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Proteção de dados pessoais passa
a ser direito constitucional

IBGE prevê safra de 271,9 milhões
de toneladas para 2022
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Caixa e Sicoob anunciam
financiamento para despesas rurais

Senado faz sessão solene
em homenagem às vítimas

do Holocausto
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,22
Venda:       5,22

Turismo
Compra:   5,21
Venda:       5,38

Compra:   5,98
Venda:       5,99

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

16º C

Sexta: 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
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Covid-19:
 54 milhões

de brasileiros
ainda não
tomaram
dose de
reforço

Mais de 54 milhões de
brasileiros em condições
de tomar a dose de reforço
ainda não o fizeram, segun-
do levantamento do Minis-
tério da Saúde. Até o mo-
mento ,  45 ,8  mi lhões  de
pessoas  receberam essa
dose adicional.

As doses de reforço po-
dem ser dadas quatro meses
após a conclusão do ciclo
vacinal. As pessoas devem
consu l ta r  as  sec re ta r ias
municipais de saúde para se
informarem sobre os locais
onde  essas  doses  es tão
sendo aplicadas.

Em entrevista concedi-
da na quinta-feira (10), o
ministro da Saúde, Marce-
lo  Queiroga,  des tacou a
importância da dose de re-
forço .  “É  fundamenta l
avançar na dose de reforço.
É isso o que vai fazer a di-
ferença. O Brasil tem uma
cobertura em torno de 30%
de dose de reforço, índice
que precisamos ampliar”,
declarou.

Na quarta-feira, o Minis-
tério da Saúde anunciou a
recomendação de uma quar-
ta dose do imunizante para
adolescentes com imunida-
de comprometida, situação
chamada no jargão técnico
de imunossupressão.

O Brasil passou a marca
de 370 milhões de doses de
vacinas contra a covid-19
apl icadas  na  população.
Desse total,  foram 168,8
milhões de primeira dose e
153,9 milhões da segunda
dose ou dose única. (Agen-
cia Brasil)

A Caixa Econômica Federal
anunciou na quinta-feira (10) a
antecipação da oferta de recur-
sos para financiar as atividades
agrícolas do segundo semestre
da safra 2021/2022, a chamada
safra verão, que se estende de
fevereiro a junho. A iniciativa foi
divulgada pelo presidente do
banco estatal, Pedro Guimarães.

O Sistema de Cooperativas
Financeiras do Brasil (Sicoob)
anunciou que disponibilizará
mais R$ 4 bilhões aos cerca de
6 milhões de produtores rurais
cooperados. Com isto, a enti-
dade espera atingir o total de
R$ 25 bilhões em crédito rural

concedido durante toda a safra
21/22, que começou em julho
do ano passado. O dinheiro po-
derá ser usado para a compra
de insumos produtivos, benefi-
ciando principalmente ao plan-
tio de soja, café, algodão, mi-
lho, cana-de-açúcar e arroz.

Já a Caixa não informou o
valor total que colocará à dis-
posição dos produtores rurais
até o fim deste semestre, mas
garantiu que haverá dinheiro
suficiente para ajudar a custe-
ar as lavouras e o agronegócio,
possibilitando aos produtores
comprar os insumos necessá-
rios ao plantio.          Página 3

Estudo inédito conduzido
pela Fundação Oswaldo Cruz (Fi-
ocruz) buscou caracterizar a si-
tuação de um contingente de
mais de 2 milhões de trabalha-
dores de nível técnico e auxiliar,
os quais exercem atividades de
apoio na assistência, no cuidado

Estudo traça perfil de
trabalhadores “invisíveis”

 da saúde
e no enfrentamento à pandemia
de covid-19. A pesquisa aponta
que essas pessoas, muitas vezes
consideradas invisíveis e perifé-
ricas do serviço de saúde, en-
frentam uma realidade de desi-
gualdades, exploração e precon-
ceito.                             Página 6

O Governador João Doria
anunciou, na quinta-feira (10),
reajuste salarial para 541,1 mil
servidores da ativa e inativos do
Governo de SP, a partir do mês

Anunciado reajuste para
541,1 mil funcionários da

ativa e inativos em SP
de março. Os funcionários das
áreas da Saúde e da Segurança vão
receber 20% e todos os demais
terão 10% de reajuste nos ven-
cimentos.                     Página 2

Esporte

SM Kart Competition faz segunda etapa
no sábado buscando novos recordes
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Grandes disputas na SM Kart Competition desde a largada

Maior campeonato de Ren-
tal Kart de São Paulo, o SM
Kart Competition prossegue
neste sábado (12/2) realizan-
do a segunda etapa no Kartó-
dromo de Interlagos, na zona
sul de São Paulo (SP). A ex-
pectativa é continuar crescen-
do e superar o recorde de 261
inscrições estabelecido em
janeiro, e destinando e sorte-
ando mais de 120 prêmios.

Os líderes do campeonato
são Marcos Takuma (Gradua-
dos A), André Alves dos Reis
(Graduados B), Andrea Seni-
galia (Graduadas Feminina),
Rogério Cebola (Sênior), Ma-
ria Cebolinha (Novatas Femi-
nina), Andréia dos Reis (Estre-
antes Feminina), Anderson
Andretta (Novatos Masculino
1), Marcelo Giannetti (Nova-
tos Masculino 2), Kauê Go-
mes (Estreantes Masculino),

Marcelo Giannetti (Estreantes
Masculino2), Andressa Rosa
(Speed Angels), Marcos Depin-
tor (Depintor Racing).

Na principal categoria é
aguardada outra boa disputa en-
tre o líder Marcos Takuma, o bi-
campeão Alberto Otazú, as es-
trelas femininas Luiza Mesquita
e Jéssica Ligocki, o líder da Sê-
nior Rogério Cebola, e outros
experientes e rápidos pilotos.

Como novidade desta segun-
da etapa, todas as provas terão
transmissão ao vivo pelo canal
FAtvLive no Youtube (https://
youtu.be/W0lX-Gv60VU). E a
partir das 19h30 será come-
morado o aniversário dos pi-
lotos que nasceram no mês de
fevereiro, com corte e distri-
buição de bolos.

Nesta etapa a SM Kart Com-
petition estará arrecadando do-
ações de café, açúcar, arroz,

feijão e óleo, em prol da Lo-
comotiva da Alegria, que aten-
de a moradores de rua e comu-
nidades carentes.

O SM Kart Competition tem
apoio de Aboissa Commodity
Brokers, Adelante Sports, AKSP,

Albarelli Sistemas, Alpie Esco-
la de Pilotagem, Alvorada Pets,
Artmix, Banda Gozi, Banda Ro-
liços Selvagens, Bar Lounge 97,
Box4Cars, Braúna Investimen-
tos, Bunny Burguer, Carlos Mas-
so Terapias Corporais e Energé-

tica, Cento e Onze Design, Cer-
vejaria Paulistânia, Clinica de
Olhos AS, Directa Imóveis,
Divando com Andy Fani, DKR
Luvas, Dra Deise Mitaki,
ECPA, Família Presto Pizzaria
e Restaurante, Filé Restauran-
te e Bar, Floricultura Jardim
dos Amores, FuteRock, Grakar,
Gym Free Tensores para Trei-
namento, Harder Than, Jornal
O DIA SP, K’ Cakes Confeita-
ria Artesanal, Loba Eventos, LR
Interlagos, Master Mídia Ma-
rketing, Meg Star Speedwear,
Monster English, Padaria Ka-
rol 97, PFOX Informática,
School Fighter, SM Renovado-
ra de Veículos, SOS Veteriná-
ria, Speed Angels Kart Racing
Girls, Studio JZ Danças e Tea-
tro, Surah Korean Cuisine, Tri-
ploNet Internet Fibra Óptica,
ULV, W.I.S Secret, Zio Vito
Pizza e Pasta.

Osasco São Cristóvão Saúde recebe o
Pinheiros nesta sexta-feira (11) pela Superliga
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Tifanny ataca da entrada de rede

do técnico Luizomar entra em
quadra embalado pela vitória por
3 sets a 1 sobre o Barueri, na par-
tida disputada na terça-feira, fora
de casa. No reencontro com a
torcida, o objetivo é conquistar
mais três pontos e seguir entre
os líderes da competição.

Osasco e Pinheiros se en-
frentam no Campeonato Paulis-
ta e Superliga, sempre com vitó-
ria da equipe de Camila Brait,
Fabiana, Tifanny, Fabíola e cia.
No primeiro turno do campeo-
nato nacional, no ginásio do ad-
versário paulistano, o placar
apontou 3 sets a 0. “Todo jogo é
importante e não tem resultado
fácil na Superliga. Tudo tem que
ser construído e conquistado jo-

gada a jogada e seguimos nesse
processo visando os playoffs”,
comenta Luizomar.

A expectativa é que o treina-
dor repita nova formação do
time, que estreou na vitória con-
tra Barueri, com Caren na saí-
da e Tifanny deslocada para a
ponta. “Somos um time muito
unido e todas as minhas com-
panheiras me acolheram muito
bem e me ajudam demais den-
tro e fora de quadra. E seguire-
mos juntas por Osasco em bus-
ca desse título tão importante”,
comentou a turca Ceren.

Estatísticas individuais –
 Mesmo fora da última rodada,
Osasco segue com três atletas na
liderança das estatísticas por fun-

damento na Superliga 2021/22.
A ponteira Carla se mantém na
frente entre as sacadoras (24
aces no total e 0.52 ponto por
set); a líbero Camila Brait na
ponta entre as melhores passa-
doras, com 82% de eficiência
no passe; e Tifanny aparece
com a maior média de pontos
com 5,31 (tem 255 no total,
na terceira posição). Rachael
Adams e Fabiana também são
destaque. A central norte-
americana ocupa a segunda
posição entre as atacantes
mais eficientes, com 54% de
acertos, e a bicampeã olímpi-
ca é a sexta bloqueadora mais
decisiva, com 42 pontos na
base do paredão.

Osasco São Cristóvão Saú-
de volta à quadra nesta sexta-
feira (11), quando enfrenta o

Pinheiros, no ginásio José Libe-
ratti, pelo returno da Superliga
Banco do Brasil 2021/22. O time
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O Governador João Doria
anunciou, na quinta-feira (10),
reajuste salarial para 541,1 mil
servidores da ativa e inativos do
Governo de SP, a partir do mês
de março. Os funcionários das
áreas da Saúde e da Segurança
vão receber 20% e todos os de-
mais terão 10% de reajuste nos
vencimentos. A valorização das
carreiras foi possível graças a
uma série de medidas fiscais e
de enxugamento da máquina pú-
blica, além da atração de novos
investimentos, adotada no início
desta gestão.

“Todos sabem que graças à
reformas administrativa, fiscal e
previdenciária, São Paulo fez a
sua lição de casa com ajuda e

apoio da Assembleia Legislati-
va do Estado. Isso permitiu que
a conduta e o equilíbrio fiscal do
Estado fossem garantidos”, dis-
se Doria. “E agora com o equi-
líbrio de um Governo sério e
transparente, nós podemos fazer
aquilo que já desejávamos ter
feito há mais tempo, que é o re-
conhecimento do funcionalis-
mo público do Estado de SP.
Temos 541.133 servidores no
Estado. A todos o nosso agra-
decimento e reconhecimento”,
destacou.

A reforma estadual da Pre-
vidência, o ajuste fiscal e o fe-
chamento de estatais permitiu
o Governo de São Paulo ampli-
ar a sua capacidade de investi-

mento, com R$ 52,8 bilhões em
2021 e 2022, a ampliação de
programas sociais, com R$ 1,8
bi em 2022 para o Bolsa do
Povo, e o reajuste salarial para
servidores públicos.

