falta de testes de covid-19
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Arrecadação federal soma
R$ 1,87 tri e bate recorde em 2021

Ministério da Saúde
anuncia ações contra a

hanseníase no Janeiro Roxo

QUARTA-FEIRA, 26 DE JANEIRO DE 2022www.jornalodiasp.com.br

Página 3

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,45
Venda:       5,45

Turismo
Compra:   5,44
Venda:       5,60

Compra:   6,15
Venda:       6,15

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

34º C

20º C

Quarta: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de. À noite o tem-
po fica aberto.

Previsão do Tempo

Esporte

A Confederação Brasileira
de Atletismo (CBAt) convo-
cou os integrantes da comis-
são técnica para a disputa do
Campeonato Sul-Americano
de Marcha Atlética, que será
realizado nos dias 5 e 6 de fe-
vereiro, em Lima, no Peru. A
competição é importante por
ser preparatória para o Mundi-
al por Equipes, previsto para os

Brasil vai ao Sul-Americano
de Marcha Atlética com

oito treinadores
dias 4 e 5 de março, em Mas-
cate, Omã.

Foram chamados Gianet-
ti de Sena Bonfim (DF), Ci-
siane Dutra Lopes (PE), Eu-
zinete Maria Reis Pires
(MG), João Sena (DF), Dio-
go Gamboa (SC), Luís Paulo
Ferreira Porto (RJ), Ivo da
Silva (SC) e George Cordei-
ro (PR).                    Página 6

Mil Milhas: Em sua prova de
estreia, Sigma P1 vence de
ponta a ponta em Interlagos
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Sigma P1

A quarta geração do Sigma P1
teve uma estreia luxuosa: neste
fim de semana, o protótipo pilo-
tado por Jindra Kraucher, Aldo
Piedade Jr. e José Roberto Ri-
beiro faturou a vitória, de ponta
a ponta, da edição 2022 das Mil
Milhas Chevrolet Absoluta. A
prova teve largada às 23h59 de
sábado (22), no autódromo de
Interlagos, em São Paulo (SP).
A bandeirada foi mostrada perto
do meio-dia de domingo (23),
quando Kraucher completou a
última das 373 voltas programa-

das da disputa.
O sexagenário piloto, res-

ponsável também pela largada
e pela volta que conferiu a pole
position ao Sigma P1 G4, não
escondeu a emoção após a pro-
va. “Muito bacana, está todo
mundo de parabéns. A equipe
trabalhou muito bem na mon-
tagem do carro e na corrida e o
Aldo e o Beto Ribeiro foram
parceiros fantásticos”, vibrou
ele, que elogiou o comporta-
mento dos adversários no trá-
fego.                           Página 6

Lucas Di Grass é um co-
lecionador de estatísticas e
recordes no Campeonato
Mundial de Fórmula E. En-
tre as várias conquistas,
uma delas chama a atenção:
com sete pódios consecu-
tivos, o brasileiro é o re-
cordista neste quesito, uma
das façanhas mais difíceis
de se conseguir na extre-
mamente competitiva Fór-
mula E.  Mas o campeão
mundial foi além: cravou
esse recorde três vezes ao
longo de sua carreira na
categoria.                  Página 6

Fórmula E: novamente
entre os favoritos, Di Grassi
fala dos desafios em 2022
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Di Grassi em novembro, durante os testes coletivos de Valência

Band e BandSports
transmitem as

500 Milhas de Kart
As 500 Milhas de Kart, cor-

rida mais importante do kartis-
mo brasileiro e que terá sua 25ª
edição realizada no próximo dia
30 de janeiro, no Kartódromo
Ayrton Senna, em Interlagos, con-
tará com grande cobertura do
Grupo Bandeirantes de Comuni-
cação. A cobertura contará com
transmissão dos momentos ini-
ciais (ao vivo) e finais (em VT)
da prova na Band, e a exibição da
primeira e da última hora da cor-
rida ao vivo no canal BandSports.

A corrida na capital paulista
terá largada às 10h30, com
transmissão da Band desde as
10h20. Ao longo da prova, a
emissora exibirá flashes direto
de Interlagos.                Página 6
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500 Milhas de Kart

Página 4

OCDE
formaliza

convite para
início da
adesão do
Brasil à

organização
O governo brasileiro rece-

beu na terça-feira (25) a car-
ta-convite do conselho da Or-
ganização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico
(OCDE) que formaliza o iní-
cio do processo de adesão do
país ao grupo.

O anúncio foi feito duran-
te declaração à imprensa, no
Palácio do Planalto, que con-
tou com a presença do minis-
tro-chefe da Casa Civil, Ciro
Nogueira; do ministro das Re-
lações Exteriores, Carlos
França; e do ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes. O início
do processo de adesão foi
aprovado por unanimidade pe-
los embaixadores dos 37 paí-
ses que compõem o grupo.

“O secretário-geral da
OCDE, senhor Mathias Cor-
mann, já enviou ao presidente
da República a carta-convite
que abre as portas, para o nos-
so país, do início das discus-
sões orientadas à acessão do
nosso país como membro ple-
no ao grupo das economias
mais avançadas do mundo. A
decisão reflete o compartilha-
mento, pelo nosso país, dos
valores fundamentais da
OCDE: a defesa da democra-
cia, das liberdades, da econo-
mia de mercado, da proteção
do meio ambiente, dos direi-
tos humanos, sendo priorida-
de número um do nosso país e
da organização”, afirmou Ciro
Nogueira.

Não há prazo definido para
a conclusão do processo, mas
ele deve demorar pelo menos
mais uns três anos a partir de
agora. Além do Brasil, a OCDE
formalizou o mesmo convite
a outros cinco países: Argen-
tina, Peru, Romênia, Bulgária
e Croácia.  (Agencia Brasil)

A recuperação da econo-
mia e os impostos sobre lucros
e rendimentos garantiram ar-
recadação recorde em 2021.
Segundo números divulgados
na terça-feira (25) pela Recei-
ta Federal, o governo federal
arrecadou R$ 1,879 trilhão no
ano passado, crescimento de
17,36% em relação ao regis-
trado em 2020, descontada a
inflação oficial pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA).

O resultado veio levemen-
te acima da previsão dos espe-
cialistas. Segundo o Prisma Fis-
cal, pesquisa mensal com ana-
listas de mercado divulgada

pelo Ministério da Economia,
as instituições financeiras esti-
mavam arrecadação de R$
1,864 trilhão em 2021.

Depois de desacelerar em
novembro, a arrecadação cres-
ceu em dezembro, somou R$
193,902 bilhões no mês. Isso
representa alta de 10,76% em
relação ao registrado em de-
zembro de 2020, também des-
contada a inflação. O montan-
te também é recorde para o
mês e foi influenciado pelo
crescimento econômico e pelo
aumento da alíquota do Impos-
to sobre Operações Financei-
ras (IOF), em vigor desde ou-
tubro.                     Página 3
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Demanda inesperada de
acessos derruba site do

Banco Central

Coleta de dados do Censo
Demográfico 2022 começa

em 1º de agosto

São Paulo inicia
comemorações da Semana

de Arte Moderna de 22
A cidade de São Paulo es-

colheu o dia desta terça-feira,
(25), em que faz 468 anos, para
lançar programação comemo-
rativa de um dos eventos mais

representativos da capital: a
Semana de Arte Moderna de
1922 – que completa o primei-
ro centenário no dia 13 de fe-
vereiro.                           Página 2
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São Paulo inicia comemorações da
Semana de Arte Moderna de 22
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A cidade de São Paulo esco-
lheu a  terça-feira, (25), em que
SP faz 468 anos, para lançar pro-
gramação comemorativa de um
dos eventos mais representati-
vos da capital: a Semana de Arte
Moderna de 1922 – que com-
pleta o primeiro centenário no
dia 13 de fevereiro.

Cem anos depois, no entan-
to, no lugar dos intelectuais que
protagonizaram o movimento no
Theatro Municipal, São Paulo
abre espaço para mostrar a peri-
feria como realizadora do “novo
modernismo”.

“Em 1922, quem apresentou
o modernismo foi a classe inte-
lectual. Hoje, 100 anos depois
de os modernistas reivindica-
rem arte verdadeiramente nos-
sa, quem apresenta o modernis-

mo é a periferia pujante. Não
precisa ser da academia para de-
senvolver cultura. A cultura da
periferia exala nos poros, e não
só nos livros”, destaca a secre-
tária de Cultura de São Paulo,
Aline Torres.

“Esses grandes pensadores
tinham poder e dominação da
fala, em 1922. Era a elite pau-
listana, elite brasileira, elite cul-
tural. Hoje, quando você pára
para olhar, tem a Linn da Que-
brada, tem uma Gloria Groove e
outros artistas vindos da perife-
ria que estão fazendo inovação
cultural”, acrescenta Aline.

Palco da Semana de Arte
Moderna de 1922, o tradicional
Theatro Municipal de São Pau-
lo estará presente nas festivida-
des do centenário, mas, desta

vez, vai dividir as atenções com
outros palcos espalhados pela
periferia da cidade. Segundo a
secretária, a intenção é fazer o
público do centro conhecer os
artistas das regiões mais afasta-
das, e vice-versa.

“A ideia é trazer artistas da
periferia para tocar nos palcos
centrais, e levar os artistas que
costumam tocar nesses palcos
para os da periferia. É fazer essa
troca e, assim, promover de ver-
dade, a formação de público, o
fomento cultural, esse intercâm-
bio de cultura. A gente vai ter mui-
ta programação incrível no Thea-
tro, mas, ao mesmo tempo, ativi-
dades mostrando o modernismo
da Brasilândia [bairro da zona nor-
te da cidade]”, acrescenta Aline

Ela destaca que a intenção de

aproximação não vai ser so-
mente geográfica, mas tam-
bém de linguagem. “Quando
você fala com um adolescen-
te de ensino médio, princi-
palmente na escola pública,
‘você sabe o que é a semana
do modernismo?’, ele vai falar
não, isso não é para mim, não sei
o que é isso”.

“E é justamente o contrário
que a gente quer, aproximar o
modernismo falando linguagem da
juventude, linguagem da periferia,
e mostrando que ele também faz
parte desse novo modernismo”.

Parte da programação dos
100 anos da Semana de Arte
Moderna já está disponível e
pode ser vista aqui (http://
22mais100.prefeitura.sp.gov.br).
(Agência Brasil)

Estado de São Paulo ultrapassa
 300 mil crianças vacinadas

O Estado de São Paulo vacinou
308,3 mil crianças contra a Covid-
19, entre 5 e 11 anos, de segunda-
feira (24). O número corresponde
a 7,69% da população desta faixa
etária, que recebeu a primeira dose
do imunizante.

As informações estão dispo-
níveis no vacinômetro infantil,
lançado pelo Governo de São
Paulo nesta segunda, e podem
ser conferidos no site Vacina Já,
por meio do link https://
www.vacinaja.sp.gov.br/, e no
portal do Governo de São Paulo

(www.saopaulo.sp.gov.br).
A vacinação irá acelerar nos

próximos dias e a meta é que os
municípios vacinem em três se-
manas todas as 4,3 milhões de
crianças dessa faixa etária do
estado com a dose inicial. A ca-
pacidade da vacinação infantil
em São Paulo é de 250 mil cri-
anças por dia, além dos jovens e
adultos que já vêm sendo imu-
nizados nos 645 municípios
contra a Covid-19.

O calendário de vacinação do
Governo de São Paulo prevê a

vacinação de crianças com ida-
de entre 9 a 11 anos de 20 a 30
de janeiro. Entre 31 de janeiro
e 10 de fevereiro, a campanha vai
priorizar aquelas de 5 a 8 anos.

Além disso, até o dia 10 de
fevereiro, 850 mil crianças com
comorbidades e deficiências,
além de indígenas e quilombo-
las de 5 a 11 anos podem tomar
a primeira dose. As crianças de
5 anos só podem receber o imu-
nizante da Pfizer, enquanto as
demais poderão ser protegidas
pela Coronavac.

O cronograma completo da
vacinação infantil está disponí-
vel no site
www.vacinaja.sp.gov.br. A página
também oferece serviço de pré-
cadastro para que pais e respon-
sáveis agilizem o atendimento
das crianças em todo o estado.

São Paulo foi o primeiro es-
tado do Brasil a iniciar a vacina-
ção infantil contra o coronaví-
rus, no último dia 14, horas após
receber doses pediátricas do
imunizante da Pfizer por meio
do Ministério da Saúde.