Entre 2019 e 2022, o Go-
verno de SP concedeu reajuste
de 26% para policiais militares
e civis, 20% para profissionais
da saúde e 10% para as demais
categorias, enquanto esses per-
centuais foram, de 2015 a 2018,
de 4% para PMs, de 7,7% para
policiais civis e de 3,5% para
profissionais da saúde e demais
categorias.

Na área da Segurança, são
mais de 276 mil pessoas bene-
ficiadas com o reajuste, inclu-

indo os funcionários das secre-
tarias de Segurança Pública e de
Administração Penitenciária. Já
na área da Saúde, são 69 mil
médicos e profissionais de ou-
tras carreiras. Os demais servi-
dores somam 195 mil pessoas.

“É um esforço gigantesco do
Governo de SP para atender
541.113 servidores do Estado de
SP. Fizemos tudo o que foi pos-
sível para termos o orgulho de
fazermos este anúncio e ofe-
recer a mais de meio milhão
de pessoas o reconhecimento
ao trabalho que executam e à
importância daquilo que pro-
movem para o atendimento ao
bem comum”, pontuou o Go-
vernador.

Ingressos para carnaval no
sambódromo em SP voltam a ser vendidos

A Liga das Escolas de Sam-
ba de São Paulo (Liga-SP) re-
tomou na quinta-feira, (10) a
venda dos ingressos para o
desfile de carnaval previsto
para os dias 16, 21, 22, 23 e
29 de abril de 2022, no sam-
bódromo do Anhembi.

Em janeiro, com a explo-
são dos casos de covid-19 em
virtude da variante Ômicron,
o prefeito da capital paulista,
Ricardo Nunes, decidiu adiar
os desfiles das escolas de sam-
ba para o fim de semana do
feriado de Tiradentes, em 21

de abril.
Os ingressos que foram ad-

quiridos antes da mudança de
data passam a valer automati-
camente para abril, não sendo
necessário trocar o ticket, bas-
ta apresentar nas catracas.

No dia 16, será o desfile
do grupo de Acesso 2, a partir
das 20h. No dia 21 de abril
desfilam as escolas de samba
do grupo de Acesso, às 20h.
Nos dias 22 e 23, será a vez
das 14 agremiações do Grupo
Especial. No dia 29, na sexta-
feira seguinte, será o Desfile

das Campeãs, que fecha o
Carnaval SP 2022.

Os ingressos podem ser ad-
quiridos pela internet, por
meio do site Clube do Ingres-
so, ou na bilheteria física mon-
tada no Carioca Club, em Pi-
nheiros, de segunda a sábado,
das 13h às 17h, próximo ao
Metrô Faria Lima. Estão dis-
poníveis apenas os assentos da
arquibancada. Nos próximos
dias, cadeiras e mesas de pis-
ta do setor B e camarotes da
Liga-SP devem ser liberados
para a compra.

Os valores das entradas
para a arquibancada variam de
acordo com os dias de desfile
e com os setores. No dia 16
de abril, por exemplo, quando
passam pela avenida as esco-
las do Acesso 2, o valor é R$
10. No dia 21 de abril, o valor
é R$ 50. Já nos dias do grupo
Especial, os ingressos custam
entre R$ 90 e R$ 190. Para o
dia das campeãs, a variação é
de R$ 70 a R$ 90.

A programação completa
pode ser conferida no site da
Liga-SP. (Agência Brasil)

Com mais de 80% da população
vacinada, internações por

Covid-19 caem em São Paulo
O Governador João Doria

anunciou na quarta-feira (9)
que, com o avanço da vacina-
ção, cai o número de pacien-
tes internados por Covid-19
em São Paulo. Com mais de
80% da população com imu-
nização completa com duas
doses e quase 18 milhões de
doses de reforço aplicadas, o
estado já acumula 8 dias com
redução de internações em en-
fermarias e UTIs.

 “A evolução da vacina teve
efeito decisivo e direto neste
recuo de internações nestes úl-
timos oito dias. São Paulo ul-
trapassou a marca de 80% da
população com imunização
completa com duas doses, e
52% das crianças entre 5 e 11
anos que já receberam a pri-
meira dose da vacina, recorde
em todo país”, disse o Gover-
nador João Doria.

São Paulo vacinou nos pri-

meiros dias de fevereiro qua-
se 2,7 milhões de pessoas, sen-
do 1,6 milhão com a dose de
reforço. O estado é o que mais
vacina no Brasil com a tercei-
ra dose e o que mais vacina
entre o público infantil. Mais
de 52% das crianças entre 5 e
11 anos de idade já tomaram
a primeira dose em um total
de 2,1 milhões de doses apli-
cadas.

A evolução na vacinação
também é sentida na redução
de novas internações em en-
fermarias e UTIs na última se-
mana. Hoje (9), SP registrou
um total de 9.797 pessoas em
hospitais de todo estado, sen-
do que em 2 de fevereiro eram
1.492 pessoas a mais. A mé-
dia móvel de novas interna-
ções também está em redução
de quase 20% no mesmo pe-
ríodo.

“A vacinação é a grande

responsável ao longo da pan-
demia pela redução de casos
graves e óbitos por Covid-19.
São Paulo tem bons números,
mas queremos ampliar e pro-
teger toda a população. Fun-
damental que neste momento
os pais e responsáveis levem
seus filhos nos postos de va-
cinação para receber a primeira
dose, pois todos os imunizan-
tes aprovados pela Anvisa são
seguros e eficazes”, destacou
a Coordenadora do Plano Es-
tadual de Imunização, Regia-
ne de Paula.

Os 645 municípios do es-
tado estão abastecidos com do-
ses suficientes para a vacina-
ção de 100% das crianças de
6 a 11 anos. As crianças de 5
anos e as imunossuprimidas de
5 a 11 anos só podem receber
o imunizante da Pfizer, en-
quanto as demais podem ser
protegidas pela Coronavac.

A Secretaria de Estado da
Saúde também reforça a ne-
cessidade de quem ainda não
recebeu a dose de reforço e
os atrasados com relação à
segunda dose, para que pro-
cure o posto de vacinação mais
próximo da sua residência para
se vacinar.

SP tem hoje cerca de 10
milhões de pessoas elegíveis
entre todos os públicos para
receber a terceira dose. Com
relação aos atrasados com a
segunda dose, são 2,1 mi-
lhões de pessoas que ainda
precisam completar seu es-
quema vacinal. Cerca de 1,1
milhões destas pessoas têm
entre 12 e 29 anos de idade.
Desde novembro, por meio
do resultado da campanha de
vacinação da pasta estadual,
houve redução de 50% do
número de faltosos em se-
gunda dose.

A Comissão de Proteção à
Paisagem Urbana (CPPU)
aprovou, na quarta-feira (9), a
instalação de painéis com re-
produção de obras do artista
plástico brasileiro Candido
Portinari na Avenida Paulista,
para comemorar o centenário
da Semana da Arte de Moder-
na de 1922. A exposição, que
será realizada entre os dias 20
de fevereiro e 22 de março,
foi autorizada pelo colegiado
da Secretaria Municipal de
Urbanismo e Licenciamento
(SMUL).

São 26 peças com as artes
de Portinari, que serão insta-
ladas em postes de iluminação

Exposição de Portinari na
Avenida Paulista é aprovada
para integrar celebração da

Semana de Arte Moderna de 1922
pública localizados no cantei-
ro central da Avenida Paulista,
entre a Praça Oswaldo Cruz e a
Rua Haddock Lobo. Elas terão
dimensões de 1,5m de largura
por 2,0m de altura, sem inser-
ção de logos ou marcas dos re-
alizadores ou patrocinadores.

As duas exposições tempo-
rárias foram consideradas pela
CPPU de caráter predominan-
temente cultural e, portanto, de
acordo com a Lei Cidade Lim-
pa (Lei nº 14.223/2006). A in-
tervenções urbanas propostas
são de responsabilidade do
Museu da Imagem e do Som
(MIS), do Governo do Estado
de São Paulo.

Lembre sempre de lavar as mãos

Aplicativo e-saúdeSP aproxima usuários
da telemedicina no SUS da capital

Com o aplicativo e-saúdeSP
a cidade de São Paulo continua
a apostar na tecnologia como
aliada ao cuidado com a saúde
dos cidadãos. A plataforma digi-
tal auxilia pacientes e profissi-
onais de saúde ao garantir agili-
dade e segurança no atendimen-
to e acesso às informações.

A plataforma possibilita
acesso ao @covid, que faz o aco-
lhimento de pacientes com sus-
peitas ou dúvidas sobre a doença.
O usuário aponta seus sintomas e
as respostas são analisadas por
médicos e enfermeiros. O muní-
cipe recebe de volta um relatório
sobre a sua situação contendo a
orientação necessária, como
encaminhamento para uma tele-
consulta ou uma UBS.

Mais de 1.060.30 atendimentos
de teleassistência já foram realiza-
dos na plataforma, sendo 82.633
feitos pela central da @covid.

Na teleconsulta o paciente
será atendido remotamente por
um médico ou enfermeiro e po-

derá receber orientações com-
plementares, uma receita médi-
ca (enviada diretamente pela pla-
taforma) ou ser encaminhado a
uma unidade de emergência.
Neste caso, a central da @covid
monitora a trajetória da pessoa
até a unidade.

Dados clínicos integrados
O e-saúdeSP é uma ferra-

menta online 360® que inte-
gra dados clínicos, informa-
ções sobre a vacinação contra
a Covid-19, telemedicina, todo
o histórico do paciente SUS na
capital paulista e o Passaporte
da Vacina.

Nele, os usuários podem
acessar laudos de exames labo-
ratoriais e de imagem, consul-
tas e receitas realizadas nos
equipamentos de saúde do mu-
nicípio. O app também  auxilia
no combate à pandemia da Co-
vid-19 no município, pois é pos-
sível acompanhar os grupos que
podem ser imunizados, consul-

tar as doses recebidas e acessar
a lista dos locais de vacinação
na capital, também disponibili-
zados na página Vacina Sampa.

Minha Saúde
Neste ícone, o paciente pode

inserir dados sobre medicamen-
tos, doenças crônicas, alergias,
pressão arterial, entre outros. O
objetivo é estimular a participa-
ção ativa do cidadão em seu au-
tocuidado.

Passaporte da Vacina
Após realizar o login, é pos-

sível acessar o Passaporte da
Vacina, que está localizado no
ícone laranja no canto inferior
direito do menu principal.

O recurso digital comprova
se a pessoa já recebeu a pri-
meira dose, duas doses, a dose
adicional ou recebeu a dose
única do imunizante contra a
Covid-19, com as datas de apli-
cação das doses, nome comple-
to, CPF, data de nascimento e um

QR Code.
O Passaporte garante mais

segurança às pessoas contra a
transmissão da Covid-19 na ci-
dade de São Paulo. Com esse
código, os locais de eventos,
restaurantes, bares, museus e
estádios poderão visualizar o
registro de vacinas do usuário,
que deverá ter ao menos uma
dose para ingressar nos espaços.

A comprovação da condição
vacinal também pode ser reali-
zada pelo registro físico, medi-
ante apresentação do compro-
vante de vacinação, ou de forma
digital disponível nas platafor-
mas VaciVida e ConectSUS.

A iniciativa do e-saúdeSP faz
parte do Programa Avança Saú-
de - BID, da Prefeitura de São
Paulo, via Secretaria Municipal
da Saúde (SMS) e está disponí-
vel para dispositivos Android e
iOS e em versão web, via Portal
do Cidadão. Para acessar a pla-
taforma, é necessário fazer o
cadastro e criar uma senha.