O Procon de São Paulo
notificou a Associação Brasi-
leira de Redes de Farmácias e
Drogarias (Abrafarma), solici-
tando esclarecimentos sobre
reclamações de falta de testes
de covid-19. Segundo o órgão
de defesa do consumidor, es-
tão aumentando relatos de di-
ficuldades para agendamento e
realização de exames. 

Em resposta ao Procon, a
Abrafarma informou que não
há falta de testes nas farmáci-
as. Apenas uma rede, de acor-
do com a associação, está com
dificuldade para realizar os
exames devido à alta procura
na semana passada. Houve ain-
da, segundo a associação, re-
cesso da indústria que reduziu
o fornecimento. No entanto, a
produção já foi retomada.

Segundo a Abrafarma pra-

Procon notifica farmácias sobre
falta de testes de covid-19

zo médio para agendamento de
testes é de 24 horas, mas a es-
pera pode chegar a 48 horas em
algumas regiões.

Operação
Desde o última dia 14, o

Procon está fiscalizando proble-
mas sobre testes de covid-19,
como falta de exames e cobran-
ças abusivas. Na semana passa-
da, ao menos 267 farmácias e la-
boratórios foram visitados por
representantes do órgão.

Nos locais fiscalizados, fo-
ram solicitadas informações
sobre testes disponíveis e pre-
ços cobrados para cada moda-
lidade. Empresas devem apre-
sentar notas fiscais de compra
de insumos e de prestação de
serviços que justifiquem  valo-
res cobrados dos consumido-
res. (Agência Brasil)

Intervalo entre doses para crianças que
receberam Coronavac será de 28 dias

A Prefeitura de São Paulo
seguirá as orientações do Insti-
tuto Butantan e ampliará para 28
dias o retorno para a segunda
dose (D2) da vacina antiCovid do
imunizante Coronavac para as
crianças de 6 a 11 anos na capi-
tal. O intervalo entre a primeira
e a segunda dose da Pfizer pedi-
átrica é de 56 dias ou 8 semanas.

“O instrutivo do Instituto
Butantan saiu ontem à noite para
28 dias, então obviamente a Pre-
feitura seguirá este novo instru-
tivo, respeitando este intervalo
para crianças de 6 a 11 anos”,
disse o prefeito Ricardo Nunes.

A Coordenadoria de Vigilân-
cia em Saúde (Covisa) está reo-
rientando todas as Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBSs) para que
os retornos sejam sempre agen-

dados após 28 dias da primeira
dose. Os responsáveis pelas cri-
anças que receberam o cartão
com o retorno para a D2 após
15 dias também serão orienta-
dos pelas Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) sobre o novo in-
tervalo de 28 dias. Para os adul-
tos, o intervalo entre as doses
permanece 15 dias.

Acesse o instrutivo 45

Intervalos para a segunda
dose:

Crianças:
Pfizer Pediátrica: 56 dias

ou 8 semanas após a 1° dose
Butantan (Coronavac) Pe-

diátrica: 28 dias ou 4 semanas
após a 1° dose

Adultos e adolescentes:

Butantan (CORONAVAC)
adultos: 15 dias após 1°dose

AstraZeneca: 08 semanas
(56 dias) após 1°dose (excepci-
onalmente sendo feitas com o
imunizante Pfizer, na ausência da
AstraZeneca)

Pfizer maiores de 12 anos:
21 dias após 1° dose

Janssen:  de 2 a 6 meses após
1° dose (excepcionalmente sen-
do feitas com o imunizante Pfi-
zer, na ausência da Janssen)

Vacinação infantil: orien-
tações

As crianças de 6 a 11 anos
de idade receberão a Coronavac,
liberada para uso infantil na úl-
tima quinta-feira (20) pela
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).

O público de 5 anos de idade
será vacinado com a Pfizer pe-
diátrica, assim como, as crian-
ças de 5 a 11 anos com imunos-
supressão. O público de 6 a 11
anos de idade com comorbida-
des será vacinado com o imuni-
zante Coronavac.

Elas devem estar acompa-
nhadas por um responsável mai-
or de 18 anos e apresentar do-
cumento de identificação (pre-
ferencialmente CPF), compro-
vante de residência e carteirinha
de vacinação.

Adolescentes de 12 a 17
anos podem se vacinar desa-
companhados, desde que le-
vem uma autorização assinada
por um responsável, conforme
o modelo disponível na página
Vacina Sampa.

Prefeitura convoca 4 mil jovens que se
inscreveram no programa de qualificação

profissional Bolsa Jovem
A Prefeitura de São Paulo

atenderá nos dias 26, 27 e 28 de
janeiro, das 9h às 16h, cerca de
4 mil pessoas que se inscreve-
ram para o programa Bolsa Jo-
vem e foram pré-selecionadas
para iniciar a qualificação pro-
fissional na área administrativa.
O atendimento será realizado em
17 das 26 unidades do Cate –
Centro de Apoio ao Trabalho e
Empreendedorismo, seleciona-
das para recepcionar as pessoas
que estão dentro das exigências
do programa. O jovem pode op-
tar pelo posto mais próximo de
sua casa, entre os indicados, e
levar documentos como RG,
CPF, carteira de trabalho, com-
provante de residência e histó-
rico escolar, além de cópias sim-
ples dos mesmos.

A lista dos pré-selecionados
pode ser conferida aqui. Os me-
nores de 18 anos devem com-
parecer às unidades do Cate,
acompanhados de um adulto res-
ponsável. Os inscritos que com-
provarem as informações forne-
cidas on-line deverão assinar um
termo de compromisso e res-
ponsabilidade e receberão ori-
entação sobre o Portal Cate.

“A Prefeitura está mobiliza-
da em diversas frentes para qua-
lificar e recolocar os jovens no
mercado de trabalho. Antes da
pandemia, este grupo já estava
encontrando dificuldades para
conquistar um emprego. Além
disso, muitos quando têm essa
oportunidade de ocupar uma
vaga, pode ter que abandonar os
estudos”, salienta a secretária de

Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo, Aline Car-
doso. “Esse programa vem con-
tribuir para que o jovem conti-
nue na escola e ainda desenvol-
va outras habilidades com o au-
xílio de equipe especializada. A
bolsa-auxílio o ajudará no perí-
odo de estudos a fim de poder
ajudar da composição financei-
ra de sua família”, conclui.

O Bolsa Jovem tem como
objetivo evitar a evasão escolar
e preparar essas pessoas para o
primeiro emprego ou recoloca-
ção profissional, com atividades
que serão desenvolvidas no for-
mato on-line na área administra-
tiva pelo Portal Cate. O progra-
ma conta com bolsa-auxílio no
valor de R$ 569,25 e é destina-
do a jovens com idades entre 16
e 20 anos, alunos da rede muni-
cipal de ensino, que estejam no
nível médio, EJA ou no CIEJA -
Centro Integrado de Educação
de Jovens e Adultos. O Bolsa
Jovem é uma parceria entre
as secretarias municipais de
Desenvolvimento Econômi-
co, Trabalho e Turismo, de
Educação, dos Direitos Hu-
manos e Cidadania e da Funda-
ção Paulistana.

Serão investidos mais de R$
17 milhões para pagamento de
bolsa-auxílio e contratação de
oficineiros, que irão atuar como
mentores e tutores dos alunos.
O jovem selecionado terá a
chance de se preparar para o
mercado de trabalho com diver-
sas ferramentas que o capacite
para habilidades técnicas e so-

cioemocionais para desenvolver
performance adequada em pro-
cessos seletivos e manutenção
da vaga ao conquistarem uma
oportunidade de emprego ou no
empreendedorismo.

Para essa formação, o pro-
grama Bolsa Jovem contará com
tutores e mentores que irão au-
xiliar os beneficiários em temas
como opções de carreiras; de-
senvolvimento do seu potenci-
al; autoconhecimento; relacio-
namento no ambiente de traba-
lho; entre outros. O pagamento
da bolsa-auxílio no valor de R$
569,25, será condicionado à
comprovação de pelo menos
85% de frequência nas ativida-
des oferecidas pelo projeto.

Os selecionados terão con-
tato com conteúdo da área de
Administração de Empresas, em
segmentos de finanças, marke-
ting, logística e recursos huma-
nos. As aulas serão realizadas
pelo Portal Cate com conteúdo
autoinstrucional, ou seja, o alu-
no faz a gestão das aulas assis-
tidas, podendo rever as ativida-
des gravadas, quantas vezes ne-
cessitar. Os alunos receberão
uma senha exclusiva da plata-
forma para ser direcionado ao
ambiente do curso, que conta-
rá com módulos liberados pe-
riodicamente. Além do conteú-
do programado, os alunos ain-
da receberão reforço escolar
em Português e Matemática e
orientações de tutores e men-
tores, uma vez por semana, em
aulas ao vivo por duas horas. O
projeto tem duração de seis

meses, com carga horária de,
no mínimo, 60 horas mensais.
A previsão de início das aulas é
em fevereiro deste ano.

O Bolsa Jovem faz parte do
programa Bolsa Trabalho e tem
entre as exigências de participa-
ção estar desempregado, sem
receber benefícios como segu-
ro-desemprego, pertencer a fa-
mílias com renda per capita
igual ou inferior a meio salário
mínimo e residir no município
de São Paulo. O programa Bol-
sa Jovem ainda apresenta inici-
ativa inclusiva ofertando 10%
das vagas destinadas a jovens
autodeclarados LGBTI, 6% para
jovens com deficiência e 6%
para jovens imigrantes e/ou re-
fugiados.

Serviço
Programa Bolsa Jovem
Confira a lista de pré-se-

lecionados aqui

Comparecimento às unida-
des do Cate

Dias: 26, 27 e 28 de janeiro
Horário: das 9h às 16h

Lista de documentos obriga-
tórios que devem ser entregues
no dia da validação da vaga

• RG original e cópia simples
• CPF original e cópia sim-

ples
• Carteira de trabalho e có-

pias das páginas que constam a
foto e o último emprego

• Comprovante de residência
• Declaração de matrícula ou

histórico escolar

CÂMARA (São Paulo)
Eterno 1º vereador - presidente por 4 mandatos - Antônio

Carlos Rodrigues (PL) comemora o Palmeiras ter ganho a ‘Co-
pinha’ São Paulo e torce pro bicampeão da Libertadores ganhar
o mundial de clubes

.
PREFEITURA (São Paulo)
Ganhar de presente a inédita conquista da ‘Copinha’ São Pau-

lo pelos juniores do Palmeiras, deu ao torcedor e prefeito Ri-
cardo Nunes (MDB) a esperança de sonhar com a inédita con-
quista do mundial de clubes

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
A católica e deputada Janaína Paschoal (saindo do PSL) ain-

da tem fé que será a candidata ao Senado, apoiada pelo candidato
Tarcísio de Freitas - ministro (Infraestrutura) - pro governo es-
tadual paulista 2022

.
GOVERNO (São Paulo)
João Doria (PSDB) segue conversando com o candidato Pre-

sidencial - por enquanto no Podemos - Sérgio Moro, no sentido
de quem estiver atrás nas pesquisas poder ser vice na chapa de
quem estiver na frente

.
CONGRESSO (Brasil)
Políticos que são falsos cristãos deixam suas digitais nas

redes sociais quando comemoram a morte dos adversários, como
é o caso do jornalista, livre pensador e escritor Olavo de Carva-
lho. Não são de DEUS ...

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Quem acha que o jornalista Olavo de Carvalho tentou indicar

nomes pro Ministério do Bolsonaro tá equivocado. O máximo
que fez, foi pedir a cabeça de alguns militares e civis que seriam
traidores do Bolsonaro

.
PARTIDOS (Brasil)
Ainda dono nacional do PTB, o ex-deputado federal (Rio)

Roberto Jefferson - de 68 anos - foi tirado por Alexandre de
Moraes (Supremo) da condição de preso em penitenciária pra
político preso domiciliar por estar muito doente

.
HISTÓRIAS
Morreu, aos 74 anos, nos USA, o jornalista Olavo de Carva-

lho. Foi autodidata em Filosofia e escreveu vários livros, como
um dos livres pensadores do conservadorismo (das direitas) na
política brasileira. Não era Bolsonarista

 .
ANO 30
Cesar Neto é jornalista e colunista de política na imprensa

(Brasil) desde 1992. A coluna - www.cesarneto.com - recebeu
Medalha Anchieta (Câmara municipal - São Paulo) e Colar de
Honra ao Mérito (Assembleia estadual - São Paulo)

.
Email  cesar@cesarneto.com  -  Twitter  @cesarneto-

real
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As vendas de títulos do Te-
souro Direto superaram os res-
gates em R$ 1,791 bilhão em
dezembro do ano passado. Se-
gundo dados do Tesouro Nacio-
nal divulgados na terça-feira
(25), as vendas de títulos atingi-
ram R$ 3,293 bilhões, e os res-
gates totalizaram R$ 1,687 bi-
lhão, sendo R$ 1,502 bilhão re-
lativos a recompras.

Os títulos mais procurados
pelos investidores foram os cor-
rigidos pela taxa básica de juros,
a Selic (Tesouro Selic), que cor-
responderam a 57,6% do total.
Os títulos vinculados à inflação,
medida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), como o Tesouro IPCA+
e Tesouro IPCA+ com Juros
Semestrais, tiveram participa-
ção de 32,2% nas vendas, en-
quanto os prefixados, com juros
definidos no momento da emis-
são, foram 10,3%.

Em relação à rentabilidade
acumulada, o destaque de de-
zembro foi para o título Tesou-
ro Prefixado com Juros Semes-
trais 2031, com vencimento em
1° de janeiro de 2031, que re-
gistrou variação de 4,74%.

O estoque total do Tesouro
Direto alcançou R$ 79,19 bi-
lhões no fim de dezembro, um
aumento de 3,4% em relação ao
mês anterior de R$ 76,60 bi-
lhões, e aumento de 26,3% so-
bre dezembro de 2020 (R$
62,70 bilhões).

Os títulos remunerados por
índices de preços respondem
pelo maior volume no estoque,
alcançando 55,2%. Na sequên-
cia, aparecem os títulos indexa-
dos à taxa Selic, com participa-
ção de 26,4%, e, por fim, os tí-
tulos prefixados, com 18,4%.

Em relação à composição do
estoque por prazo, o balanço
mostra que 1% dos títulos ven-
cem em até 1 ano. A maior par-
te, 64,8%, é composta por títu-
los com vencimento entre 1 e 5
anos. Os títulos com prazo en-
tre 5 e 10 anos, por sua vez, cor-
respondem a 11,2% e aqueles
com vencimento acima de 10
anos, a 23,0%.

Investidores
O balanço mostra ainda que

em relação ao número de inves-
tidores, em dezembro, 881.029
novos participantes se cadastra-

ram no Tesouro Direto. O núme-
ro total de investidores cadastra-
dos ao fim do mês atingiu
16.299.139, o que representa
aumento de 77,2% nos últimos
12 meses.

O número de investidores
ativos chegou a 1.814.127, uma
variação de 25,7% nos últimos
12 meses. No mês, o acréscimo
foi de 78.761 novos investido-
res ativos.

A utilização do Tesouro Di-
reto por pequenos investidores
pode ser observada pelo consi-
derável número de vendas até R$
5 mil, que correspondeu, em
dezembro, a 588.989 operações
de venda de títulos a investido-
res, o que correspondeu a 85,0%
das vendas ocorridas no mês. O
valor médio por operação, nes-
te mês, foi de R$ 5.592,39.

Os investidores estão prefe-
rindo papéis de médio prazo. As
vendas de títulos com prazo de
um a cinco anos representaram
61,1% e aquelas com prazo de 5
a 10 anos, 29,3% do total. Os
papéis de mais de 10 anos de pra-
zo chegaram a 9,6% das vendas.

O balanço completo do Te-
souro Direto está disponível na

página do Tesouro Nacional na
internet.

Fonte de recursos
O Tesouro Direto foi criado

em janeiro de 2002 para popu-
larizar esse tipo de aplicação e
permitir que pessoas físicas pu-
dessem adquirir títulos públicos
diretamente do Tesouro Nacio-
nal, pela internet, sem interme-
diação de agentes financeiros. O
aplicador só precisa pagar uma
taxa para a corretora responsá-
vel pela custódia dos títulos.

A venda de títulos é uma das
formas que o governo tem de
captar recursos para pagar dívi-
das e honrar compromissos. Em
troca, o Tesouro Nacional se
compromete a devolver o valor
com um adicional que pode vari-
ar de acordo com a Selic, os ín-
dices de inflação, o câmbio ou
uma taxa definida antecipadamen-
te no caso dos papéis prefixados.

Desde o dia 1º de janeiro, o
investidor com recursos no Te-
souro Direto paga menos para
manter o dinheiro aplicado. A
taxa de custódia dos títulos caiu
de 0,25% para 0,20% do valor
dos papéis. (Agencia Brasil)

Confiança do consumidor recua
1,4 ponto em janeiro, aponta FGV

A confiança do consumidor
recuou 1,4 ponto em janeiro e
atingiu 74,1 pontos. Nas médi-
as móveis trimestrais, a retração
é de 0,7 ponto, para 74,8 pon-
tos, após ter se mantido relati-
vamente estável no mês anteri-
or. Esses são dados do Índice de
Confiança do Consumidor (ICC)
do calculado pelo Instituto Bra-
sileiro de Economia da Funda-
ção Getulio Vargas (FGV IBRE)
divulgado na terça-feira (25)
dentro da publicação da Sonda-
gem do Consumidor.

Para os pesquisadores, a pi-
ora das expectativas para os pró-
ximos meses, ao mesmo tempo
em que a avaliação sobre a situa-
ção atual se acomodou depois de
recuar em dois meses seguidos,
contribuiu para a diminuição da
confiança em janeiro. Enquanto
o Índice de Situação Atual (ISA)
teve alta de 0,5 ponto, passando
para 66,1 pontos, o Índice de
Expectativas (IE) caiu 2,7 pon-
tos, chegando a 80,7 pontos.

A coordenadora das Sonda-
gens, Viviane Seda Bittencourt,

observou que a confiança dos
consumidores começa o ano em
queda, influenciada pelo aumen-
to do pessimismo em relação
aos próximos meses. No entan-
to, na visão de Viviane, a reto-
mada do auxílio emergencial e
uma percepção mais favorável
sobre o mercado de trabalho pa-
recem ter contribuído para a re-
dução da distância entre a con-
fiança dos consumidores de alta
e baixa renda. A coordenadora
alerta que ainda há incertezas
que podem influenciar o com-
portamento do consumidor, que
depende também da evolução do
mercado de trabalho.

“A piora das expectativas
com relação à situação econô-
mica geral e às finanças famili-
ares, no entanto, sugerem que a
relativa satisfação com a situa-
ção corrente em janeiro pode ser
temporária, havendo ainda mui-
ta incerteza quanto à evolução
do endividamento das famílias
de baixa renda. A mudança des-
se cenário continuará dependen-
do da recuperação do mercado

de trabalho, controle da infla-
ção, e redução da incerteza, num
ano que se inicia com surto de
Ômicron e Influenza e termina
com as eleições”, disse.

A relativa estabilidade das
avaliações dos consumidores so-
bre a situação atual retrata a alta
de 0,8 ponto no indicador que
mede a satisfação sobre as finan-
ças pessoais, alcançando 60 pon-
tos, após dois meses de quedas
consecutivas. Já o indicador que
mede as percepções sobre a situ-
ação econômica atual variaram 0,2
ponto para 73 pontos. Apesar dis-
so, a FGV destacou que os dois
se mantêm em patamar muito bai-
xo em termos históricos.

Para os próximos meses, o
indicador que mais influenciou
o índice foi o que mede as ex-
pectativas sobre a situação eco-
nômica referente aos períodos
que ainda vem. O indicador re-
cuou 4,5 pontos, para 99,6 pon-
tos, ficando abaixo do patamar
de neutralidade, depois de três
meses de recuperação. Outro
recuo foi notado no que mede

as perspectivas sobre a situação
financeira familiar. A retração
ficou em 0,9 ponto passando
para 84,6 pontos. O ímpeto de
compras para os próximos
meses permaneceu em queda
pelo quinto mês consecutivo.
Com a queda de 2,5 pontos
para 60,3 pontos, o indicador
chegou ao menor valor desde
maio de 2021.

A avaliação por faixa de ren-
da mostrou melhora da confian-
ça para os consumidores de me-
nor poder aquisitivo (até R$
4.800), mas um movimento con-
trário nas famílias com renda aci-
ma de R$ 4.800. O destaque fi-
cou com as famílias de renda aci-
ma de R$ 9.600, cujo ICC caiu 3,6
pontos. No entanto, nas famílias
de mais baixa renda (renda até R$
2.100), a expansão alcançou 5,4
pontos no ICC. Segundo a FGV,
este “é o segundo movimento po-
sitivo após 5 meses consecutivos
de queda, recuperando em janei-
ro 50% da redução observada en-
tre junho e outubro de 2021”.
(Agencia Brasil)

Demanda inesperada de acessos
derruba site do Banco Central

O grande número de acessos
ao site do Banco Central, regis-
trado na segunda-feira (24) à
noite, resultou na sobrecarga em
um sistema recém-criado pelo
banco para ajudar as pessoas a
identificar se têm algum dinhei-
ro depositado em seu nome, sem
que tenha conhecimento, o que
pode ocorrer em casos de devo-
lução de cobranças indevidas de
tarifas, por exemplo.

Segundo o Banco Central, “o
Sistema de Valores a Receber
registrou demanda acima da es-
perada, mas já estamos ajustan-
do a capacidade de atendimento”.
Não há, no entanto, até o momen-
to, qualquer previsão sobre o res-
tabelecimento do site. “Os rela-
tos que recebemos é de que o
problema teve início ontem, após
as 20h”, informou a assessoria
do banco à Agência Brasil.

O BC disponibilizou um servi-
ço por meio do qual o cidadão pode
consultar se tem valores a receber
de instituições financeiras. O Re-
gistrato, sistema do BC que forne-
ce um extrato das informações de
uma pessoa com instituições finan-
ceiras, abriu uma funcionalidade
para que o usuário verifique se
tem direito a recursos.

O Registrato fornecia, até
então, consultas apenas sobre
dívidas (abertas ou liquidadas),
abertura de contas bancárias (ati-
vas ou inativas) e remessas de
dinheiro ao exterior. De acordo
com o BC, existem cerca de R$
8 bilhões parados em bancos e
demais instituições financeiras,
esperando serem sacados.

Para reaver os recursos, o
cidadão poderá pedir o resgate
de duas formas. A primeira será
diretamente via Pix na conta in-

dicada no Registrato, caso a ins-
tituição tenha aderido a um ter-
mo específico com o BC. Nos
demais casos, o beneficiário in-
formará os dados de contato no
sistema, e a instituição o meio de
pagamento ou de transferência.

Aprimoramento
Na primeira fase do serviço,

o Registrato divulgará R$ 3,9
bilhões que podem ser devolvi-
dos decorrentes de contas cor-
rentes ou poupanças encerradas
e não sacadas, cobranças inde-
vidas de tarifas ou de obrigações
de crédito com termo de com-
promisso assinado com o BC,
cotas de capital e rateio de so-
bras líquidas de associados de
cooperativas de crédito e grupos
de consórcio extintos.

Ao longo do ano, o BC pre-
tende ampliar a consulta para a

devolução de valores decorren-
tes de tarifas ou obrigações de
crédito cobradas indevidamente
não previstas em termo de com-
promisso, contas de pagamento
pré-paga e pós-paga encerradas
e com saldo disponível, contas
encerradas em corretoras e dis-
tribuidoras de títulos e de valo-
res mobiliários e demais situa-
ções que resultem em valores a
serem devolvidos reconhecidas
pelas instituições financeiras.

Segundo o BC, os dados e os
valores fornecidos no Registra-
to são de responsabilidade das
próprias instituições financei-
ras. Em alguns casos, os saldos
a receber podem ser de peque-
no valor, mas o órgão orienta o
cidadão a sacar o dinheiro que
lhe pertence de forma simples
e ágil, por meio do novo servi-
ço. (Agencia Brasil)

O Governador João Doria
liberou, na segunda-feira (24),
um total de R$ 72,4 milhões
em novos investimentos no
Grande ABC. Os recursos se-
rão aplicados nas obras do
Hospital Municipal Santa Lu-
zia, em convênio para projeto
de transposição da linha férrea
e na implantação de um Cen-
tro de Longevidade Ativa, no
município de Ribeirão Pires.
Além disso, R$ 35 milhões
serão destinados a obras na
área de Educação em Mauá,
Rio Grande da Serra e Ribei-
rão Pires.

“O Hospital Santa Luzia era
um sonho paralisado e, sem
querer discutir o passado, o
fato é que nós viabilizamos os
recursos, com a participação
da prefeitura. Mobiliários e
equipamentos estão sendo fi-
nanciados pela prefeitura e o
Governo do Estado está en-
trando com R$ 16 milhões.
Essa é a boa gestão: comparti-
lhada”, destacou Doria duran-
te a agenda em Ribeirão Pires.