CÂMARA (São Paulo)
O cristão e vereador André Santos (Republicanos), que é pós-

graduado em Direito Constitucional, produziu um relatório que
promove a justiça possível neste mundo, em relação ao caso Ja-
naína x Cris Monteiro (ambas Novo)

.
PREFEITURA (São Paulo)
Ricardo Nunes segue fazendo justiça aos históricos do seu

MDB, uma vez que a relação se dá pelo reconhecimento das ca-
pacidades e pela confiança no caráter, como no caso do Wander
Simões para a Agência SP Regula

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Tá nas mãos dos deputados e deputadas aprovar  categorias

do funcionalismo público paulista, pelos reajuste de 10 até 20%
nos seus ganhos. O projeto tá pra votação na ALESP e deve ter o
voto - pelo bolso - das oposições

.
CONGRESSO (Brasil)
O que impede os donos dos partidos renegociarem as fede-

rações - até final de maio - rifando candidaturas históricas em
relação aos que se filiarem na ‘janela da infidelidade’ até come-
ço de abril. Vai rolar “dormindo com o inimigo”?

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Quando Jair Bolsonaro (PL) diz que “nos próximos dias vai

acontecer alguma coisa que vai salvar o Brasil”, esta coluna tem
o Compromisso Cristão de não antecipar nada, na medida que
DEUS é o Único e Verdadeiro Dono dos Tempos

.
PARTIDOS (Brasil)
O PT completou ontem 42 anos de fundação. A história polí-

tica brasileira mostra que o Lulismo segue imperando, assim
como imperou o Brizolismo no PDT, o Quercismo no MDB
paulista e agora o Kassabismo no seu refundado PSD

.
JUSTIÇAS (Brasil)
Supremo botou ‘bola de ferro’ nos calcanhares de parlamen-

tares que decidirão pra qual partido vão até início de abril. Os
donos das legendas terão até final de maio pra formação de fe-
derações, que podem atropelar histórias regionais

.
HISTÓRIAS (São Paulo)
Empresário Carlos Beutel está agora com o restaurante Nu-

trisom, no viaduto 9 de Julho 160. Ele elogia o empenho do sub-
prefeito (Sé), o coronel Marcelo Salles. Ambos vão resgatar a
praça da República, e assim o nosso centro histórico

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

(Brasil) desde 1992. A coluna - cesarneto.com - é referência
das liberdades possíveis. Recebeu Medalha Anchieta (Câmara
paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista)

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

toreal
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O setor de serviços cres-
ceu 10,9% em 2021, após uma
queda de 7,8% em 2020. De
acordo com o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), que divulgou
na quinta-feira (10) os dados
da Pesquisa Mensal de Ser-
viços (PMS), a taxa do ano
passado foi a maior para um
fechamento anual desde o
início da série histórica em
2012. Em dezembro o setor
teve expansão de 1,4% em re-
lação a novembro.

Com esse desempenho, o
setor de serviços ampliou o
distanciamento com relação ao
nível pré-pandemia e ficou
6,6% acima do registrado em
fevereiro de 2020. Além dis-
so, atingiu o maior patamar
desde agosto de 2015. No en-
tanto, ainda se encontra 5,6%
abaixo do recorde alcançado
em novembro de 2014.

Na comparação com de-
zembro de 2020, o setor apre-
sentou a décima taxa positiva
consecutiva, com 10,4%. O
acumulado nos últimos 12
meses é de 9,5% até novem-
bro e de 10,9% até dezembro,
o que significa que manteve a
trajetória ascendente desde
fevereiro de 2021, quando re-
gistrou queda de 8,6%.

Entre 2012 e 2019 o se-
tor de serviços acumulou uma
variação positiva de 0,1%.
No biênio 2020-2021 cres-
ceu 2,2%, e boa parte do
crescimento acumulado de
2,3% dos últimos 10 anos se
deve ao desempenho mais di-
nâmico de alguns segmentos
de serviços em 2021.

“Nos primeiros meses de
2020, o setor de serviços foi
duramente afetado em função
da necessidade de isolamento
social e do fechamento dos
estabelecimentos que presta-
vam serviços de caráter pre-
sencial. Por outro lado, a pan-
demia trouxe oportunidades de
negócios para serviços volta-
dos às empresas como os de
tecnologia da informação,
transporte de cargas, armaze-
nagem, logística de transporte
e serviços financeiros auxili-
ares, que tiveram ganhos mais
expressivos e compensaram as
perdas dos serviços de caráter
presencial”, disse o gerente da

Setor de serviços cresceu
10,9% em 2021, segundo

pesquisa mensal de serviços
pesquisa, Rodrigo Lobo.

Lobo chamou atenção ain-
da para a alta em todas as ativi-
dades no fechamento do ano.
“É a segunda vez na série que
todas as atividades crescem si-
multaneamente. Dos dez anos
da série, o setor fechou posi-
tivo em cinco (2012, 2013,
2014, 2019 e 2021), e, desses
cinco, apenas em 2012 e 2021
houve crescimento em todas as
atividades”, disse.

Os destaques para o resul-
tado de 2021 foram transpor-
tes, serviços auxiliares aos
transportes e correio, com
avanço de 15,1%; e de infor-
mação e comunicação, que
cresceram 9,4%. As duas ati-
vidades superaram as quedas
de 7,6% e 1,6%, respectiva-
mente, em 2020.

Também tiveram cresci-
mento as atividades de serviços
profissionais, administrativos
e complementares (7,3%); ser-
viços prestados às famílias
(18,2%); e outros serviços
(5,0%). A pesquisa mostrou
que em serviços profissio-
nais, administrativos e com-
plementares e em serviços
prestados às famílias, as al-
tas de 2021 não foram sufi-
cientes para compensar as
quedas de 2020, respectiva-
mente, de 11,4% e de 35,6%.
Movimento diferente teve a
atividade de outros serviços,
que avança desde 2018, tendo
crescido 6,8% em 2020.

Recuperação
De acordo com Rodrigo

Lobo, desde junho de 2020,
quando começou a recupera-
ção do setor, houve 15 taxas
positivas e quatro negativas nos
meses de dezembro de 2020,
março, setembro e outubro de
2021. “Isso confirma um con-
texto de crescimento para o
setor”, disse.

Em dezembro, quatro das
cinco atividades investigadas
cresceram e o maior impacto foi
o setor de transportes, que subiu
1,8%. Esse é o segundo resulta-
do positivo consecutivo e com
ganho acumulado de 4%. Embo-
ra esteja 9,8% acima do patamar
pré-pandemia, o setor ainda ficou
5,2% abaixo do seu ponto mais
alto da série, em fevereiro de
2014. (Agencia Brasil)

A Caixa Econômica Federal
anunciou na quinta-feira (10) a
antecipação da oferta de recur-
sos para financiar as atividades
agrícolas do segundo semestre
da safra 2021/2022, a chamada
safra verão, que se estende de
fevereiro a junho. A iniciativa foi
divulgada pelo presidente do ban-
co estatal, Pedro Guimarães.

O Sistema de Cooperativas
Financeiras do Brasil (Sicoob)
anunciou que disponibilizará
mais R$ 4 bilhões aos cerca de
6 milhões de produtores rurais
cooperados. Com isto, a entida-
de espera atingir o total de R$
25 bilhões em crédito rural con-
cedido durante toda a safra 21/
22, que começou em julho do
ano passado. O dinheiro poderá
ser usado para a compra de in-
sumos produtivos, beneficiando

principalmente ao plantio de
soja, café, algodão, milho, cana-
de-açúcar e arroz.

Já a Caixa não informou o
valor total que colocará à dis-
posição dos produtores rurais
até o fim deste semestre, mas
garantiu que haverá dinheiro
suficiente para ajudar a custe-
ar as lavouras e o agronegó-
cio, possibilitando aos produ-
tores comprar os insumos ne-
cessários ao plantio.

As operações da Caixa in-
cluem três diferentes linhas de
crédito rural: uma destinada a
pequenos produtores rurais en-
quadrados no Programa Nacio-
nal de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (Pronaf), com
taxas de juros a partir de 3% ao
ano; outra voltada ao Programa
Nacional de Apoio ao Médio

Produtor Rural (Pronampe),
com taxa de 4,5%, e 6,5% para
outros contratos.

De acordo com o presidente
da Caixa, Pedro Guimarães, o
anúncio da oferta de crédito foi
antecipado em ao menos 20
dias, por demanda do setor pro-
dutivo. “Pelo que sabemos, há
uma relativa escassez de finan-
ciamento ao agronegócio. Por
causa disto, pela demanda, por
conversas que tivemos com vá-
rios clientes, estamos lançando
agora a linha de custeio anteci-
pado que planejávamos lançar no
final de fevereiro. “

Novidade
A Caixa também anunciou a

criação de uma nova linha de fi-
nanciamento rural, com recur-
sos das cadernetas de poupança

e taxas de juros de 9,5% ao ano,
sem a cobrança da taxa referen-
cial (TR). De acordo com Gui-
marães, o chamado Funding
Poupança oferecerá aos produ-
tores rurais taxas de juros atra-
tivas sem impactar o crédito
imobiliário que o banco já dis-
ponibiliza movimentando recur-
sos da poupança.

“Manteremos tanto a expan-
são imobiliária, quanto a presen-
ça do banco no agronegócio.
Isto vai ajudar bastante aos pro-
dutores rurais, porque se trata de
uma nova linha […] com taxas
de juros a partir de 9,5%, sem a
TR, para custear a compra de
máquinas, sistemas de energia,
irrigação, comercialização, in-
dustrialização em uma série de
segmentos”, declarou Guima-
rães. (Agencia Brasil)

IBGE prevê safra de 271,9 milhões
de toneladas para 2022

A produção de cereais, legu-
minosas e oleaginosas estima-
da para 2022 deve totalizar o
recorde de 271,9 milhões de
toneladas, 7,4% acima (18,7
milhões de toneladas) da obtida
em 2021 (253,2 milhões de to-
neladas).

O Levantamento Sistemáti-
co da Produção Agrícola divul-
gado na quinta-feira (10), no Rio
de Janeiro, pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE) indica que a área a ser co-
lhida é de 71,2 milhões de hecta-
res, 3,8% (2,6 milhões de hecta-
res) maior que a de 2021 e 0,3%
(217,2 mil hectares) maior do
que o previsto em dezembro.

O arroz, o milho e a soja, os
três principais produtos deste
grupo, somados, representam
93% da estimativa da produção
e respondem por 87,8% da área

a ser colhida. Frente a 2021,
houve acréscimos de 5,8% na
área do milho (6,9% na primei-
ra safra e 5,4% na segunda), de
7,2% na do algodão herbáceo e
de 3,6% na da soja. Houve de-
clínio de 0,9% na área do arroz
e de 1,7% na do trigo.

Espera-se que a produção de
soja totalize 131,8 milhões de
toneladas, com redução de 4,7%
em relação ao terceiro prognós-
tico, divulgado em janeiro, e de
2,3% na comparação com a pro-
dução do ano anterior.

A produção de milho foi es-
timada em 109,9 milhões de to-
neladas, com crescimento de
0,9% frente ao mês anterior e
25,2% em relação a 2021. Já a
estimativa de produção do arroz
foi de 11 milhões de toneladas,
queda de 4,9% frente ao produ-
zido no ano passado.A região

Nordeste foi a única a ter au-
mento (1,1%) em sua estimati-
va frente a dezembro. Ela deve
produzir 24,4 milhões de tone-
ladas (9% do total do país). O
maior declínio foi no Sul (-
5,7%), que deve somar 80,2 mi-
lhões de toneladas (29,5% do
total). O Norte teve queda de
2,6% e deve chegar a 12 mi-
lhões de toneladas (4,4% do
total),  enquanto o Centro-
Oeste, com declínio de 0,2%,
deve produzir 128,4 milhões
de toneladas, ou 47,2% da
produção nacional. O Sudeste
deverá produzir 26,8 milhões
de toneladas (9,9% do total).