O Governo de SP vai inves-
tir um total de R$ 35,6 milhões
na cobertura de quadras espor-
tivas de escolas da Diretoria de
Ensino de Mauá, por meio do
Plano de Ações Integradas do
Estado de São Paulo (Painsp).
Para Ribeirão Pires, serão des-
tinados R$ 10,6 milhões para
10 escolas estaduais. Em
Mauá, serão investidos R$
19,9 milhões em 21 unidades.
Por fim, em Rio Grande da
Serra, seis escolas receberão
obras no valor de R$ 5,6 mi-
lhões.

O Plano de Ações Integra-
das do Estado de São Paulo
(Painsp) visa facilitar o repas-
se de recursos financeiros e
apoio técnico do Estado de São
Paulo aos municípios, por
meio da Secretaria da Educa-
ção (Seduc-SP). Até agora,
esse repasse era feito por
meio de um convênio. Com a
criação do Painsp, a transfe-
rência de recursos começa a
ser feita por meio de um Ter-
mo de Compromisso, forma-
lizado pela Seduc-SP, de for-
ma mais rápida e menos buro-
crática.

Saúde
Doria anunciou o início das

obras do Hospital Municipal
Santa Luzia, em Ribeirão Pi-
res. O Governo de SP vai in-

Governo de SP libera
R$ 72 milhões para obras na

região do Grande ABC
vestir R$ 16 milhões na cons-
trução do complexo hospitalar,
sendo que os recursos serão
repassados por meio de convê-
nio entre o município e a Se-
cretaria de Desenvolvimento
Regional do Estado. Os traba-
lhos, de responsabilidade da
prefeitura, deverão ser conclu-
ídos em 24 meses.

O complexo hospitalar de-
verá ter 90 leitos, sendo 10 de
UTI. A unidade terá atendimen-
to de média complexidade e
contará com centro cirúrgico/
obstétrico; centro clínico, pe-
diatria e maternidade; além de
leitos de internação. O inves-
timento total é de R$ 17,7 mi-
lhões, sendo R$ 16 milhões via
SDR e R$ 1,7 milhão de con-
trapartida municipal.

Também foi autorizado o
repasse de mais R$ 20 milhões
para obras de infraestrutura ur-
bana no município de Ribeirão
Pires. O recurso será aplicado
em projeto de transposição da
linha férrea, com integração do
centro alto ao centro baixo. O
investimento do Governo de
SP será realizado via convênio
a ser celebrado junto à SDR.

Centro de Longevidade
Ativa

Doria ainda liberou R$ 850
mil para a construção do Cen-
tro Longevidade Ativa no mu-
nicípio de Ribeirão Pires. O
espaço oferecerá serviços vol-
tados ao acolhimento e inclu-
são digital e produtiva de pes-
soas com 50 anos ou mais.
Além das atividades de convi-
vência, haverá ainda ações que
vão promover a inclusão pro-
dutiva, novas carreiras e em-
preendedorismo entres os ido-
sos, incluindo apoio à qualifi-
cação e formação, além de ati-
vidades envolvendo tecnologia.

A iniciativa faz parte do
Programa SP Amigo do Idoso
e tem o objetivo de executar
ações efetivas e integradas, for-
talecendo o papel social do
idoso e contribuindo para uma
postura mais ativa e saudável
diante do envelhecimento.
Apenas nesta gestão, o Gover-
no de SP já atingiu a marca de
58 novos centros para idosos
em todo o estado, com inaugu-
rações de 50 Centros de Con-
vivência e 7 Centros Dia do
Idoso desde 2019 e a revitali-
zação de um Centro de Convi-
vência.

Tesouro Direto atinge vendas de R$
3,293 bilhões em dezembro

A recuperação da econo-
mia e os impostos sobre lu-
cros e rendimentos garanti-
ram arrecadação recorde em
2021. Segundo números di-
vulgados  na terça-feira (25)
pela Receita Federal, o go-
verno federal arrecadou R$
1,879 trilhão no ano passa-
do, crescimento de 17,36%
em relação ao registrado em
2020, descontada a inflação
oficial pelo Índice Nacional

de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA).

O resultado veio leve-
mente acima da previsão dos
especialistas. Segundo o Pris-
ma Fiscal, pesquisa mensal
com analistas de mercado di-
vulgada pelo Ministério da
Economia, as instituições fi-
nanceiras estimavam arreca-
dação de R$ 1,864 trilhão
em 2021.

Depois de desacelerar em

novembro, a arrecadação
cresceu em dezembro, so-
mou R$ 193,902 bilhões no
mês. Isso representa alta de
10,76% em relação ao regis-
trado em dezembro de 2020,
também descontada a infla-
ção. O montante também é
recorde para o mês e foi in-
fluenciado pelo crescimento
econômico e pelo aumento da
alíquota do Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF),

em vigor desde outubro.
Impulsionou a arrecada-

ção no ano passado o reco-
lhimento extraordinário de
R$ 40 bilhões em Imposto de
Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) e na Contribuição So-
cial sobre o Lucro Líquido
(CSLL) em 2021. Isso ocor-
reu porque as empresas tive-
ram lucros maiores que o pre-
visto no ano passado e tive-
ram de pagar impostos extras

nas declarações de ajuste.
Segundo o novo secretá-

rio especial da Receita Fede-
ral, Julio Cesar Vieira Gomes,
o resultado de 2021 deve ser
comemorado, porque a eco-
nomia ainda está sob efeito
da pandemia de covid-19.
Ele afirmou que os dados
preliminares de janeiro indi-
cam a continuidade da reto-
mada em 2022.

Outro fator que explicou

a alta da arrecadação em
2021 foi a diminuição dos di-
ferimentos (adiamentos de
pagamentos de tributos) que
vigorou em 2020. Isso re-
forçou o caixa do governo
em R$ 19,7 bi lhões em
2021. O aumento das alí-
quotas do IOF, que finan-
ciou o Auxílio Brasil no fim
do ano passado, contribuiu
com R$ 2 ,13 bi lhões .
(Agencia Brasil)

O Distrito Federal (DF)
começou a vacinar na terça-
feira (25) crianças a partir dos
5 anos contra a covid-19. Para
essa idade estão sendo aplica-
das doses do imunizante pedi-
átrico da Pfizer. Até a segun-
da-feira (24), os locais de va-
cinação estavam imunizando
pessoas de 6 a 11 anos.

Na capital, a campanha de
vacinação infantil começou no
dia 16 com crianças com co-
morbidades e com 11 anos.
Nos dias seguintes, com a che-
gada de mais doses, as faixas
etárias foram sendo ampliadas.

Segundo a Secretaria de
Saúde, o avanço no calendário
da imunização infantil ocor-
reu a partir da autorização
pela Agência Nacional de Vi-

DF já começou a vacinar
crianças a partir de 5 anos

contra a covid-19
gilância Sanitária (Anvisa)
para aplicar a Coronavac em
crianças de 6 a 11 anos. A se-
cretaria informa ainda que há
doses de sobra dessa vacina
para imunizar esse grupo, que
soma 230 mil crianças no DF.

Na capital federal foram
disponibilizados 11 pontos de
vacinação exclusivo para cri-
anças. As informações e ende-
reços dos locais estão dispo-
níveis no site da Secretaria de
Saúde do DF.

Até a segunda-feira, (24),
já  haviam sido vacinadas
12,09% das crianças da capi-
tal com a primeira dose. No
total, há 268,2 mil pessoas
com idades entre 5 e 11 anos
residindo no DF. (Agencia
Brasil)
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O Ministério da Saúde anun-
ciou na terça-feira (25) ações
para a prevenção, diagnóstico e
tratamento da hanseníase. As ini-
ciativas foram divulgadas como
parte da campanha de mobiliza-
ção do enfrentamento à doença
denominada Janeiro Roxo.

Foram incorporados ao Sis-
tema Único de Saúde três novos
testes para detectar a patologia.
Um novo protocolo clínico
com diretrizes para o tratamen-
to será publicado em março,
com orientação aos profissio-
nais de saúde.

Será feita uma campanha de
capacitação de médicos da aten-
ção básica, apelidada de Carreta
da Saúde da Hanseníase. As qua-
lificações serão realizadas em
cinco estados: Mato Grosso,
Maranhão, Ceará, Piauí e Bahia.

Outra iniciativa será a imple-
mentação do Telehans, um ser-
viço remoto para auxiliar a rea-
lização de diagnósticos de han-
seníase. O propósito é ampliar
a resolutividade dos diagnósti-
cos da doença. Um aplicativo
também será disponibilizado

para apoiar os profissionais de
saúde nos exames e tratamentos.

Os representantes do Minis-
tério da Saúde acrescentaram
que será oferecido um curso de
educação a distância sobre o
tema para profissionais de saú-
de. A pasta também irá conduzir
um inquérito nacional sobre a
situação de pacientes com han-
seníase.

O ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga, lembrou que o Sis-
tema Único de Saúde (SUS) é
fundamental para o combate à
doença e tratamento dos pacien-
tes com ela. “Onde não há retor-
no econômico, às vezes a indús-
tria farmacêutica vira as costas.
É necessário que a União, esta-
dos e municípios, por meio do
SUS, consigam ter vigilância em
saúde mais eficiente”, defendeu.

Pandemia
Durante a pandemia, foi

identificada uma queda nos re-
gistros de novos casos. Enquan-
to em 2019 foram confirmados
27.684 novos diagnósticos de
hanseníase, em 2020 o número

foi de 17.979. O representante
do Conselho Nacional de Secre-
tários de Saúde (Conass), Nereu
Mansano, manifestou preocupa-
ção com essa redução.

“Nem sempre a queda de taxa
de detecção é notícia boa. Nes-
tes últimos dois anos [a redução]
se deve a menor procura do di-
agnóstico. Isso aumenta o risco
de um diagnóstico em fase mais
avançada e maior risco de seque-
las”, declarou.

O presidente do Conselho
Nacional de Secretarias Muni-
cipais de Saúde (Conasems),
Willames Freire, chamou a aten-
ção para o fato de a doença aco-
meter de forma mais intensa
pessoas mais pobres e argumen-
tou sobre a importância de am-
pliar as ações de diagnóstico e
tratamento.

“Temos compromisso de re-
tomada após pandemia incluir
cada vez mais pessoas que estão
de alguma forma à margem por
conta da dificuldade de acesso
nesse período”, disse.

Cenário epidemiológico
Segundo boletim epidemio-

lógico sobre a hanseníase no
Brasil, divulgado pelo ministé-
rio na terça-feira, os quase 18
mil novos casos no Brasil em
2020 representam 93,6% dos
novos diagnósticos notificados
nas Américas nesse ano. Brasil,
Índia e Indonésia foram respon-
sáveis, sozinhos, por 74% dos
127.396 novos casos em todo o
mundo.

Quanto ao perfil sociodemo-
gráfico, nos últimos anos
(2016-2020) a doença foi mais
prevalente em homens (55%) do
que mulheres (44%); em pardos
(58,9%) do que brancos (24%)
e pretos (12%) e na faixa de pes-
soas com ensino fundamental
incompleto (40,9%) do que en-
tre os com ensino médio e en-
sino superior completo (15%).

As regiões com as taxas mais
altas de infecção (por 100 mil
habitantes) nos últimos anos fo-
ram o Centro-Oeste, Norte e
Nordeste. Em 2020, os estados
com os maiores índices foram
Mato Grosso (71,4), Tocantins
(53,9%) e Maranhão (28%).
(Agencia Brasil)

Processo criminal da tragédia em
Brumadinho pode voltar à estaca zero

Passados exatos três anos
da tragédia em Brumadinho
(MG), a tramitação do pro-
cesso criminal pode voltar à
estaca zero depois que o Su-
perior Tribunal de Justiça
(STJ) considerou, mais de
uma vez, que a Justiça esta-
dual não tem competência
para analisar o caso.

O processo seria assim
federalizado, o que ainda será
analisado pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF). Se a de-
cisão for mantida, atos pro-
cessuais já realizados serão
anulados.

A Associação dos Famili-
ares de Vítimas e Atingidos
(Avabrum) tem manifestado
receio de que ninguém seja
responsabilizado pelo rompi-
mento da barragem. Na segun-
da-feira (24), Brumadinho as-
sistiu uma carreata por justi-
ça e contra a impunidade. Na
terça-fei ra  (25) ,  às  11h ,
ocorreu, na entrada da cida-
de, um ato em memória dos
parentes de pessoas que mor-
reram na tragédia.

O site da entidade mantém
no ar uma nota contra a posi-
ção do STJ. “O crime aconte-
ceu aqui em terras mineiras
e não há motivo para a fede-
ralização do processo.  Os
responsáveis por esse crime
odioso querem escolher
quem vai julgá-los e isso é
inaceitável. Não cabe ao réu
escolher o foro de seu julga-
mento”, diz o texto divulga-
do pela Avabrum.

A tragédia de Brumadinho
ocorreu em 25 de janeiro de
2019, quando a ruptura de
uma barragem da mineradora
Vale deixou 270 mortos e
provocou degradação ambi-
ental em diversos municípi-
os mineiros. A Avabrum con-
tabiliza 272 óbitos levando
em conta os bebês de duas
mulheres que estavam grávi-
das.

Histórico
O processo que tramitava

na Justiça estadual teve início
em fevereiro de 2020, quan-
do foi aceita a denúncia ofe-
recida pelo Ministério Públi-
co de Minas Gerais (MPMG).
Foram responsabilizadas 16
pessoas, sendo 11 funcioná-
rios da Vale e cinco da Tüv
Süd, consultoria alemã que
assinou o laudo de estabilida-
de da estrutura que se rom-
peu. Tornadas réus, elas res-
pondiam por homicídio dolo-
so e diferentes crimes ambi-
entais. As duas empresas tam-
bém eram julgadas.

Diante da complexidade
do caso, a tramitação do pro-
cesso seguia um ritmo lento.
Apenas em setembro do ano
passado havia sido finalmen-
te aberto prazo para que os

réus apresentassem suas de-
fesas. Como a denúncia é ex-
tensa, a juíza Renata Nasci-
mento Borges deu a eles 90
dias. Ela também havia con-
cordado que os espólios de
36 vítimas atuassem como
assistentes da acusação do
MPMG.

No entanto, após um ano
e oito meses de tramitação,
esse processo perdeu a vali-
dade em outubro em 2021,
quando os cinco integrantes
da sexta turma do STJ enten-
deram, de forma unânime, que
o caso não é da competência
da Justiça estadual.

Eles consideraram que o
julgamento deveria ser fede-
ralizado por envolver acusa-
ção de declarações fa lsas
prestadas à órgão federal,
descumprimento da Política
Nacional de Barragens e por
possíveis danos a sítios ar-
queológicos, que são patri-
mônios da União.

O julgamento no STJ se
deu a par tir de um habeas cor-
pus apresentado pela defesa
do ex-presidente da Vale, Fá-
bio Schvartsman, que era um
dos réus. A tese de incompe-
tênca da Justiça estadual foi
aceita mesmo sob discordân-
cia do Ministério Público Fe-
deral (MPF), que se alinhou
ao entendimento do MPMG.

“Não há descrição de cri-
me federal, não há crime fe-
deral, não há bem jurídico da
União atingido aqui na denún-
cia”, disse no julgamento a
subprocuradora-geral da Re-
pública, Luiza Frischeisen.

O mesmo STJ já havia, em
junho de 2020, julgado um
conflito de competência e
mantido o processo na esfe-
ra estadual. Na época, os in-
tegrantes da terceira sessão
negaram, por sete votos a um,
outro pedido que havia sido
formulado pela defesa de Fá-
bio Schvartsman.

Entre os ministros que
participaram de ambos os jul-
gamentos, dois mudaram de
opinião: Laurita Vaz e Roge-
rio Schietti Cruz, que vota-
ram em 2020 por manter o
caso na Justiça estadual, con-
cordaram no ano passado em
remetê-lo à Justiça federal.

O MPMG ainda tenta re-
verter a decisão, mas seu pri-
meiro movimento não foi bem
sucedido, já que o STJ não re-
considerou seu posicionamen-
to e confirmou a federalização
do caso. Diante da situação, foi
apresentado recurso ao STF,
que ainda não marcou data para
analisar a questão.

Para o procurador-geral
de Justiça do MPMG, Jarbas
Soares Júnior, houve uma in-
versão de papéis. “Não houve
um conflito de competência
entre os juízos e o MPF não

reivindicou a sua atribuição.
O advogado do réu é que está
dizendo que teria crimes fe-
derais”, disse ele à Agência
Brasil.

Caso a federalização seja
confirmada, o MPMG ficaria
sem poder atuar no caso. Esse
papel agora caberia ao MPF e
o processo recomeçaria do
zero. Os acusados na esfera
estadual perderiam a condição
de réus e uma nova denúncia
precisaria ser apresentada.

Segundo Jarbas Soares Jú-
nior, o MPF teria autonomia
de atuação e não existe ne-
nhum acordo para que o tra-
balho já realizado seja reapro-
veitado, embora acredite ser
possível que isso aconteça.

Procurado pela Agência
Brasil, o MPF respondeu em
nota que não irá se pronunci-
ar enquanto a questão estiver
sub judice e não houver uma
decisão definitiva. “Os autos
nem vieram ainda para a Jus-
tiça Federal porque a própria
juíza estadual proferiu decisão
no sentido de que só os reme-
terá após o julgamento dos re-
cursos”, registra o texto.

Atraso
Além de lamentar o atra-

so no processo causado por
essa situação, os atingidos
também temem que o caso
tenha, na Justiça federal, o
mesmo tratamento do pro-
cesso envolvendo a tragédia
em Mariana (MG) ocorrido
em novembro de 2015.

No episódio, o rompimen-
to de uma barragem da mine-
radora Samarco deixou 19
mortos, destruiu comunida-
des e causou impactos soci-
oeconômicos e ambientais
em dezenas de municípios da
bacia do Rio Doce.

Passados sete anos, nin-
guém foi condenado. A mai-
oria dos 22 denunciados pelo
MPF foram excluídos do pro-
cesso por decisão judicial e
apenas sete nomes ainda figu-
ram como réus. Nenhum de-
les ,  no  entanto ,  responde
mais pelos crimes de homi-
cídio e lesões corporais. O
julgamento prossegue apenas
para os crimes de inundação
qualificada e desabamento ti-
pificados no Código Penal e
por mais 12 crimes previstos
no Código Ambiental.

Novos indiciamentos
A atuação do MPF frente

à Justiça federal poderá ser
influenciada por um novo fa-
tor. Em novembro do ano pas-
sado, a Polícia Federal anun-
ciou a conclusão de seu inqu-
érito e informou o indicia-
mento de 19 pessoas por ho-
micídio com dolo eventual,
duplamente qualificado por
emprego de meio que resul-

tou em perigo comum e de
recurso que dif icul tou ou
tornou impossível a defesa
das vítimas. Toda a documen-
tação já foi remetida ao MPF.

Os nomes ainda não foram
revelados e não é possível
nesse momento saber quais
são as divergências na com-
paração com a lista dos 16
denunciados pelo MPMG.
Quando moveram a ação em
fevereiro de 2020, os promo-
tores estaduais trabalharam
em parceria com a Polícia
Civil e consideraram que já
existia farto material proba-
tório, o qual comprovaria os
riscos assumidos deliberada-
mente pela Vale, pela Tüv Süd
e por seus funcionários.

As responsabilidades so-
bre a tragédia também foram
apuradas por comissões par-
lamentares  de  inquér i to
(CPIs) na Assembleia Legis-
la t iva  de  Minas  Gerais
(ALMG), na Câmara dos De-
putados e no Senado. Todos
os relatórios f inais  foram
aprovados ainda em 2019.

O inquérito da Polícia Fe-
deral era a última investiga-
ção ainda em andamento. Ele
foi desmembrado em dois:
em setembro de 2019, sete
funcionários da Vale e seis da
Tüv Süd foram indiciados por
falsidade ideológica e uso de
documentos falsos. Eles te-
riam forjado relatórios de
revisão periódica e de inspe-
ção de segurança e a declara-
ção de estabilidade da barra-
gem, ignorando parâmetros
técnicos.

Já os 19 novos indicia-
mentos dizem respeito à se-
gunda parte do inquérito fo-
cado na apuração de crimes
ambientais e contra a vida.
Segundo a Polícia Federal, a
investigação se arrastou por-
que era preciso identificar
claramente qual foi o gatilho
da liquefação, ou seja, o que
fez com que sedimentos só-
lidos passassem a se compor-
tar como fluídos e sobrecar-
regassem a estrutura.

Em fevereiro de 2021, fo-
ram divulgadas informações
preliminares da investigação:
uma perfuração em um ponto
crítico da barragem teria de-
sencadeado a tragédia. A mes-
ma conclusão apareceu em
outubro do ano passado no
relatório final de um estudo
de modelagem e simulação
por computador conduzido
pela Universidade Politécni-
ca da Catalunha, desenvolvi-
do através de uma acordo fir-
mado entre o MPF e a Vale.
O procedimento, que estava
sendo realizado no momento
da ruptura pela empresa Fu-
gro, tinha como objetivo ins-
talar instrumentos para medir
a pressão da água no solo.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Os benefícios do Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS) com os reajustes defi-
nidos pelo governo começaram
a ser pagos na terça-feira (25).
O calendário será seguido de
acordo com o número do be-
nefício do segurado. Atual-
mente, são mais de 36 milhões
de pessoas que recebem bene-
fícios do INSS no país.

O valor mínimo dos salári-
os de benefício e de contri-
buição pagos não será infe-
rior a R$ 1.212 nem superi-
or a R$ 7.087,22. O mesmo
valor mínimo será aplicado
para benefícios de prestação
continuada pagos pelo INSS
correspondentes a aposenta-
dorias; auxílio por incapaci-
dade temporária e pensão
por morte (valor global);
aposentadorias dos aeronau-

Benefícios do INSS com
reajuste começam a ser pagos

tas; pensão especial paga às
vítimas da síndrome da talido-
mida; e auxílio-reclusão.

Os valores dos benefícios
concedidos ao pescador, ao
mestre de rede e ao patrão de
pesca “deverão corresponder,
respectivamente, a uma, duas
e três vezes o valor de R$
1.212”. Já o benefício devido
aos seringueiros e seus depen-
dentes será de R$ 2.424.

Esse reajuste também se
reflete na cobrança da contri-
buição dos trabalhadores
para o INSS. Para emprega-
dos com carteira assinada,
domésticos e trabalhadores
avulsos, a tabela de recolhi-
mento também foi alterada.
No entanto, começam a va-
ler apenas em fevereiro, pois
são relativas aos salários de
janeiro. (Agencia Brasil)

Com o orçamento do Censo
Demográfico 2022 aprovado e
sancionado na íntegra em R$
2.292.957.087, o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) informou na terça-
feira (25) que a coleta da pes-
quisa terá início no dia 1º de agos-
to. Antes prevista para 1º de junho,
a data precisou ser ajustada em
decorrência da troca, em novem-
bro de 2021, da banca responsá-
vel pela organização do processo
seletivo para contratação de
183.021 recenseadores e 23.870
agentes censitários.

As inscrições no processo
seletivo, organizado pela Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV), se en-
cerraram na sexta-feira (21) com
mais de 1,1 milhão de inscritos.
Para confirmar a participação, os
candidatos devem pagar a taxa de
inscrição até 16 de fevereiro.

Os recenseadores contrata-
dos visitarão, entre agosto e ou-
tubro, os mais de 70 milhões de
domicílios em todos os muni-
cípios do país. Eles trabalharão
uniformizados, com boné e co-
lete azuis com a logomarca do

Coleta de dados do Censo
Demográfico 2022 começa

em 1º de agosto
IBGE. No colete, haverá também
o crachá de identificação, con-
tendo a foto e os números de
matrícula e identidade do entre-
vistador.

Para registro das informa-
ções, os recenseadores utiliza-
rão o Dispositivo Móvel de Co-
leta, semelhante a um smartpho-
ne, na cor azul. A identidade dos
entrevistadores do IBGE pode-
rá ser verificada por meio do
site Respondendo ao IBGE ou
do telefone 0800 721 8181.

Para garantir a segurança dos
recenseadores e dos moradores,
as equipes do IBGE seguirão
protocolos sanitários de segu-
rança contra a covid-19, como
uso de máscara, higienização das
mãos e distanciamento social.