Entre os estados, Mato
Grosso lidera como o maior pro-
dutor nacional de grãos, com
participação de 28,5%, seguido
pelo Rio Grande do Sul (14,1%),
Paraná (13,1%), Goiás (9,9%),

Mato Grosso do Sul (8,5%) e
Minas Gerais (6,2%), que, so-
mados, representaram 80,3% do
total nacional.

As principais variações po-
sitivas nas estimativas da produ-
ção, em relação a dezembro,
ocorreram no Piauí (267,9
mil  toneladas) ,  no Pará
(179,5 mil  toneladas) ,  no
Distrito Federal (35,3 mil
toneladas), em Rondônia (35
mil toneladas), no Maranhão
(5,4 mil toneladas) e no Rio de
Janeiro (424 toneladas).

As principais variações ne-
gativas foram registradas no Pa-
raná (-4 milhões de toneladas),
em Santa Catarina (-860 mil to-
neladas), no Tocantins (-538,4
mil toneladas), em Mato Gros-
so (-336,3 mil toneladas) e no
Ceará (-9,9 mil toneladas).
(Agencia Brasil)

Consumo doméstico cresce 3,04%
em 2021, mostra pesquisa

O consumo nos lares brasi-
leiros manteve trajetória positi-
va de crescimento e encerrou
2021 com alta acumulada de
3,04%. O índice é monitora-
do mensalmente pela Associ-
ação Brasileira de Supermer-
cados (Abras) e foi divulgado
na quinta-feira (10) em entre-
vista online.

Em dezembro do ano pas-
sado, o consumo doméstico
subiu 4,27% em relação ao
mesmo período anterior. Na
comparação entre dezembro e
novembro de 2021, o consumo
real foi mais acentuado e regis-
trou alta de 22,47%.

Segundo a Abras, os indi-
cadores já foram deflaciona-
dos pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Am-
plo ( IPCA),  medido pelo
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

O monitoramento mensal
do consumo nos lares Abras
abrange todos os formatos
operados pelo setor supermer-
cadista, como lojas de vizi-
nhança, minimercados, super-
mercados, hipermercados, ata-
carejos e e-commerce (co-
mércio eletrônico).

Expectativa
De acordo com o vice-pre-

sidente institucional da Abras,
Marcio Milan, para 2022, espe-
ra-se crescimento de 2,8% no
setor. “Esperamos manter esse
crescimento em função da Ren-
da Brasil, que vai se estender por
todo o ano, com valor constan-
te, e com maior quantidade de
pessoas no consumo. Outro
ponto é a sinalização de baixas
nos valores de alguns produtos,
um fator positivo”, disse Milan.

Ele destacou ainda a recupe-
ração dos dissídios coletivos,
que vai influenciar na retomada
do setor. “E, quando olhamos o
mês de janeiro, o IPCA é 0,54%,
é sinalização, é indicativo de que
haverá redução da inflação”,
acrescentou.

Para Milan, o resultado do
ano passado foi positivo por cau-
sa da mudança nos hábitos de
compra do consumidor, cuja
renda ficou menor devido à pan-
demia de covid-19. “Os super-
mercados entenderam o cenário
macroeconômico, a mudança
nos hábitos de compra do con-
sumidor e, prontamente, busca-
ram junto aos fornecedores op-

ções de marcas e de tamanhos
de embalagem, além de fazer
muita ação promocional no se-
gundo semestre, para atender
a um consumidor com renda
mais restrita.”

Milan ressaltou que os con-
sumidores optaram por marcas
mais baratas em 2021 e disse
acreditar que se mantenha neste
ano a tendência de substituir pro-
dutos mais caros pelos de pre-
ço mais baixo. O executivo lem-
brou que isso começou a ser
observado em 2021, quando no-
vas marcas entraram nos super-
mercados e a preferência do
consumidor recaiu sobre produ-
tos mais baratos, “em função do
bolso estar mais restrito”.

O consumidor trocou de
marca, saindo do produto pre-
mium para o médio e do médio
para o baixo, explicou Milan. “É
a tendência que identificamos
e vamos monitorar todos os
meses e que deve se manter
por um período ainda nos pró-
ximos meses,”

Cesta nacional
A cesta Abrasmercado en-

cerrou o ano de 2021 com alta
acumulada de 10,32%. A cesta

nacional, que considera 35
produtos de largo consumo,
analisada pela GfK em parce-
ria com a Abras, passou de R$
635,02 em dezembro de 2020
para R$700,53 em dezembro
de 2021.

Os itens que mais encarece-
ram, na comparação com de-
zembro de 2020, foram café tor-
rado e moído (66,62%), açúcar
(39,90%), margarina cremosa
(31,33%) extrato de tomate
(28,37%) e frango congelado
(27,92%). Os produtos que fi-
caram mais baratos no acumu-
lado do ano foram batata (-
28,73%), arroz (-17,72%), per-
nil (-9,12%) e feijão (-2,47%).

Desempenho regional
Na análise regional do de-

sempenho das cestas, a Região
Nordeste teve a maior variação
no acumulado do ano, com alta
de 14,51%. Em seguida, veio a
Região Sul, que fechou o ano
com alta acumulada de 11,78%.

Nas demais regiões, as vari-
ações acumuladas no ano foram,
respectivamente, de 9,13% no
Sudeste; de 9,02% no Norte; e
de 7,44% no Centro-Oeste.
(Agencia Brasil)

O abate de bovinos caiu
8,2% e o de frangos 1,2% en-
quanto o de suínos subiu 5,8%
no quarto trimestre de 2021,
na comparação com o mesmo
período do ano anterior, se-
gundo os resultados prelimi-
nares da Estatística da Produ-
ção Pecuária, divulgada na
quinta-feira (10) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).

De acordo com os dados
preliminares, o número de
cabeças de bovinos abatidas
no trimestre foi de 6,77 mi-
lhões, enquanto os abates de
suínos e de frangos registra-
ram 13,29 milhões e 1,54 bi-
lhão de cabeças, respectiva-
mente.

Já em relação ao terceiro
trimestre do ano passado, o
recuo no abate de bovinos foi
de 2,5%. O abate de suínos
caiu 3,2%, enquanto o de
frangos teve variação positi-
va de 0,3%.

No quarto tr imestre de
2021, do total  de bovinos
abatidos, o resultado prelimi-
nar aponta uma produção de
1,87 milhão de toneladas de
carcaças bovinas, queda de
5,7% em relação ao mesmo

Abate de bovinos
recua 8,2% e de aves
1,2% no 4º trimestre

de 2021
trimestre do ano anterior e
de 0,8% em relação ao apu-
rado no terceiro trimestre de
2021.

Segundo o IBGE, a aqui-
sição de leite cru feita pelos
estabelecimentos que atuam
sob inspeção sanitária muni-
cipal, estadual ou federal foi
de 6,42 bilhões de litros, re-
cuo de 5,7% em relação ao
quarto trimestre de 2020 e
aumento de 3,6% na compa-
ração com o trimestre imedi-
atamente anterior.

A produção de ovos de ga-
linha alcançou 977,6 milhões
de dúzias, o que corresponde
a uma redução de 1,8% na
comparação anual e de 2,4%
na trimestral.

A pesquisa mostra ainda
que os curtumes que efetuam
curtimento de, pelo menos, 5
mil unidades inteiras de cou-
ro cru bovino por ano decla-
raram ter recebido 7,08 mi-
lhões de peças inteiras de cou-
ro cru no primeiro trimestre
deste ano. Essa quantidade foi
8,2% menor em comparação à
registrada no quarto trimestre
de 2020 e 3,9% em relação ao
trimestre imediatamente ante-
rior. (Agencia Brasil)

Caixa paga abono salarial para
trabalhadores nascidos em fevereiro
Os trabalhadores da iniciati-

va privada nascidos em feverei-
ro receberam na quinta-feira
(10) o abono salarial ano-base
2020. A liberação começou na
última terça-feira (8) e seguirá
até 31 de março, baseado no mês
de nascimento do beneficiário.

O abono salarial de até um
salário mínimo é pago aos traba-
lhadores inscritos no Programa
de Integração Social (PIS) ou no
Programa de Formação do Patri-
mônio do Servidor Público (Pa-
sep) há pelo menos cinco anos.

Recebe o abono agora quem tra-
balhou formalmente por pelo
menos 30 dias em 2020, com
remuneração mensal média de
até dois salários mínimos.

Para servidores públicos,
militares e empregados de esta-
tais, inscritos no Pasep, o paga-
mento tem início em 15 de fe-
vereiro e vai até 4 de março,
pelo Banco do Brasil.

Os valores pagos a cada tra-
balhador variam de acordo com
a quantidade de dias trabalhados
durante o ano-base 2020.

Devem receber o benefício
cerca de 22 milhões de trabalha-
dores, com valor total de mais
de R$ 20 bilhões. Os recursos
vêm do Fundo de Amparo ao Tra-
balhador (FAT).

A Caixa informou que o cré-
dito será depositado automatica-
mente para quem tem conta no
banco. Os demais beneficiários
receberão os valores por meio
da Poupança Social Digital, po-
dendo ser movimentada pelo
aplicativo Caixa Tem.

Caso não seja possível a aber-

tura da conta digital, o saque po-
derá ser realizado com o Cartão
do Cidadão e senha nos terminais
de autoatendimento, unidades
lotéricas, Caixa Aqui ou agênci-
as, sempre de acordo com o ca-
lendário de pagamento.

Para os beneficiários resi-
dentes nos municípios da Bahia
e de Minas Gerais em situação
de emergência, devido às fortes
chuvas, o pagamento foi libera-
do no último dia 8, independen-
temente do mês de nascimento.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos



Maxmapontopronto Administração e 
Participações Imobiliárias Ltda.

CNPJ nº 19.239.788/0001-11 - NIRE 35.228.043.262

Edital de Convocação para Reunião de Sócios

Nos termos da lei e do seu contrato social, ficam convocados os srs. sócios da Maxmapontopronto 

Administração e Participações Imobiliárias Ltda. (“Sociedade”) a se reunirem em Reunião de 

Sócios a ser realizada no dia 17/02/2022, às 9h, na sede social da Sociedade, localizada SP/SP, na 

R. Aloísio Magalhães, 22, Lote 1, Sala 3, Via Anhanguera, km 27, Perus, CEP 05275-050, a fim de 

deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (A) deliberar acerca (i) da renúncia do administrador 

da Sociedade, apresentada em 20/12/2021 pelo Sr. Fabio Roberto Kiss Crespo, brasileiro, casado 

sob o regime de comunhão parcial de bens, supervisor de compras e planejamento, RG 28.858.186-

6 SSP/SP e CPF 279.413.238-50; e (ii) da eleição da Sra. Débora Anacleto da Silva, brasileira, 

casada, bacharel em Ciências Contábeis, RG 21.332.579-2 SSP/SP, CPF 146.708.418-23, com 

endereço comercial SP/SP, na R. Aloísio Magalhães, 22, Lote 1, Sala 3, Via Anhanguera, km 27, 

Perus, CEP 05275-050, para ocupar o cargo de administradora da Sociedade. (B) a celebração da 

5ª Alteração do Contrato Social da Sociedade, para refletir as alterações indicadas no item “A” acima, 

incluindo, sem limitação, a alteração das Cláusulas 18 e 19 do Contrato Social da Sociedade, com o 

fim de refletir e formalizar a nomeação da Sra. Débora Anacleto da Silva, acima qualificada, como 

administradora não sócia da Sociedade. A referida proposta de alteração do contrato social da 

Sociedade e demais documentos e informações correlatos encontram-se na sede da Sociedade. 