Além da entrevista presenci-
al no domicílio, a população
poderá participar do Censo via
internet ou telefone. Quem op-
tar por responder pela internet
contará com suporte da Cen-
tral de Apoio à Coleta em caso
de dúvida ou dificuldade de
acesso ao questionário. (Agen-
cia Brasil)

A Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do
Rio de Janeiro informou que o ex-
deputado Roberto Jefferson dei-
xou o presídio Pedrolino Werling
de Oliveira, conhecido como
Bangu 8, no Complexo de Geri-
cinó, na terça-feira (25), com a
tornozeleira eletrônica instalada,
conforme decisão do ministro
Alexandre de Moraes, do Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

O ministro determinou na
segunda-feira (24) que o políti-
co cumpra prisão domiciliar.

A defesa de Jefferson, que
ocupava a presidência do PTB,
alegou problemas de saúde e ris-
co de morte. O ex-deputado teve
um quadro de infecção respira-
tória semelhante à covid-19 na
semana passada. Não foi a pri-
meira vez que o político teve

Roberto Jefferson deixa
 a prisão com tornozeleira

eletrônica
complicações de saúde e foi le-
vado, temporariamente, para
exames fora do presídio.

No despacho que determina
a transição da prisão para regi-
me domiciliar, Alexandre de
Moraes citou trechos do Códi-
go de Processo Penal, que pre-
vê o benefício para pessoas “ex-
tremamente debilitadas por mo-
tivo de doença grave.”

Roberto Jefferson também
está proibido de manter qualquer
comunicação exterior, tendo em
vista sua condição de preso, in-
clusive sendo vedada a partici-
pação em redes sociais. Segun-
do a decisão, ele não pode rece-
ber visitas sem prévia autoriza-
ção judicial, exceto de seus fa-
miliares, além de estar proibido
de conceder qualquer tipo de
entrevista. (Agencia Brasil)
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Edital de 1° e 2° Praça de bem imóvel e de intimação dos executados VILLUMY SERVIÇOS EMPRESARIAIS
S/C LTDA (CNPJ nº 51.308.336/0001-57) na pessoa de seu representante legal, ANTONIO DA SILVA
VILLARINHOS (CPF nº 002.705.718-68), e MYRIAM MADUREIRA VILLARINHOS (CPF nº 045.458.508-
04). O Dr. Tom Alexandre Bandão, MM Juiz de Direito da 2º Vara Civel do Foro Central da Comarca da
Capital/SP, na forma da Lei. FAZ SABER, aos que o presente Edit al de 1° e 2° Leilão/Praça do bem imóvel,
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam que, por esse r. Juízo processam-se os autos da
Execução, ajuizada por ESPÓLIO DE MARIA SALUM DIB e ou, Processo n° 0100278-59.2007.8.26.0100,
tendo sido designada a venda do bem abaixo descrito, de acordo com as regras expostas a seguir: O bem será
vendido no estado em que se encontra e o leilão será realizado por meio eletrônico, com fulcro nos artigos
886 a 903 do Código de Processo Civil e regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, e artigo 250 e seguintes das normas de serviço da Corregedoria Geral de
Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do portal www.allianceleiloes.com.br.
A Praça 1ª terá início no dia 14/02/2022 às 10:30 horas e término dia 17/02/2022 às 10:30 horas onde serão
aceitos lances de interessados previamente cadastrados no site www.allianceleiloes.com.br; Não havendo
lance superior ou igual ao valor da avaliação em 1ª Praça, fica desde já designado para início da 2ª Praça
o dia 17/02/2022 às 10:31 horas que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em 14/03/
2022, às 10:30 horas. Em segundo leilão/praça a arrematação poderá se dar por qualquer valor, ainda que
inferior a avaliação e desde que não se trade de inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação,
ou de 80% (oitenta por cento) do valor de avaliação atualizada, caso se trade de imóvel de incapaz, não sendo
aceito em hipótese alguma lance vil, de acordo com o art. 891, § único do Novo CPC. Os leilões serão
conduzidos pelo Leiloeiro Público Oficial Sr° Cláudio Sousa dos Santos, matriculado na Junta Comercial do
Estado de São Paulo JUCESP, sob o n° 857. Os lances poderão ser ofertados pela lnternet, por meio do site
www.allianceleiloes.com.br. Correrão pôr conta do arrematante todas as providências necessárias para a
imissão na posse do bem, bem como, as despesas com transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorários,
exceto débitos fiscais e tributários gerados pelo imóvel, que sub-rogarão no preço da arrematação nos
termos do parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. O arrematante deverá efetuar o
pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o encerramento do
praça/ciência da liberação do lance condicional, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo
responsável, com a comprovação do efetivo pagamento do valor da arrematação e da comissão será assinado
o auto de arrematação, caso não sejam efetuados os depósitos o leiloeiro comunicará, imediatamente, o fato
ao Juízo, informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação
judicial, sem prejuízo, se o caso, da aplicação da sanção prevista no art. 695 do CPC. O arrematante deverá
pagar ainda a Alliance Leilões, no mesmo prazo, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco
por cento) sobre o preço de arrematação do bem, conforme disposição expressa do artigo 24, parágrafo único
do Decreto-Lei 21.981/32, e art. 17 do provimento CSM 1.625/2009, por meio de deposito bancário em nome
de Cláudio Sousa dos Santos – CPF 073.919.578-60, Banco Bradesco Agência: 0095, Conta Corrente:
171.261-6, não estando a referida comissão incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante
em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias
a vontade do arrematante e deduzidas as despesas incorridas. Descrição do bem: Imóvel Rua Pariquera
– Açu, nº 39, Indianópolis – 24º Subdistrito. Um prédio e seu respectivo terreno, medindo 9,40m de frente, por
23,00m da frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, ou seja 9,40m
encerrando a área de 216,20m², confinando do lado esquerdo de quem do imóvel olha para a rua com o prédio
nº 41, de Herman Dussel, pelo lado direito com quem de direito, e pelos fundos com Vicente Branda ou
sucessores, atualmente confronta pelo lado esquerdo de quem do imóvel olha para a rua com o prédio de nº
41, de Herman Dussel, pelo lado direito com os fundos do prédio nº 362 da Avenida Cotovia, e nos fundos com
propriedade Vicente Branda. Contribuinte 041.154.0022-6. Objeto da matricula 82.603 do 14º CRI/SP. Avaliação
R$ 3.119.771,75 (base 12/2021), valor que será atualizado conforme tabela pratica do Tribunal de Justiça.
Consta do Av. 2/82.603, conforme certidão de 07 de julho de 2009 expedida pela 64º Vara do Trabalho desta
Capital, TRT2, ação trabalhista processo nº 02110200406402006 movida por Maria Ivonete Leonardo de
Lacerda em face de Villumy Serviços Empresariais S/C Ltda, o imóvel foi penhorado para garantia da execução
de R$ 11.849,26, em março de 2007. Conforme av. 4/82.603 consta penhora exequenda. Da Visitação – Os
interessados na visitação do bem deverá encaminhar um email para claudio@allianceleiloes.com.br, solicitando
a visitação com todos os seus dados e qualificação, assim que for autorizado pelo juiz, será designado uma
data e hora a todos os interessados na visitação.  Adjudicação - Na hipótese de adjudicação do bem pelo
exeqüente, este ficará responsável pelo pagamento da comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial, que
nesse caso será de 5% (cinco por cento). Remição da Execução ou Acordo - Se o(s) executado(s), após a
publicação do Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo antes de adjudicado ou alienado o bem, deverão
apresentar até a data e hora designados para o praça, a guia comprobatória do referido pagamento,
acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto a remição da execução ou celebração do acordo,
sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverão o(s) executado(s) pagar
a importância devida atualizada, acrescida de juros, custas processuais, honorários advocatícios e a comissão
devida ao Leiloeiro Público Oficial de 5% (cinco por cento) sobre a arrematação. A publicação deste Edital
supre eventual insucesso nas notificações pessoais dos executados e dos respectivos patronos. Dos autos,
não consta recurso pendente de julgamento. O valor do credito exequendo é de R$ 243.504,18 em 14/12/2021.
Em pesquisa feita ao site da Prefeitura ficou constatado débitos no valor de R$ 409.403,26 em 14/12/2021.
Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da Lei. SP, 18 janeiro de 2022.

Tom Alexandre Bandão – Juiz de Direito.

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo - SP

Data do leilão: 07/02/2022 as: 11:30
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO
PAULO , SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA
ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-212,
telefone (11) 93285-4559,  faz saber que devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e
Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67,
RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
      A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será feita mediante
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido
no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
      A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com prévia e devida
análise cadastral e comprovação de renda.
      A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma instituição Financeira escolhida
pelo comprador.
      Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão
procurar uma Instituição Financeira com a antecedência necessária a data
do leilão.
      As vendas serão realizadas pelo maior lance.
      É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou
comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais.
      As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel
esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
      O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
      Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED B50919  - CONTRATO 1181641341952 - EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA
SONIA AZEVEDO, BRASILEIRO(A), ASSISTENTE FINANCEIRO, CPF
030.709.658-06, CI 11.975775 SSP/SP, Solteiro(a) e cônjuge, se casado(a)
estiver.
MARCELO TOME DE ABREU , BRASILEIRO (A), BANCARIO, CPF
147.858.508-09 CI: 22.218.975 SSP, Solteiro(a) e cônjuge, se casado(a)
estiver.
FLAVIO CLAUDINO FERREIRA, BRASILEIRO (A), METALURGICO, CPF
094.055.298-11 CI: 16.528.239 SSP, Solteiro(a) e cônjuge, se casado(a)
estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 23, LOCALIZADO NO 2º
ANDAR, BLOCO 07, EDIFICIO TUIM, CONJUNTO RESIDENCIAL CUPECE,
A RUA ROLANDO CURTI, Nº 301, VILA SANTA CATARINA (VILA CLARA), 42º
SUBDISTRITO JABAQUARA, EM SAO PAULO, SP, CONTENDO A AREA
UTIL REAL DE 48,83M2, AREA COMUM REAL DE 47,29M2, AREA DE
GARAGEM DE 18,68M2, PERFAZENDO A AREA REAL CONSTRUIDA DE
114,80M2, FRACAO IDEAL DE 0,7877% NO TERRENO CONDOMINIAL,
UMA VAGA NO ESTACIONAMENTO COLETIVO DESCOBERTO, COM
TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES E
ACESSORIOS.

São Paulo,  21/01/2022
 ARY ANDRE NETO

21 - 26/01 - 07/02/2022

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão: 07/02/2022 as: 11:30
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO
PAULO, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA
ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-212,
telefone (11) 93285-4559,  faz saber que devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e
Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67,
RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
      A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será feita mediante
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido
no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
      A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com prévia e devida
análise cadastral e comprovação de renda.
      A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma instituição Financeira escolhida
pelo comprador.
      Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão
procurar uma Instituição Financeira com a antecedência necessária a data
do leilão.
      As vendas serão realizadas pelo maior lance.
      É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou
comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais.
      As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel
esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
      O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
      Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED B51052  - CONTRATO 102634096995 - EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA
ANTONIO GIMENES, BRASILEIRO(A), COMERCIARIO, CPF 863.337.638-
53, CI 9902101 , Casado(a) com MARIA NAZARETH SIMPLICIO GIMENES,
BRASILEIRO (A), DO LAR, CPF 026.402.638-11 CI: 12486795.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 03, LOZALIZADO NO ANDAR
TERREO, OU 2º PAVIMENTO, BLOCO 01, EDIFICIO ALPHA, CONDOMINIO
RESIDENCIAL JARDIM D’ABRIL II, A RUA EUSEBIO DE PAULA MARCONDES,
Nº 1008,
13º SUBDISTRITO-BUTANTA, JARDIM D’ABRIL, EM SAO PAULO, SP, COM
A AREA UTIL DE 56,5856M2, AREA COMUM DE DIVISAO NAO
PROPORCIONAL DE 10,065M2, EQUIVALENTE A 3,7785M2 DE
CONSTRUCAO REFERENTE A UMA VAGA INDETERMINADA PARA
ESTACIONAMENTO , AREA COMUM DE DIVISAO PROPORCIONAL DE
43,975418M2, EQUIVALENTE A 18,546923M2 DE CONSTRUCAO, COM A
AREA REAL TOTAL DE 110,626018M2 EQUIVALENTE A 78,911023M2 DE
CONSTRUCAO, E POSSUI A FRACAO IDEAL  DE 0,01583057 NO TERRENO
OU 47,49171M2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS,
PERTENCES E ACESSORIOS.