SP, 09/02/2022.  Maxma Administração e Participações Imobiliárias S.A. - Sócia Majoritária.

PLANETA SECURITIZADORA S.A.
(atual denominação da Gaia Securitizadora S.A)

Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Primeira Convocação para a Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de

Recebíveis do Agronegócio das 1ª, 2ª e 3ª Séries da 22ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A
Ficam convocados os senhores titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) em 
circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 22ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. (“Emissora” e “CRA”, respectivamente), 
nos termos do “Termo de Securitização de Direitos Creditórios para a emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio 
da 1ª (Primeira), 2ª (Segunda) e 3ª (Terceira) Séries da 22ª (vigésima segunda) Emissão da Planeta Securitizadora S.A., 
Lastreados em Créditos do Agronegócio Cedidos pela Fiagril Ltda.” (“Termo de Securitização”), a se reunirem em 1ª 
(primeira) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no dia 2 de março de 2022, às 15 horas 
(“Assembleia”), exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade 
de participação de forma presencial, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 625/2020 (“ICVM 625”) e conforme 
orientações descritas abaixo, a fi m de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: (a) aprovar 
a inclusão da Cláusula 9.3.5. no Termo de Securitização, para que os recursos objeto de resolução de cessão, na ocorrência 
de qualquer dos eventos de resolução previstos na Cláusula Nona - Da Resolução da Cessão de Créditos do Agronegócio 
(“Cláusula Nona”), do “Contrato de Cessão, Promessa de Cessão e Aquisição de Créditos do Agronegócio e Outras 
Avenças”, celebrado entre a Fiagril Ltda. (“Fiagril”), a Securitizadora, a ACE Agriculture Collateral Experts Ltda., a Laure 
Volpon e Defi  na Sociedade de Advogados e a Gaiaserv Assessoria Financeira Ltda. em 08 de dezembro de 2020 
(“Contrato de Cessão”), possam ser destinados à compra de novos créditos do agronegócio, conforme segue: “9.3.5. 
Na hipótese de ocorrência de quaisquer dos Eventos de Resolução, conforme defi nidos na Cláusula Nona - Da Resolução 
da Cessão de Créditos do Agronegócio, do Contrato de Cessão, a Emissora poderá, por meio dos recursos obtidos através 
dessa resolução de cessão, adquirir novos créditos do agronegócio”; (b) aprovar a inclusão da Cláusula 9.5. no Contrato 
de Cessão para prever a possibilidade de que, caso ocorra qualquer dos eventos de resolução previstos na Cláusula 
Nona, a Cedente possa substituir os respectivos créditos objeto da resolução por créditos com o mesmo valor de face 
e prazo de vencimento igual ou menor ao do crédito substituído, não sendo, neste caso, aplicável a Multa Indenizatória 
atualmente prevista no item 9.2(ii) da Cláusula Nona do Contrato de Cessão, conforme segue: “9.5. Na hipótese de 
ocorrência de quaisquer dos Eventos de Resolução, conforme defi nidos na cláusula 9.1. acima, a Cessionária poderá, 
por meio dos recursos obtidos através dessa resolução de cessão, adquirir novos créditos do agronegócio, não sendo 
aplicável a Multa Indenizatória prevista na cláusula 9.2. deste contrato”; (c) caso sejam aprovados os itens “a” e “b”, 
ratifi car a utilização dos recursos da resolução de cessão para aquisição de novos créditos do agronegócio pela Emissora 
entre o período de publicação deste edital e a realização da Assembleia, sendo que, neste caso, a Emissora não estará 
obrigada a promover a amortização extraordinária dos CRA; e (d) autorizar a Emissora, o Agente Fiduciário e a Fiagril 
a realizarem a alteração do Termo de Securitização e do Contrato de Cessão, por meio de aditamentos, para padronização 
dos conceitos de acordo com o deliberado na presente Assembleia. A Emissora ressalta que a Assembleia, em primeira 
convocação, será instalada com a presença de Titulares de CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) 
mais 1 (um) dos CRA em Circulação (conforme defi nido no Termo de Securitização), sendo que, para a aprovação das 
matérias acima, serão necessários votos favoráveis dos titulares dos CRA em Circulação presentes à reunião que 
representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação. Em conformidade com a ICVM 
625, o acesso à Assembleia será disponibilizado pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem um 
correio eletrônico para juridico@grupogaia.com.br e spestruturacao@simplifi cpavarini.com.br, com os documentos de 
representação, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Para fi ns de verifi cação da regular representação, 
serão aceitos como documentos de representação: (i) pessoa física – cópia digitalizada do documento de identidade 
com foto e assinatura do Titular dos CRA, ou caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva 
procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do 
documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com 
fi rma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica; (ii) demais participantes: a) cópia do 
estatuto ou contrato social ou documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a 
representação legal do Titular dos CRA, e cópia digitalizada de documento de identidade do respectivo representante 
legal com foto e assinatura; b) caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração acompanhada do 
documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do 
outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com fi rma reconhecida sobre a 
assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica. Nos termos do art. 3º da ICVM 625, será admitido o envio de 
instrução de voto previamente à realização da Assembleia, o qual será disponibilizado pela Emissora em seu site http://
planetasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular de CRI que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá 
preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços 
eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturacao@simplifi cpavarini.com.br até o horário da Assembleia, 
acompanhado dos documentos de representação indicados acima, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados 
à Assembleia. Após o horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença verifi cada em 
conformidade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização 
da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que fi cará salvo para fi ns de apuração de votos. A Emissora, o Agente 
Fiduciário e a Devedora permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da 
presente convocação e da Assembleia.  São Paulo, 9 de fevereiro de 2022. Planeta Securitizadora S.A.

TTH Negócios e Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 73.903.726/0001-08 - NIRE 35.215.476.220

Ata da Reunião de Sócios
Data, Hora e Local: Aos 31 de dezembro de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Sociedade, na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 16º andar, conjunto 1604, 
Edifício Plaza Iguatemi, Jardim Paulistano, CEP 01452-000 (“Sociedade”). Presença: Sócios representando 
a totalidade do capital social da Sociedade, Sr. Jaimes Bento de Almeida Júnior, brasileiro, casado, 
empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1/R 738.034 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob o  
nº 252.170.039-87, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 16º andar, conjunto 1604, Edifício Plaza Iguatemi, Jardim 
Paulistano, CEP 01452-000, e Avallon Service Ltd., sociedade devidamente constituída e existente sob as 
leis de Ilhas Virgens Britânicas, com sede em P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 
registrada no CNPJ/MF sob o nº 20.850.579/0001-99, neste ato representada por seu procurador Jaimes 
Bento de Almeida Júnior, acima qualificado. Convocação: Dispensada a convocação nos termos do 
parágrafo 2º, do artigo 1.072 da Lei nº 10.406/02 (“Código Civil Brasileiro”), tendo em vista a presença do 
sócio representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia: Redução do capital social da Sociedade. 
Mesa: Presidente - Jaimes Bento de Almeida Júnior; Secretário - Davi Lago. Deliberações: O sócio Jaimes 
resolve reduzir o capital social da Sociedade, por ser considerado excessivo à consecução de seus objetivos 
sociais, no montante de R$ 25.524.725,00 (vinte e cinco milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, setecentos 
e vinte e cinco reais), passando o capital social de R$ 44.421.739,00 (quarenta e quatro milhões, 
quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e trinta e nove reais) para R$ 18.897.015,00 (dezoito milhões, 
oitocentos e noventa e sete mil e quinze reais), mediante o cancelamento de 25.524.725 (vinte e cinco 
milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, setecentas e vinte e cinco) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 
(um real) cada uma, sendo que o valor total da redução será restituído ao sócio Jaimes, em ativos da 
Sociedade, conforme vier a ser definido pelos administradores da Sociedade. As deliberações tomadas na 
presente ata somente se tornarão efetivas após decorridos 90 (noventa) dias para oposição de credores, 
contados da data da publicação do extrato da presente ata, de acordo com o parágrafo 2o, artigo 1.084, 
 do Código Civil Brasileiro. Em decorrência da redução de capital ora deliberada, a Cláusula Quarta do 
Contrato Social da Sociedade passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Cláusula IV: Capital 

Social” O Capital Social é de R$ 18.897.015,00 (dezoito milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quinze 
reais), dividido em 18.897.015,00 (dezoito milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quinze) quotas, no valor 
nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, dividido entre os sócios da 
seguinte forma: Nome do sócio - Valor (R$) - Número de Quotas - %. Jaimes Bento de Almeida Júnior -  
R$ 18.897.014,00 - 18.897.014 - 99,999995%. AvalIon Services Ltd. - R$1,00 - 1 - 0,000005%. Total -  
R$ 18.897.015,00 - 18.897.015 - 100,000000%. Parágrafo Único - A responsabilidade de cada sócio é 
restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.” 
O sócio deverá providenciar a correspondente Alteração do Contrato Social da Sociedade, refletindo todas 
as deliberações e condições estabelecidas neste ato, instrumento este que, juntamente com a presente ata, 
serão levados a registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Assim sendo, fica o 
administrador autorizado a praticar todos e quaisquer atos necessários à formalização da redução de capital 
social ora aprovada, inclusive e especialmente a publicação da presente ata para os fins do parágrafo 2o, 
artigo 1.084, do Código Civil Brasileiro. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso 
e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário 
à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a presente ata foi lida, achada conforme, aprovada e assinada 
pelos sócios presentes. São Paulo, 31 de dezembro de 2021. Mesa: Jaimes Bento de Almeida Júnior - 
Presidente; Davi Lago - Secretário. Sócios: Jaimes Bento de Almeida Junior - Avallon Service Ltd.

Processo 0045222-50.2021.8.26.0100 (processo principal 1037832-51.2017.8.26.0100) - Cumprimento de sentença - Penhora
/ Depósito / Avaliação - CLARO S/A - Avcall Line - Sistema de Telemarketing Eireli Epp - EDITAL DE INTIMAÇÃO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0045222-50.2021.8.26.0100. Classe: Assunto:Cumprimento de sentença - Penhora / Depó-
sito / Avaliação.  Exequente: CLARO S/A.  Executado: Avcall Line - Sistema de Telemarketing Eireli Epp. EDITAL DE INTIMAÇÃO -
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0045222-50.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Camila Rodrigues Borges de Azevedo , na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AVCALL
LINE - SISTEMA DE TELEMARKETING EIRELI EPP, CNPJ 09.283.764/0001-06, com endereço à Praca Salim Haddad Neto, 13-
10,  Vila Cidade Universitaria, CEP 17012-503, Bauru - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença,
movida por CLARO S/A. 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$ 397.007,43, 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 10 de dezembro de 2021.                                                                                                        10 e 11 / 02 / 2022

EDITAL DE INTIMAÇÃO � CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0045317-80.2021.8.26.0100. Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Pagamento. Exequente: Fundação Sao Paulo. Executado: Leandro Costa do
Nascimento. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0045317-80.2021.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Leandro Costa do Nascimento (CPF. 129.494.108-98), que o mandado monitório,
expedido nos autos da ação Monitória, ajuizada por Fundação São Paulo, entidade mantenedora da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título executivo judicial da
quantia de R$ 59.213,28 (novembro de 2021). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por
edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%,
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a
parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 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 21 de janeiro de 2022.                                        10 e 11 / 02 / 2022

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 1013288-36.2016.8.26.0002. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exequente: Banco do Brasil S/A. Executado: Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda e outro
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013288-36.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara
Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Bannitz Baccala da Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a SOLUÇÃO CULTURAL CONSULTORIA EM PROJETOS CULTURAIS LTDA, CNPJ 07.481.398/0001-74, e ANTONIO
CARLOS BELINI AMORIM, CPF nº 039.174.398-83. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua
INTIMAÇÃO por EDITAL acerca da penhora da totalidade do imóvel objeto da matrícula 50.364, do 2º Cartório de Registro de Imóveis
de São Paulo/SP, consistente no apartamento 31, do Edifício Mônica, situado na Rua Emílio de Menezes, 18, São Paulo/SP, sendo
nomeado depositário o executado Antônio Carlos. Ficam advertidos de que, poderão oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze)
dias úteis (art. 513, caput, e 917, § 1º do CPC) que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de julho de 2021.
                                                                                                                                                                          10, 11 e 12 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1103306-32.2018.8.26.0100. Classe � Assunto: Usucapião - Usucapião Ordinária.
Requerente: Patrícia de Campos Lindenberg Schoueri. EDITAL DE CITAÇÃO � PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação
de Usucapião, PROCESSO Nº 1103306-32.2018.8.26.0100 ( U-1452 ). 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 Ivo Morganti e s/m. Maria Dirce Farani Morganti, Rosiris Rigat Boglar e s/m Lazlo Boglar, SASPI São Paulo Imobiliária
Ltda. e Edifício Oyapock, na pessoa do Síndico Alberto Brito Rinaldo, ou síndico atual, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Patrícia de Campos Lindenberg
Schoueri ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Avenida Ipiranga n.º 877,
apartamento nº 96, situado no 9º andar do Edifício Oyapock, Centro, São Paulo- SP, correspondente a uma quota igual a 1,39240%
do seu todo, perfazendo tudo a área de 85,70 m², aproximadamente, contribuinte nº 008.091.0061-4, alegando posse mansa
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. 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. São
Paulo, 11 de janeiro de 2022.                                                                                                                              10 e 11 / 02 / 2022

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 19ª VARA CÍVEL -   Praça João
Mendes s/nº - 8º andar - sala nº 821 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 11 - 3538-
9389 - São Paulo-SP - E-mail: upj16a20@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO -
Prazo de 20 dias - Processo nº 1038787-14.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
INAH DE LEMOS E SILVA MACHADO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RENA-
TO RAMOS FILHO ,  bras i le i ro ,  casado,  comerc iante,  RG 5278504,  CPF
660.850.718-68, e MARIA CANDIDA PINTO GONÇALVES, portuguesa, casada,
professora, RG 4782994, CPF 571.544.578-72, que lhe foi proposta uma ação de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por par te de CONDOMÍNIO GARAGEM
CENTRAL RIACHUELO, objetivando a cobrança de R$18.938,54 (abril/2019) a
ser atualizado e acrescido das cominações legais, referente a cotas condominiais
vencidas, além das que se vencerem no curso desta, relativas ao box 02 / C / 2
localizado na Rua Riachuelo, 241, Capital. Encontrando-se os executados em
lugar incer to e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para que,
após o prazo deste, em 03 dias, PAGUEM o débito ou em 15 dias, OFEREÇAM
EMBARGOS ou ainda, RECONHECENDO o crédito da exequente e DEPOSITANDO
30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, PAGUEM o RESTANTE em
6 PARCELAS MENSAIS, atualizadas, SOB PENA de PENHORA de tantos de seus
bens quantos bastem para solução da dívida, ficando ciente também de que no
silêncio lhes será nomeado CURADOR ESPECIAL. Pelo presente ficam também
intimados do bloqueio de valores existentes em contas correntes, devendo
apresentar IMPUGNAÇÃO no prazo de 05 dias, observado o disposto no art. 854 do
CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de fevereiro de 2022.

10 e  11/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002331-58.2019.8.26.0011 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Andrea Ferraz Musa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA ANDRADE DE SOUZA, Brasileiro, 
CPF 911.430.719-72, e GENECI SOUZA, RG 9040865-8, CPF 815.513.479-20, que lhe foi proposta 
uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de Condominio 

se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos 

presente edital, manifestem-se e requeiram as provas cabíveis, nos termos do artigo 135 do CPC. Não 
 

nesta cidade de São Paulo, aos 18 de novembro de 2021.                                                B 10 e 11/02

Citação e Intimação - Prazo 20 dias - Proc. 1016205-54.2018.8.26.0100. O Dr. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, Juiz de 
Direito da 7ª Vara Cível Foro Central Cível. Faz Saber a Picarro Empreendimentos Imobiliários, Participações e Investimentos Ltda,  
CNPJ 13.323.397/0001-02; Picarro e Antypas Empreendimentos Imobiliários, Participações e Investimentos Ltda, CNPJ 12.985.622/0001-03, 
Avenida Empreendimentos Imobiliários, Participações e Investimentos Limitada, CNPJ 12.632.270/0001-02, Grecia Empreendimentos 
Imobiliários, Participações e Investimentos Limitada, CNPJ 12.985.596/0001-05, CCC Empreendimentos Participações e Investimentos 
Ltda, CNPJ 23.162.731/0001-39, ACK Empreendimentos Participações e Investimentos Ltda, CNPJ 23.093.294/0001-49, na pessoa 
de seus representantes legais e a Augusto Joaquim Picarro, CPF 027.764.568-91 e Ciro Augusto Picarro, CPF 042.088.886-10, que  
Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 1.764.571,86 (maio/2021), 
referente ao inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 270682114 e seus aditamentos. Estando os executados 
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, paguem o débito, atualizado ou em 15 dias, embarguem ou 
reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo  

 
 

à Rua do Ouro, 1821; Apartamento nº 802, do Ed. Montalcino, à Rua Jorge Fontana, 38 e Apartamento nº 403 - Ed. Villa San Giorgio, 
situado na Rua Desembargador Jorge Fontana, 250, objeto das matrículas nºs 76.006, 71.124 e 61.8972, todas do 2º CRI de Belo Horizonte.  

44.799, 44.798, 44.797, 56.575, 44.794, 4.793, 44.792, 44.791, 44.790, 44.789, 44.788, 44.787, 44.786 e 44.751, todos do 5º CRI de  
Belo Horizonte, respectivamente. Penhora efetuada online em suas contas bancárias via sistema Bacen-Jud, nos valores de R$ 18.799,70 
e R$ 10.663,93, presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC).  

Edital de citação - prazo de 20 dias. Proc. 0024766-79.2021.8.26.0100. O Dr. Guilherme Ferreira da Cruz, Juiz de
Direito da 45ª Vara Cível do Foro Central/SP, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Rf Cars Comercio de Veículos Ltda
CNPJ 21.577.355/0001-18 que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (1014931-55.2018.8.26.0100)
requerida por Octávio Henrique Freitas em face de Rafael Pires Mendes de Farias para recebimento de
R$881.856,11(maio/21), foi instaurado o pedido de processamento de desconsideração da personalidade jurídica
inversa do executado para a inclusão da empresa. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se o edital, para que no
prazo de 15 dias, após os 20 supra, nos termos do artigo 135 do CPC, se manifeste sobre o pedido de desconsideração
e requeira as provas cabíveis, ficando advertida de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o
edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 21 de janeiro de 2022. K-11/02

2ª Vara Cível Foro Regional IX - Vila Prudente - SP . CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS Processo nº 1013071-
19.2018.8.26.0100 A Dra. Márcia de Souza Donini Dias Leite, Juíza da 2ª Vara Cível Foro Regional IX - Vila
Prudente - SP, na forma da Lei. Faz Saber a ARCO ÍRIS GRÁFICA E EDITORA LTDA., CNPJ/MF n.º
04.138.465/0001-64, na pessoa de seus representantes legais, que Ibema Companhia Brasileira de Papel,
move ação Monitória para recebimento de R$ 224.763,17 (02/2018) e não localizado os réus, expede-se o
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 supra, paguem o valor supra devidamente corrigido e acrescido
de honorários advocatícios de 5%, que o tornará isento das custas processuais ou, no mesmo prazo, apresente
embargos, sob pena de constituir título executivo judicial, ficando advertido de que no caso de revelia será
nomeado curador especial. Afixe-se e publique na forma da lei. São Paulo-SP.   J – 11 e 12/02

7ª Vara Cível Foro Regional II - Santo Amaro - SP. Edital de Citação - Prazo 20 dias Processo nº 1019967-
76.2021.8.26.0002 O Doutor Guilherme Augusto de Oliveira Barna, Juiz da 7ª Vara Cível Foro Regional II -
Santo Amaro - SP. FAZ SABER a BRASCOM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PROPAGANDA E
MARKETING EIRELI (META DIVULGAÇÕES), CNPJ n. 35.049.800/0001-81, que lhe foi proposta uma
Ação de Procedimento Comum Cível (Defeito, nulidade ou anulação) por parte de Moinhos Cruzeiro do Sul
S/A. E não localizados os réus defere-se a CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 (quinze) dias fluídos após o decurso do prazo de 20 dias do presente edital,
contestem a ação ou apresentem resposta. Não sendo contestada, os réus serão considerados revéis, caso
em que será nomeado curador especial nos termos do artigo 257 NCPC. Afixe-se e Publique-se o edital. São
Paulo-SP. J – 11 e 12/02

41ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP.  INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0038121-
59.2021.8.26.0100. O Dr. Regis deCastilho Barbosa Filho, Juiz da 41ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP.
Faz Saber aHUMBERTO DE OLIVEIRA SARRRAT DUARTE, CPF/MF nº128.395.258- 01; e
CARLADANIELA ZIGANTE, CPF/MF nº 165.863.228- 12, que Elgin S/A iniciou o CUMPRIMENTODE
SENTENÇA. Estando os réus em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para queem 15 dias, a
fluir após os 20 dias úteis supra, pague o débito de R$ 17.565,63 (09/2021), sobpena de multa de 10% sobre
o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e §§,do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos
do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acimaindicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 dias úteis para que os executados,independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, suaimpugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São
Paulo-SP. J – 11 e 12/02

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Lista de prioridades do Planalto
em 2022 tem 45 propostas

PÁGINA 4 Nacional
Jornal O DIA SP

SEXTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2022

O Palácio do Planalto ofici-
alizou a lista das propostas pri-
oritárias deste ano para vota-
ção na Câmara dos Deputados
e no Senado Federal. Até ago-
ra, das 45 matérias listadas, 39
já estão em tramitação no Le-
gislativo e seis ainda estão em
elaboração.

Com propostas em áreas
como economia, saúde e infra-
estrutura, segundo o líder do
governo na Câmara, deputado
Ricardo Barros (PP-PR), o ob-
jetivo das matérias é “aperfei-
çoar o funcionamento do Esta-
do; romper entraves à ativida-
de econômica para modernizar
o Brasil e gerar empregos; e fa-
cilitar a vida dos cidadãos”.

Das propostas listadas na
Portaria 667/22, publicada na
quarta-feira (9) em edição extra
do Diário Oficial da União, a
maioria, 23, já está sob análise

dos deputados. Em relação à
infraestrutura, o novo marco le-
gal do setor elétrico, PL 414/
21, receberá atenção prioritária
do governo na Câmara. O pro-
jeto aprimora o modelo regula-
tório e comercial do setor elé-
trico, para expandir o mercado
livre.