SAO PAULO,  21/01/2022
 ARY ANDRE NETO

21 - 26/01 - 07/02/2022

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0012020-88.2021.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da Silva, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SEUNG HO NAM, Brasileiro, RG W3218698, CPF 046.743.828-58, com endereço à Rua
Joao Pessoa, 153, Centro, CEP 11013-001, Santos - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
sentença, movida por Fundação de Rotarianos de São Paulo, CNPJ 61.370.094/0001-85. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia
de R$ 50.482,68, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de setembro de 2021. 25 e 26/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE (01) UM MÊS. PROCESSO Nº 1006499-89.2019.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Antonio da Costa, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VERENA PAULA GUT ZEN, Brasileira, RG 33.531.759-5, CPF 275.889.468-81, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social
(entidade mantenedora do Colégio São Francisco Xavier) ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando
o recebimento de R$ 26.371,64 (Novembro/2019), representada pelo inadimplemento das mensalidades de Janeiro
à Dezembro de 2015 do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Encontrando-se a
ré 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, a ré será considerada 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 03 de
novembro de 2021. 25 e 26/01

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1003295-29.2017.8.26.0100. 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) Caixa Econômica Federal, Companhia Imobiliária Solar Paulista Cisp, Nanci Terra Nunes, 
Maria Aparecida da Silva, Mariana Maria de Jesus, Bruno Curi, Cicero Araujo Santana, Josepha Benitez Terra, Jose Nunes, 
Esp. de Pedro Aparecido da Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges 
e/ou sucessores, que Marco Antonio Nobre Carmo e Soraya Silva Corona Carmo ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando 
declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Sizenando Antonio dos Santos, nº138, Bairro Jabaquara, CEP: 04349-220, 

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

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1016136- 67.2014.8.26.0001 
( ) A Dra. Renata Pinto Lima Zanetta, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Geny Manoel Brevilat, Odomir Manoel, Sebastião 
Manoel Filho, Rosa Gonçalves Manoel, Amaro Sérgio Manoel, Antônio Carlos Manoel, Lourdes Miranda Sparvoli, Valter Conceição 
dos Santos e Oraci Manoel, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados 
forem, herdeiros e/ou sucessores, que LEANDRO BERNACER DA SILVA e SANDRA BERNACER DA SILVA ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel situado na Rua Joaquim Rodrigues Costa, nºs 128/132 - Vila Maria Alta 

legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1048967-94.2016.8.26.0100. 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) Maria Thereza Armando Fileppo, Marcelo Ribeiro Lima, Marina Levi Ribeiro Lima, 
Espólio de Marina Evany Prado Cortes, Juliene Prado Cortes, Julimara Prado Cortes, Espólio de Maria Alice Peters, inv Roberto 
Peters, Vera Barros Bonilha, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Ava Nicole Dranoff  Borger e Edgar David Borger ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de 
domínio sobre imóvel situado na Rua Alagoas nº 48, Bairro Higienópolis, São Paulo, São Paulo, CEP:01242-001, alegando 

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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1103476-33.2020.8.26.0100O(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 ATLAS PROJ 
TECNOLOGIA LTDA,CNPJ 26.768.698/0001-83, ATLAS SERVICES  SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE 
CONSULTORIA DEGESTÃO EMPRESARIAL LTDA,CNPJ 30.608.097/0001-80 e a ATLAS SERVIÇOS EMATIVOS DIGITAIS,CNPJ 
31.049.719/0001-40, que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Carlos Rosemberg Maia de Carvalho, 
requerendo 

de seus clientes, realiza operações automatizadas de compra e venda 
de Bitcoins em diferentes corretoras (exchanges), com devolução de valores retidos. À ação, foi dado o valor de R$111.448,54. Estando 
o requerido em lugar ignorado, expede-se EDITAL para que, no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, CONTESTE a ação, sob pena 
de serem aceitos verdadeiros os fatos narrados pela autora, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de dezembro de 2021. 

Edital de citação  Prazo de 20 dias. Processo nº 1065632-49.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Raquel Machado Carleial de Andrade, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS 
DIGITAIS LTDA, CNPJ 31.049.719/0001-40, com endereço à Alameda Santos, 1827, Cj. 72, Cerqueira Cesar, CEP 01419-100, São Paulo/SP, 
ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 26.768.698/0001-83, com endereço à Rua Bela Cintra, 1196, Consolacao, CEP 01415-908, São Paulo 

 SP E ATLAS SERVICES - SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 
30.608.097/0001-80, com endereço à Alameda Santos, 1827, Cj. 72, Cerqueira Cesar, CEP 01419-100, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Allison Fernando Teofilo da Silva, alegando em síntese: Contrato de Consumo, na modalidade 
de Negociação via Arbitragem junto a plataforma intitulado. 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 25 de novembro de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026905-14.2017.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniella Carla Russo Greco de Lemos,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Adilson Jose da Silva CPF: 093.479.658-04, que S.I. Educação Moderna Ltda
ME CNPJ: 11.084.565/0001-10 ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$
6.969,90 (Dezembro/2017), representada pelo inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
firmado entre as partes em 03/01/2017, para o ano letivo de 2017. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-
se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros
os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, o requerido 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 09 de dezembro de 2021. 25 e 26/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000975-09.2020.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Deborah Lopes, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) a André Calderon Sileo dos Santos CPF: 384.425.868-06 e Nilza Calderon Sileo dos Santos
CPF: 089.053.168-40, que processa-se perante esse Juízo o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
da empresa Calderom Editora Ltda EPP CNPJ: 15.198.985/0001-89, ajuizado por Rodrigo Roberto Outeiro de Azevedo
Lima CPF: 266.830.751-15. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi determinada a citação por edital, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após os 20 dias supra, manifestem e apresentem
provas cabíveis, nos termos do artigo 135 do CPC. Não sendo contestada a ação, os requeridos serão considerados
revéis, 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 10 de novembro de 2021. 25 e 26/01

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0018771-85.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Sachsida Garcia, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Kyung Mi Cho CPF: 215.120.928-86, que Fundação de Rotarianos de São Paulo CNPJ: 61.370.094/
0001-85 (entidade mantenedora do Colégio Rio Branco - Unidade Higienópolis) ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento
Comum, sendo julgada procedente e condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 31.871,15 (Maio/2021), ora em
fase de Cumprimento de Sentença. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado, acrescido de custas, se houver ou apresente
bens a penhora, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º
do NCPC), quando serão penhorados bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer
impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 22 de setembro de 2021. 25 e 26/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1018048-78.2014.8.26.0008A MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do 
Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. MARCIA CARDOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a D&L RECURSOS 
HUMANOS LTDA - EPP, CNPJ: 10.433.481/0001-82, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse por 
parte de INDIANAINVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, bem como em face de Yarley Pereira da Silva,  objetivando a concessão 
de liminar para reintegração na posse do imóvel localizado na Rua  Emilio Mallet nº 1.968, apartamento 82, no 8º andar do Edifício 
Change Tatuapé  São Paulo/SP, mais a condenação da parte ré ao pagamento de indenização relativa aos lucros cessantes na 
forma de alugueis, que até dezembro/2014 somavam R$20.230,10, além de custas e honorários advocatícios a serem arbitrados. 
Encontrando-se a corré 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, a corré 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 07 de dezembro de 2021.  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1006782-02.2020.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Caramuru Afonso Francisco, na forma da Lei, etc. Faz 
saber a Sisteer Latam Participações Ltda., CNPJ. 11.442.221/0001-36 e Sisteer do Brasil Telecomunicações Ltda., CNPJ. 
13.420.027/0001-85, que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum por Ricardo Franklin Ouchana, objetivando 
declarar a inexistência da relação societária entre autor e rés, reconhecendo que o autor jamais foi sócio das rés. 
Encontrando o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL,  para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o prazo supra, apresentem resposta. Não sendo contestada a 
ação, será presumido aceito como verdadeiro os fatos alegados na petição inicial e 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 11 de janeiro de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1055036-06.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Ana Laura Correa Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) ANELISE MARCHINI MARQUES, Advogada, RG 
8.957.225, CPF 074.762.528-02, Nascido/ Nascida 
21/02/1964, que lhe foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de Fundo de Investimento Em 
Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I, a 
autora é credora da quantia de R$ 1.736.960,50 (junho/2020), 
referente às Cédulas de Crédito Bancário 199917050006900 
e 199918090001700, emitidas pela CASP Indústria e 
Comércio Ltda. - Em Recuperação Judicial, e garantidas pela 
executada. Estando a executada em lugar ignorado, expede-
se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o 
débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela 
metade ou apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 
15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do 
saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de 
expedição de mandado de penhora e avaliação para 
praceamento de tantos bens quantos bastem para garantia da 
execução, nomeando-se curador especial em caso de revelia. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 27 de outubro de 2021.  

11ª Vara Cível do Fórum Central/SP - Processo 1093119-91.2020.8.26.0100 - Classe/Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Exequente: Kite Têxtil Ltda - Executado: Confecções Briance Ltda. V istos. Tendo em vista que já foram
esgotados todos os meios hábeis para a localização da parte ré, defiro a citação editalícia requerida às fls. 124/126,
servindo a presente decisão como edital. Este Juízo FAZ SABER a Confecções Briance Ltda, domiciliado em local incerto
e não sabido, que lhe foi movida Ação EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL por Kite Têxtil Ltda, alegando em
síntese: “A Exeqüente e a executada negociaram venda e compra de mercadorias. Ocorre que a executada deixou de
pagar faturas em aberto, as quais foram levadas a protesto, totalizando valor de R$ 7.658,75 (Outubro de 2020)”.
Encontrando-se a parte ré 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 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente pagamento ou oferte defesa nos termos legais. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. Recolha a parte autora as custas
referentes a publicação no DJE, no valor de R$ 176,40, providenciando, no mais, a publicação do edital em jornais de
grande circulação, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. São Paulo, 13 de dezembro de
2021. Dimitrios Zarvos Varellis - Juiz de Direito. 25 e 26/01
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Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo 0027503-55.2021.8.26.0100. O Dr. Gustavo Coube de Carvalho, Juiz
de Direito da 5ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Byung Gun Lee CPF: 230.969.868-
78, que Fundação de Rotarianos de São Paulo CNPJ: 61.370.094/0001-85 (entidade mantenedora do Colégio Rio
Branco - Unidade Higienópolis) ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, sendo julgada procedente e
condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 63.502,49 (Julho/2021), ora em fase de Cumprimento de Sentença.
Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, pague o débito atualizado, acrescido de custas, se houver ou apresente bens a penhora, sob pena de ser
acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão
penhorados bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será o presente
edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 29/07/2021. 25 e 26/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1072920-85.2019.8.26.0002O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª 
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo Hoffmann, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) CLAUDIA ARRUDA DE SOUZA, RG 413133254, CPF 370.369.328-21, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Osmar Conceição da Cruze outros, objetivando receber o valor de R$ 
5.100,00 com correção monetário e juros de mora,  referente ao Contrato de Honorários Advocatícios firmado entre 
as partes em 07/08/2019 para uma ação Trabalhista. 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 16 de dezembro de 2021 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1044805-17.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ATLAS SERVIÇOS 
EM ATIVOS DIGITAIS, CNPJ 31.049.719/0001-40, com endereço à Alameda Santos, 1827, Cj 72, Cerqueira Cesar, CEP 01419-100, São 
Paulo - SP, ATLAS PROJ TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ 26.768.698/0001-83, com endereço à Rua Bela Cintra, 1196, Consolação, CEP 
01415-908, São Paulo - SP e ATLAS SERVICES  SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTÃO 
EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 30.608.097/0001-80, com endereço à Alameda Santos, 1827, Cj 72, Cerqueira Cesar, CEP 01419-100, São 
Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Marcelo Canzian Nunes. 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 22 de novembro de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1051588-25.2020.8.26.0100 A Dra. Thania Pereira Teixeira 
De Carvalho Cardin, MM. Juíza de Direito da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível  São Paulo  SP. FAZ SABER a ATLAS 
PROJ TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 26.768.698/0001-83, ATLASSERVICES  SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
E DE CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 30.608.097/0001-80 e ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS 
DIGITAIS, CNPJ 31.049.719/0001-40, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Sérgio 
Henrique Melo e Silva, requerendo RESCISÃO CONTRATUAL com devolução de valores retidos. 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, sob pena de se nomear 
curador especial nos termos do artigo 257, inciso IV, do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, presumir-
se-ão aceitos, pela parte ré, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 04 de outubro de 2021 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008099-06.2021.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FERNANDO 
DA SILVA VIGILANTE, Brasileiro, Solteiro, CPF 041.102.595-33, com endereço à Rua Tenorio das Chagas, 54, Vila Santa Terezinha,  
CEP 08247-090, São Paulo - SP e FERNANDO DA SILVA VIGILANTE ME, CNPJ 17.739.983/0001-85, com endereço à Rua João Macedo, 184, 
B, Parque Boa Esperança, CEP 08341-380, São Paulo - SP, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por 
Banco Santander (Brasil) S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada 