Economia
Na pauta econômica, os

destaques que já estão em aná-
lise na Câmara são o Marco de
Garantias (PL 4188/21) e a cria-
ção da Contribuição Social so-
bre Operações com Bens e Ser-
viços (CBS) (PL 3887/20).

A redução do custo Brasil
é o assunto de dois projetos
prioritários para o governo: o
que cria a Identificação Civil
Nacional, simplificando o uso
de documentos pelos cidadãos
(PL 3228/21); e o que regula-

menta a representação privada
de interesses por pessoas na-
turais ou jurídicas junto a
agentes públicos (PL 4391/21).

Social
Na área social, a prioridade

é a MP 1076/21, que estabelece
um benefício extra para o Auxí-
lio Brasil. Na lista, estão ainda
a proposta relativa ao marco
temporal das terras indígenas
(PL 490/07); o projeto que am-
plia a acessibilidade à leitura
por pessoas com deficiência
(PL 4315/21); e o que estimula e
facilita a geração de empregos,
por meio do Contrato Verde e
Amarelo (PL 6160/19).

Saúde
Na saúde, as prioridades le-

gislativas são o PLS 589/21,
que aperfeiçoa o controle de
qualidade de medicamentos já

registrados; o PL 2552/21, que
moderniza o rastreamento da
produção e do consumo de me-
dicamentos; e o PL 1613/21,
que facilita a incorporação de
tecnologias ao Sistema Único
de Saúde (SUS).

Segurança pública
Outras prioridades do go-

verno são o PL 360/21, que
acaba com a possibilidade das
saídas temporárias de presos;
e o PL 6438/19, que amplia o
porte de armas para diversas
categorias de servidores públi-
cos.

Também são destaques da
pauta o PL 1776/15, que inclui
a pedofilia na lista de crimes
hediondos; e o PL 3780/20, que
estabelece punições mais rigo-
rosas para o abuso sexual co-
metido por sacerdotes, profis-
sionais de saúde ou educação

ou qualquer pessoa que use da
confiança da vítima menor de
idade ou incapaz para cometer
esse tipo de crime.

Mineração
A mineração em terras indí-

genas é o tema do PL 191/20,
outra prioridade do governo. A
proposta estabelece condições
específicas para essa ativida-
de e cria uma indenização pela
restrição do usufruto de terras
indígenas.

Meio ambiente
Na área ambiental, os des-

taques são o projeto que cria a
Política Nacional sobre a Mu-
dança do Clima (PL 6539/19); o
que regulamenta o mercado de
carbono no Brasil (PL 528/21);
e o que dá mais agilidade e fle-
xibilidade às concessões flores-
tais (PL 5518/20).

Agricultura
O PL 6299/02, também cha-

mado de Lei do Alimento Segu-
ro, regulamenta o uso e a fiscali-
zação dos defensivos agrícolas
e está na agenda legislativa de
2022.

Outra prioridade é o PL 1293/
21, que estimula o autocontrole
na produção de alimentos, revo-
gando dispositivos legais que
estabelecem penalidades relati-
vas à defesa agropecuária.

Educação
Na educação, o PL 2401/19,

que regulamenta o direito à edu-
cação domiciliar (home schoo-
ling), também é prioritário para
o governo do presidente Jair
Bolsonaro. Outro é o PL 6/20,
que torna ilegal a progressão
continuada em todo o Brasil,
abolindo a organização por ci-
clos. (Agencia Brasil)

Iberia será investigada por cancelar
passagens aéreas vendidas em 2021

A Secretaria Nacional do
Consumidor (Senacon), do Mi-
nistério da Justiça, abriu um
processo administrativo para
apurar possíveis irregularida-
des cometidas pela empresa
Iberia Líneas Aéreas de Es-
paña S/A. O motivo é o can-
celamento de passagens ven-
didas no dia 28 de dezembro
do ano passado, com valores
promocionais.

A doutora em direitos di-
fusos e colet ivos Roberta
Densa afirma que o consumi-
dor tem algumas opções para
não ficar no prejuízo. Segun-
do ela, o consumidor pode

entrar com ação na Justiça,
exigir o cumprimento da ofer-
ta e do contrato nos termos
que foi inserido no site da
emissão de passagens e pode
também pedir uma indenização
por  danos morais .  “Caso,
eventualmente, esse passagei-
ro tenha comprado uma outra
passagem, num valor mais
alto, é possível pedir também
o ressarcimento dos valores
relativos à diferença dos va-
lores das passagens”, explica.

Os bi lhetes  de  viagem
comprados iam do Rio de Ja-
neiro para Paris, com escala em
Madri. A ida e a volta custa-

vam, juntas, US$ 118. Os pas-
sageiros chegaram a receber a
confirmação da compra, inclu-
sive com o código localizador
da reserva. Mas, dias depois,
a Iberia cancelou unilateral-
mente centenas de passagens.

De acordo com a especia-
lista Roberta Densa, nessas
situações, a empresa não pode
alegar que a passagem estava
barata por causa de um erro.
“O fornecedor tem a obrigação
de cumprir. Poderia o fornece-
dor alegar, eventualmente, que
houve um erro na emissão
desta oferta e que o preço es-
taria muito abaixo do valor de

mercado. No entanto, os va-
lores de passagens aéreas os-
cilam muito. Não dá pra alegar
que houve má-fé do consumi-
dor ao comprar as passagens
por um preço inferior.”

Essa não é a primeira ação
da Senacon nesse caso. Em ja-
neiro, a secretaria notificou a
empresa, que deveria justificar
os motivos para os cancelamen-
tos. Mas isso não ocorreu.
Agora, o processo administra-
tivo vai apurar se as práticas
da Iberia foram abusivas ao co-
locar o consumidor em desvan-
tagem exagerada, sem informa-
ção adequada e precisa.

Em nota, a Senacon infor-
mou que “o direito à informa-
ção e o princípio da veicula-
ção da publicidade refletem a
imposição da transparência e
da boa-fé nas vendas realiza-
das”. A secretaria acrescentou
que “o fornecedor não pode
recuar após tornar público o
anúncio de uma tarifa promo-
cional”.

O advogado Diego Arman-
do Nunes Santos acrescenta
que, mesmo com sede fora do
país, a empresa tem a obriga-
ção de cumprir o nosso Códi-
go do Consumidor. “O consu-
midor deve procurar o Judici-

ário munido das provas, que
sejam os bilhetes emitidos e
posteriormente cancelados,
pois o fato de a empresa aérea
ser estrangeira não dificulta o
acesso à justiça pelo consu-
midor brasileiro”.

A companhia aérea Iberia
tem 20 dias para apresentar
explicações. Se tiver pratica-
do irregularidades, a empresa
pode ser multada em até R$ 12
milhões.

Nossa produção tentou
contato, mas a Iberia não pos-
sui canal para atendimento à
imprensa no Brasil. (Agencia
Brasil)



Senado faz sessão solene em
homenagem às vítimas do Holocausto

Nacional
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O Senado Federal realizou na
quinta-feira (10) uma sessão
solene virtual para homenagem
ao Yom HaShoá, Dia da Lem-
brança do Holocausto. O even-
to foi marcado por duras críti-
cas ao youtuber Bruno Montei-
ro Aiub, apresentador do Flow
Podcast, que defendeu, nesta
semana, a criação de um partido
nazista no Brasil.

Conhecido como Monark, a
manifestação foi feita por ele
durante um debate sobre regi-
mes radicais de esquerda e de
direita. No mesmo dia, Aiub foi
demitido do programa.

Ao relembrar que já faz 77
anos, desde o dia da libertação
do campo de extermínio de Aus-
chwitz, na Alemanha, o embai-
xador de Israel no Brasil, Dani-
el Zohar Zonshine, disse não ter
certeza se o perigo da conexão
entre ideias e ações que culmi-
naram no Holocausto já foi as-
similado.

“O exemplo que tivemos esta
semana no Flow Podcast pode
parecer bobagem, mas atesta que
a mensagem não foi bastante as-
similada pelas pessoas e pela so-
ciedade. Nossa guerra é levantar
nossa voz contra a legitimação
desse tipo de ideia”, disse.

O embaixador de Israel, que

é judeu e filho de sobreviventes
do Holocausto, acrescentou que
conhece pessoalmente os resul-
tados “da ideologia e das ações
horríveis executadas pelo regi-
me nazista durante a Segunda
Guerra Mundial”.

“O silêncio diante do ódio
aos judeus não pode mais ser
tolerado. À medida que a última
geração de sobreviventes do
Holocausto atinge a velhice, o
fardo de lembrar o passado e
ensinar as gerações futuras pas-
sa para todos nós”, advertiu.

A polêmica envolvendo o ex-
apresentador do podcast tam-
bém foi lembrada pelo presiden-
te da Confederação Israelita do
Brasil, Claudio Lottenberg.

“Nós imaginávamos, talvez,
estarmos vivendo num cenário
diferente, mas vejam que coin-
cidência: justamente nesta se-
mana, um dos mais importantes
podcasts deste país faz um mo-
vimento demonstrando que, para
alguns, quem sabe, a morte da-
queles seis milhões de judeus e
mais cinquenta milhões de pes-
soas, fruto de uma atrocidade de
um partido nazista, não tenha
sido suficiente para termos
aprendido algo significativo no
sentido do respeito à diversida-
de, no entendimento da tolerân-

cia”, afirmou.
Lottermberg avaliou ainda

que o Brasil é um país privilegi-
ado. “Recebeu todos, é verdade,
e a nós, judeus, mas todas as
minorias, pessoas que vieram a
este país e que puderam se re-
construir. Aliás, a história do
Brasil é a história mais genuína
daquilo que existe no contexto
da aceitação da diversidade”,
ressaltou.

Também presente na cerimô-
nia, a representante da Organi-
zação das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco) no Brasil, Marlova
Jovchelovitch Noleto, destacou
que a fala de Monark foi além
de defender a criação de um par-
tido nazista.

“Todos nós assistimos entre
chocados e perplexos esse Flow
Podcast, incitando não apenas a
ideia de um partido nazista mas
também a possibilidade de se ser
antijudeu. De que maneira esses
influenciadores se sentem à von-
tade e com liberdade para pro-
por isso? Como é possível ser
antijudeu? Como é possível ser
antinegro, anti-índio, anti seja lá
o que for, se nós temos como
premissa da vida em sociedade
o exercício da humanidade e do
respeito aos direitos humanos

?”, indagou.
Para Marlova Jovchelovitch

é muito importante que situa-
ções como essas não sejam ba-
nalizadas e tampouco minimiza-
das. “Minimizando situações
desse tipo é que situações assim
progridem, ganham escala e se
tornam verdade para muitos”,
acrescentou.

A senadora Leila Barros (Ci-
dadania - DF) lembrou ainda a
manifestação feita pelo deputa-
do Kim Kataguiri (DEM-SP),
que participou do debate no Pod-
cast Flow. “Eu fui uma das que
utilizaram as redes sociais para
repudiar e recriminar as decla-
rações de um youtuber que de-
fendeu a existência de um par-
tido nazista no Brasil e de um
deputado federal que sugeriu a
não criminalização de grupos
que comungam dessa ideologia”,
criticou.

Após a repercussão da decla-
ração, o deputado Kim Katagui-
ri publicou um vídeo, na tarde de
quarta-feira  (9), pedindo des-
culpas pelas falas nas quais de-
fendeu a descriminalização do
nazismo. O parlamentar é alvo
de pedidos de cassação de man-
dato e é alvo de investigação pela
Procuradoria Geral da Repúbli-
ca. (Agencia Brasil)

Proteção de dados pessoais passa
a ser direito constitucional

O Congresso Nacional pro-
mulgou, na quinta-feira (10), em
sessão solene, a emenda à Cons-
tituição que torna a proteção de
dados pessoais, inclusive nos
meios digitais, um direito fun-
damental. O tema tramitava no
Congresso desde 2019. Teve
origem no Senado, onde foi
aprovado, e foi para a análise da
Câmara dos Deputados, onde
sofreu alterações e voltou para
nova apreciação do Senado, o
que ocorreu no fim de outubro
do ano passado.

O presidente do Congresso,
senador Rodrigo Pacheco
(PSD-MG), destacou a adapta-
ção da legislação brasileira aos
novos tempos, de informações
circulando digitalmente em um
ritmo muito intenso. Nesse ce-
nário, ele ressaltou a necessida-

de de garantir a privacidade das
pessoas. “O novo mandamento
constitucional reforça a liberda-
de dos brasileiros, pois ele vem
instalar-se em nossa Constitui-
ção em socorro da privacidade
do cidadão. Os dados, as infor-
mações pessoais, pertencem, de
direito, ao indivíduo e a mais
ninguém”, disse.

“Cabe a ele, tão somente a
ele, o indivíduo, o poder de de-
cidir a quem esses dados podem
ser revelados e em que circuns-
tâncias, ressalvadas exceções
legais muito bem determinadas,
como é o caso de investigações
de natureza criminal realizadas
com o devido processo legal”,
acrescentou Pacheco.

Agora, a proteção de dados
se incorpora à Constituição
como uma cláusula pétrea, ou

seja, não pode ser alterada. Os
direitos fundamentais são con-
siderados valores inerentes ao
ser humano, como sua liberda-
de e dignidade. Dentre os direi-
tos fundamentais garantidos na
Constituição, estão a livre ma-
nifestação de pensamento; a li-
berdade de crença; e a inviola-
bilidade da intimidade, da vida
privada, da honra e imagem das
pessoas.

A emenda promulgada  leva
ao texto constitucional os prin-
cípios da Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais (LGPD). A
LGPD disciplina o tratamento
de dados pessoais em qualquer
suporte, inclusive em meios di-
gitais, realizado por pessoas fí-
sicas ou jurídicas, de direito pú-
blico ou de direito privado, com
o objetivo de garantir a privaci-

dade dos indivíduos.
Quando passou pela Câmara,

os deputados incluíram no tex-
to um dispositivo que atribui à
União as competências de orga-
nizar e fiscalizar a proteção e o
tratamento de dados pessoais, de
acordo com a lei. Já constava no
texto a previsão da competência
privativa da União para legislar
sobre a matéria.

“Estamos defendendo direi-
tos que antes eram absolutos,
direito à intimidade, à vida pri-
vada. Esse mundo da internet se
volta contra nós mesmos. Ora
somos vítimas do crime, ora
somos vítimas do mercado”,
acrescentou a senadora Simone
Tebet (MDB-MS), relatora da
proposta no Senado, à época da
primeira passagem do texto pela
Casa. (Agencia Brasil)

Estudo traça perfil de trabalhadores
“invisíveis” da saúde

Estudo inédito conduzido
pela Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) buscou caracterizar
a situação de um contingente
de mais de 2 milhões de tra-
balhadores de nível técnico e
auxiliar, os quais exercem ati-
vidades de apoio na assistên-
cia, no cuidado e no enfrenta-
mento à pandemia de covid-
19. A pesquisa aponta que es-
sas pessoas, muitas vezes con-
sideradas invisíveis e periféri-
cas do serviço de saúde, en-
frentam uma realidade de de-
sigualdades, exploração e pre-
conceito.

Segundo os dados divulga-
dos na quinta-feira (10), 80%
deles vivem situação de des-
gaste profissional relacionado
ao estresse psicológico, à sen-
sação de ansiedade e ao esgo-
tamento mental. Além disso,
a falta de apoio institucional foi
citada por 70% dos participan-
tes do estudo e 35,5% admiti-
ram sofrer violência ou discri-
minação durante a pandemia.
Entre as agressões, 36,2%
ocorram no ambiente de tra-
balho, 32,4% na vizinhança e
31,5% no trajeto casa-traba-
lho-casa.

Os resultados apontam ain-
da que 53% desses trabalha-

dores não se sentem protegi-
dos contra a covid-19 no tra-
balho e 23,1% têm medo ge-
neralizado de se contaminar.
A falta, escassez e inadequa-
ção do uso de equipamentos
individuais de proteção foram
relatados por 22,4% e a au-
sência de estruturas necessá-
rias para efetuar o trabalho
por 12,7%. Além disso,
54,4% consideram que hou-
ve negligência em relação à
capacitação para lidar com a
doença.

Outro dado destacado no
estudo diz respeito ao excesso
de trabalho, relatado por
50,9% dos entrevistados. As
exigências físicas e mentais
foram consideradas muito al-
tas por 47,9% deles. Houve
menções a pressão temporal,
interrupções constantes, repe-
tição de ações e movimentos,
pressão pelo atingimento de
metas e tempo reduzido para
descanso.

Ao todo, foram entrevista-
dos 21.480 trabalhadores de
2.395 municípios distribuídos
em todas as regiões do país.
Eles foram perguntados sobre
as condições de vida, o cotidi-
ano do trabalho e a saúde
mental. Os pesquisadores da

Fiocruz avaliam que o estudo
descortinou uma dura realida-
de de pessoas cujas vidas são
marcadas pela ausência de di-
reitos sociais e trabalhistas.
Cumprindo ordens de forma
silenciosa e invisibilizados pe-
las instituições, eles precisam
lidar com situações de adoeci-
mento, de desestímulo em re-
lação ao trabalho e de deses-
perança.

“Apesar de já atuarem há
dois anos na linha de frente do
combate à pandemia de covid-
19, muitos deles, tais como
maqueiros, condutores de am-
bulância, pessoal da manuten-
ção, de apoio operacional,
equipe da limpeza, da cozinha,
da administração e gestão dos
estabelecimentos, sequer pos-
suem cidadania de profissio-
nal de saúde. Também inte-
gram a lista de participantes do
levantamento os técnicos e au-
xiliares de enfermagem, de
saúde bucal, de radiologia, de
laboratório e análises clínicas,
agentes comunitários de saú-
de e agentes de combate às en-
demias”, conclui a Fiocruz.

O estudo traçou ainda o
perfil desses trabalhadores:
72,5% deles são mulheres e
59% pretos ou pardos. A faixa

etária entre 36 e 50 anos re-
presenta 50,3% dos trabalha-
dores, enquanto 32,9% possu-
em até 35 anos. Apesar de se-
rem jovens em sua maioria,
23,9% relataram ter alguma
comorbidade como hiperten-
são, obesidade, doenças pul-
monares, depressão e diabe-
tes.

Pouco mais que a metade
(52,6%) trabalha nas capitais
e regiões metropolitanas. Em
relação ao tipo de estabele-
cimento de atuação, os hos-
pitais públicos foram menci-
onados por 29,3%, as unida-
des de atenção primária em
saúde por 27,3% e os hospi-
tais privados por 10,7%.

Os resultados da pesqui-
sa também revelam que
85,5% desses trabalhadores
possuem jornada de até 60
horas semanais e 25,6% ne-
cessitam de outro emprego
para sobreviver. Segundo os
pesquisadores, muitos possu-
em atividades extras como
pedreiro, ajudante de pedrei-
ro, segurança ou porteiro de
prédio residencial ou comer-
cial, mototáxi, motorista de
aplicativo, babá, diarista, ma-
nicure e vendedores ambu-
lante. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

O plenário da Câmara
dos Deputados concluiu
na quinta-feira (10) a vo-
tação da Medida Provisó-
ria (MP) 1.067/21, que
define regras para a incor-
poração obrigatória de no-
vos tratamentos pelos pla-
nos e seguros de saúde. A
aplicação dos novos tra-
tamentos será garantida
no caso de a Agência Na-
cional de Saúde Suple-
mentar (ANS) não cum-
prir o prazo para decidir
sobre o tema. O texto segue
agora para sanção presiden-
cial.

Os deputados mantiveram
as alterações feitas no texto
pelo Senado, em relação ao
prazo para a ANS concluir a
análise do processo de inclu-
são desses procedimentos e
medicamentos na lista dos
obrigatórios.

O texto aprovado no Se-
nado e mantido pela Câmara
prevê que a agência regula-
dora terá prazo de 180 dias,
prorrogáveis por mais 90
dias. A versão anterior deter-
minava prazo de 120 dias,
prorrogáveis por mais 60.

Segundo a relatora da
medida provisória, deputada
Silvia Cristina (PDT-RO),
com a ampliação, o prazo
fica em conformidade com
o tempo disponível para a
Comissão Nacional de In-
corporação de Tecnologi-
as no Sistema Único de
Saúde (Conitec), que faz
as avaliações no âmbito do
Sistema Único de Saúde
(SUS) e dispõe do prazo
de 180 dias para análise se-
melhante.

A MP determina que me-
dicamentos de uso oral e do-
miciliar contra o câncer, in-
clusive aqueles com trata-
mento iniciado na internação
hospitalar, sejam fornecidos
obrigatoriamente pelos planos
de saúde.

Os deputados também
mantiveram a parte do texto
que determina que os proces-
sos de atualização da lista de
procedimentos e tratamentos
contra o câncer sejam con-
cluídos em 120 dias, conta-
dos da data em que foi pro-
tocolado o pedido e prorro-
gáveis por 60 dias corridos
quando as circunstâncias o
exigirem.

Porém, os deputados re-
tiraram do texto a parte que
previa a hipótese de rejeição
da incorporação dos trata-

Câmara aprova MP
sobre incorporação
de tratamentos em

planos de saúde
mentos, quando o produto
for aprovado pela Conitec,
mas estiver indisponível aos
prestadores de serviço de
saúde suplementar, “ou caso
exista outro impedimento re-
levante para sua incorpora-
ção”.

“Essa medida abriria a
possibilidade de a ANS re-
jeitar a incorporação de pro-
dutos já aprovados no âmbi-
to do Sistema Único de Saú-
de, com base em um critério
altamente subjetivo de “ou-
tro impedimento relevante”,
disse a deputada.

Foi rejeitada ainda emen-
da aprovada no Senado que
proibia reajustes dos planos
de saúde fora dos prazos de-
finidos na Lei 9.656/98, sob
o pretexto de equilibrar fi-
nanceiramente os contratos
em razão da incorporação de
procedimentos e tratamentos
na lista de cobertura obriga-
tória.

A relatora justificou a ex-
clusão com o argumento de
que a regulamentação prevê
que esse tipo de aumento só
pode ocorrer uma vez por
ano. “A mudança é desne-
cessária, já que o reajuste por
aumento de custos só pode
ser realizado uma vez por
ano”, disse Silvia Cristina.

Apreensão de veículos
usados no tráfico

Os deputados aprovaram
ainda o Projeto de Lei n°
2.114/2019, que trata da ali-
enação de veículos usados
no tráfico de drogas ilícitas.
O texto aprovado prevê apre-
ensão de veículos usados em
crimes relacionados ao tráfi-
co de drogas, mesmo que
tenham sido adquiridos de
forma legal.

A apreensão deverá ser
imediatamente comunicada
pela autoridade de polícia ju-
diciária responsável pela in-
vestigação ao juízo compe-
tente.

A proposta, entretanto,
ressalva o interesse de ter-
ceiros, como locadoras de
veículos ou os donos de car-
ros roubados para prática
habitual, ou não, de tráfico
de drogas e determina que o
bem deve ser devolvido se
ficar comprovada a boa-fé
do proprietário.

Em razão de um acordo,
o texto vai à Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ)
para elaboração da redação
final. (Agencia Brasil)