 

lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de setembro de 2021.                                                                B - 26 e 27

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1010759-24.2015.8.26.0020. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do  
Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA, na forma da Lei, etc.  
FAZ SABER a(o) executado RAMOS DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CAMINHÕES E AUTOS LTDA.,  
CNPJ 09.510.639/0001-91, com endereço à Rua Balsa, 602, Vila Arcadia, CEP 02910-000, São Paulo - SP, na pessoa de seu representante 
legal CÍCERA NOEME BARROS DE SOUSA, CPF 365.519.518-48, que BANCO SANTANDER S/A, ajuizou uma ação de execução de título 
extrajudicial, para cobrança de R$ 143.536,88 (set/2015), referente ao saldo devedor da cédula de crédito bancário nº 2180000007450300170. 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de dezembro de 2021.                B - 26 e 27

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS - PROCESSO Nº 1016099-92.2018.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XI  Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Fabio Eduardo 
Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida, foi a decretar a interdição de F. A. B., nascida em 28/10/1941, filha de A. A. B. e M. B. B., portadora de quadro 
demencial, em decorrência de complicações degenerativas por alterações vasculho metabólicas cerebrais (Cid- F00), a 
afetar todos os atos da vida civil relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nomeando  curador R. P. G. 
F. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.  NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de dezembro de 2021. 
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Esporte
Jornal O DIA SP

Novamente entre os favoritos,
Di Grassi fala dos desafios em 2022

PÁGINA 6 QUARTA-FEIRA, 26 DE JANEIRO DE 2022

Fórmula E

Campeão mundial estreia no fim de semana por uma nova equipe e analisa a temporada que tem pela frente

Di Grassi

Lucas Di Grass é um coleci-
onador de estatísticas e recordes
no Campeonato Mundial de Fór-
mula E. Entre as várias conquis-
tas, uma delas chama a atenção:
com sete pódios consecutivos, o
brasileiro é o recordista neste
quesito, uma das façanhas mais
difíceis de se conseguir na ex-
tremamente competitiva Fórmu-
la E. Mas o campeão mundial foi
além: cravou esse recorde três
vezes ao longo de sua carreira na
categoria.

Essa incrível consistência
– além de vários outros índices
listados abaixo  – certamente
atraiu o olhar de Susie Wolff,
principal executiva da Venturi
Racing, um dos melhores ti-
mes do grid. Quando a Audi

anunciou que não estaria na F-
E em 2022, o que deixaria Di

Grassi disponível até que uma
boa proposta chegasse, estava

criada a oportunidade de o
time baseado em Mônaco con-
tar com um piloto de ponta que
também possui uma grande ca-
pacidade de desenvolver o car-
ro – uma das principais caracte-
rísticas do brasileiro.

A Venturi foi vice-campeã
mundial de pilotos em 2021 e,
para dar o passo seguinte, seria
importante contar com o refor-
ço da experiência e competitivi-
dade que fizeram de Lucas o
grande nome da categoria.

“É ingenuidade fazer previ-
sões sobre o título na F-E”, diz
ele. “Mas nós, como equipe, te-
mos muito potencial”, garante.
Com largada às 14h30 (de Bra-
sília), as duas provas vão ao ar
vivo pela TV Cultura e SporTV.
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A quarta geração do Sigma
P1 teve uma estreia luxuosa:
neste fim de semana, o protó-
tipo pilotado por Jindra Krau-
cher, Aldo Piedade Jr. e José
Roberto Ribeiro faturou a vi-
tória, de ponta a ponta, da edi-
ção 2022 das Mil Milhas Che-
vrolet Absoluta. A prova teve
largada às 23h59 de sábado
(22), no autódromo de Inter-
lagos, em São Paulo (SP). A
bandeirada foi mostrada perto
do meio-dia de domingo (23),
quando Kraucher completou a
última das 373 voltas progra-
madas da disputa.

O sexagenário piloto, res-
ponsável também pela largada
e pela volta que conferiu a pole
position ao Sigma P1 G4, não
escondeu a emoção após a pro-
va. “Muito bacana, está todo
mundo de parabéns. A equipe
trabalhou muito bem na mon-
tagem do carro e na corrida e
o Aldo e o Beto Ribeiro foram
parceiros fantásticos”, vibrou
ele, que elogiou o comporta-
mento dos adversários no trá-
fego, um dos principais desa-
fios quando se trata de provas
de longa duração. “Todos os

Mil Milhas: Em sua
prova de estreia,

Sigma P1 vence de
ponta a ponta
 em Interlagos

Protótipo pilotado por Jindra Kraucher, Aldo Piedade Jr.
e José Roberto Ribeiro deu show ao longo de quase 12
horas de disputa e conquistou a vitória na tradicional
corrida em São Paulo
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FTR Motorsport

pilotos que participaram estão
de parabéns. Tínhamos um car-
ro muito rápido e eles estavam
sempre atentos”, sublinhou.

Esta foi apenas a segunda
prova em conjunto do trio e a
primeira vitória na geral de
Kraucher, Piedade e Ribeiro na
história da corrida, disputada
pela primeira vez no tradicio-
nal circuito paulistano em
1956. Dos três, apenas Krau-
cher havia vencido dentro de
uma categoria, em 1987, ainda
no traçado antigo de Interla-
gos. “Estou muito feliz. O Jin-
dra me convidou para partici-
par desta prova, na qual eu nun-
ca tinha corrido. O carro novo
foi espetacular, perfeito. A
equipe, os pilotos, todos fize-
ram um trabalho 100%. A par-
ceria deu certo e ficou para a
história: as Mil Milhas de 2022
são nossas”, destacou Ribeiro.

Após a estreia vitoriosa, o
Sigma P1 G4 vai disputar a tem-
porada 2022 do Império Endu-
rance Brasil, principal compe-
tição de provas longas do país.
A primeira etapa do campeona-
to está prevista para o dia 26
de março, em Goiânia (GO).

Band e BandSports transmitem
 as 500 Milhas de Kart

Mais importante corrida de kart do País será disputada no dia 30 de janeiro, no Kartódromo de Interlagos, e será destaque
na programação dos canais do Grupo Bandeirantes

(11) 99653-7522

Para você que sofre de insônia, enxaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qualidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de produtos que promovem bem-estar
para pessoas que buscam longevidade, nós temos uma solução para
lhe oferecer.

500 Milhas de Kart

As 500 Milhas de Kart, cor-
rida mais importante do kar-
tismo brasileiro e que terá sua
25ª edição realizada no próxi-
mo dia 30 de janeiro, no Kar-
tódromo Ayrton Senna, em In-
terlagos, contará com grande
cobertura do Grupo Bandei-
rantes de Comunicação. A co-
bertura contará com transmis-
são dos momentos iniciais (ao
vivo) e finais (em VT) da pro-
va na Band, e a exibição da
primeira e da última hora da
corrida ao vivo no canal Ban-
dSports.

A corrida na capital paulis-
ta terá largada às 10h30, com
transmissão da Band desde as
10h20. Ao longo da prova, a
emissora exibirá flashes direto
de Interlagos. No BandSports,
a corrida também será um dos

destaques da programação do
dia 30 de janeiro. O “canal de
todos os esportes” exibirá toda
a primeira hora da disputa no
Kartódromo de Interlagos, re-
tomando a exibição da corrida
na hora decisiva, a partir de
16h30.

“A Band tem investido mui-
to em exibição de esporte a
motor, e será muito importan-
te ter espaço para mostrar as
500 Milhas de Kart no ‘canal
do esporte’. Assim como, ter
a primeira e a última hora exi-
bidas no BandSports garante
um bom pacote de transmis-
são para a corrida”, diz Felipe
Giaffone, organizador das 500
Milhas de Kart.

O período que não contar
com exibição do Grupo Ban-
deirantes não ficará “no escu-

ro” para o fã que quiser acom-
panhar a prova mais importante
do kartismo brasileiro. O ca-
nal do Kartódromo Granja Vi-
ana no YouTube mostrará a
prova enquanto não houver
transmissão da TV, entre 11h30
e 16h30.

Veja a programação
Na parte da manhã da quin-

ta-feira (27), os pilotos que dis-
putarão as 50 Milhas Cadete
terão dois treinos, sendo um às
9h e outro às 11h, cada sessão
com duração de 60 minutos.
O mesmo acontece com os pi-
lotos da KZ, porém os treinos
estão marcados para às 10h e
12h, respectivamente. Ainda
na quinta-feira (27), os pilotos
das 500 Milhas, Light e Seni-
or, têm um treino agendado
para às 14h, em sessão com
2h30min de duração.

Na sexta-feira (28), a Ca-
dete e a KZ possuem nova-
mente dois treinos. Os jovens
pilotos da 50 Milhas treinam
duas sessões de 30 minutos,
uma às 9h e a outra às 13h. Já
a KZ tem um treino às 9h30 e,
na parte da tarde, um treino às
14h, ambas sessões de 30 mi-
nutos. Os pilotos das 500 Mi-
lhas terão dois treinos na sex-
ta-feira (28), um às 10h e ou-
tro às 14h30, cada um com
duração de 2h.

“Os treinos oficiais come-
çam a partir de quinta-feira

com duração de 2h30min, sex-
ta-feira estão marcados dois
treinos de 2h cada e depois um
warm-up no sábado. O motor,
que está incluso na inscrição,
dá direito a cerca 7h de treino,
ou seja, eles fazem praticamen-
te uma outra corrida com esta
quantidade de treinos”, apon-
ta Felipe Giaffone, organizador
das 500 Milhas de Kart.

O sábado (29) começará
com a tomada de tempo das
50 Milhas Cadete às 9h40, ao
passo que a tomada da KZ
será às 9h55. As provas tam-
bém ocorrerão na parte da
manhã, sendo a 50 Milhas Ca-
dete às 12h15, enquanto a cor-
rida 1 da KZ será às 11h50 e a
corrida 2 às 13h20.

Em seguida, vão à pista os
pilotos das 500 Milhas. A to-
mada de tempo vai ser dividi-
da em dois grupos. O grupo 1
acelera às 13h45 e o grupo 2
às 14h. O Top Qualify aconte-
ce depois do briefing dos pilo-
tos, começando às 15h10 e
durando cerca de 1h.

Finalmente, no tão espera-
do domingo, a 25ª edição das
500 Milhas de Kart terá sua
largada às 10h e contará com
uma duração de 7h ou 500 km.
Lembrando que a prova segue
com inscrições abertas e terá
transmissão no canal BandS-
ports, bem como flashes na TV
Band.

Brasil vai ao Sul-Americano de
Marcha Atlética com oito treinadores

A Confederação Brasileira de
Atletismo (CBAt) convocou os
integrantes da comissão técnica
para a disputa do Campeonato
Sul-Americano de Marcha Atlé-
tica, que será realizado nos dias
5 e 6 de fevereiro, em Lima, no
Peru. A competição é importan-
te por ser preparatória para o
Mundial por Equipes, previsto
para os dias 4 e 5 de março, em
Mascate, Omã.

Foram chamados Gianetti de
Sena Bonfim (DF), Cisiane Du-
tra Lopes (PE), Euzinete Maria
Reis Pires (MG), João Sena (DF),
Diogo Gamboa (SC), Luís Paulo
Ferreira Porto (RJ), Ivo da Silva
(SC) e George Cordeiro (PR).

Além dos treinadores, a CBAt
convocou novos atletas para
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O treinador Ivo da Silva e Matheus Correa

compor a seleção brasileira em
virtude das opções dos marcha-

dores chamados anteriormente:
Nair da Rosa (AABLU-SC) nos

35 km, Ana Luísa Rodrigues
Lima Oliveira (CASO-SF) nos
20 km feminino, e Lucas Gabri-
el Ferreira da Silva (Sport Clube
do Recife-PE), nos 35 Km.

Estão qualificados para a
competição peruana os líderes
do Ranking Brasileiro de 2021,
de todas as categorias, assim
como os atletas mais bem clas-
sificados na Copa Brasil Loteri-
as Caixa de Marcha Atlética, re-
alizada no dia 9 de janeiro, no
Bragança Garden Shopping, em
Bragança Paulista.

A NewOn é patrocinadora do
atletismo brasileiro para a saúde
integral dos atletas e apoio às
competições. As Loterias Caixa
são a patrocinadora máster do
atletismo brasileiro.


