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Governo amplia parceria com
Google para alertas sobre desastres
O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em
parceria com o Google, anunciou na terça-feira (7) a ampliação da ferramenta de emissão de alertas sobre desastre
naturais no Brasil. A iniciativa
é da Defesa Civil Nacional, por
meio do Centro Nacional de
Gerenciamento de Riscos e
Desastres (Cenad).
A parceria da Defesa Civil
Nacional com o Google na
emissão de alertas públicos
ocorre desde 2015, especificamente para avisos sobre alagamentos e inundações. Agora, foram disponibilizados sete
novos tipos de alerta: enxurrada, deslizamento de solo, incêndio florestal, vendaval, granizo, chuva intensa e rompi-

Estudo mostra que 33% dos trabalhadores
não sabem como utilizar o FGTS
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Fiocruz usa sequenciamento de DNA
para pesquisar covid grave em jovens
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Previsão do Tempo
Quarta: Sol com
muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.

Manhã

Tarde

21º C
16º C
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Até o dia 31 de dezembro, o
programa Bom Prato vai continuar oferecendo refeições gratuitas para a população em situação de rua que vive no estado
de São Paulo. A informação foi
confirmada na terça-feira, (7)
pelo governador de São Paulo,
Rodrigo Garcia.

Segundo o governo, as refeições gratuitas vão ser oferecidas
nas 63 unidades do programa e
também em 17 unidades do Bom
Prato Móvel.
A decisão de estender as refeições gratuitas atende a uma
decisão do Tribunal de Justiça de
São Paulo.
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Identificado o 266º corpo
da tragédia em Brumadinho
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) identificou, na terça-feira (7), mais um corpo resgatado na região atingida pelo
rompimento da barragem da Vale

em Brumadinho (MG), ocorrido
em 2019. Trata-se de Olímpio
Gomes Pinto, que tinha 56 anos
de idade quando aconteceu a tragédia.
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Esporte

Milionária, popular e
relevante, Le Mans chega
a 90 edições
Quem visitar nesta semana o
site oficial de La Sarthe, uma subregião administrativa da França,
pode achar que está no endereço
errado. A página, que rotineiramente oferece serviços e informações
da administração pública aos cidadãos, está tomada por imagens e dados sobre as 24 Horas de Le Mans.
O enfoque tem bons motivos: segundo uma pesquisa
periódica levada a cabo pela
Universidade de Le Mans, o tradicional circuito, que sedia uma
das competições mais famosas
do mundo, responde por 2.450
empregos permanentes na região – cerca de 1% do total de
toda La Sarthe.
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Maratona Internacional
de Porto Alegre será
disputada domingo
A 37ª Maratona Internacional de Porto Alegre, que será
disputada domingo (12), com
largadas a partir das 6:55 em
frente ao BarraShoppingSul,
recebeu o selo Ouro e o Permit 05/2022 da Confederação
Brasileira de Atletismo
(CBAt). A competição volta a
ser realizada após três anos em
função da pandemia da COVID-19 e reunirá cerca de
15.000 inscritos na maratona,

Pedro Ricardo volta
para o Tocantins com
mais experiência

André Negrão durante testes realizados no domingo,
5 de junho

Indy Pro 2000

Kiko Porto vai para Road
America, onde venceu no
ano passado na USF2000

Noite

Foto/ Gavin Baker

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,87
Venda:
4,87
Turismo
Compra: 4,72
Venda:
5,06

EURO
Kiko Porto

meia maratona, corrida rústica de 8,5 km e maratoninha,
destinada a crianças.
Os corredores deverão
retirar o kit de participação
também no BarraShoppingSul, que fica na Avenida Diário de Notícias, 300, Cristal,
Porto Alegre. A entrega será
feita na quinta (9/6) e sextafeira (10/6), das 10 até 20
horas e no sábado (11/6) das
10 até as 19 horas. Página 6

Copa SP Light de Kart

Fonte: Climatempo

Compra: 5,21
Venda:
5,21

População em situação de
rua de SP terá comida
grátis até dezembro

Após passar por uma verdadeira maratona de corridas no mês de
maio, quando disputou seis provas,
Kiko Porto dá sequência a temporada 2022 da Indy Pro 2000 neste
final de semana, com a disputa da
etapa de Road America, circuito
localizado na pequena cidade de
Elkhart Lake. O encontro da categoria intermediária do Road to
Indy contará com duas corridas.
No ano de estreia na Indy Pro
2000, o pernambucano tem se
colocando sempre entre os dez
melhores nas corridas. Página 6
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O inverno começa no dia
21 deste mês, mas, antes disso, as temperaturas voltam a
cair no país, informou a meteorologista Marlene Leal, do
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo Marlene, um novo sistema frontal
em formação sobre a Região
Sul, associado a uma área de
baixa pressão no litoral sul, vai
avançar com ar um pouco mais
frio por quatro estados: Rio
Grande do Sul, Paraná, Santa
Catarina e São Paulo.
O sistema frontal também
vai influenciar o tempo no próximo fim de semana no Rio de
Janeiro, onde a previsão será
de tempo fechado com maiores acumulados de chuva, principalmente na capital. As temperaturas baixas e a chuva já
começam na noite de quintafeira (9) e continuam no sábado e no domingo (11 e 12).
De acordo com Marlene
Leal, parte das regiões Norte e
Nordeste ainda terão chuvas intensas e há sinal de alerta para
alguns estados.
Para o litoral norte de Santa Catarina e o litoral do Paraná, a previsão é de chuva intensa. No interior do país, é esperada uma massa de ar seco,
“com maior intensidade no
noroeste de Minas Gerais”.
No último fim de semana,
outro sistema frontal que passou pelas regiões Sul e Sudeste causou chuva fraca, porém
contínua, e queda acentuada na
temperatura. No município do
Rio de Janeiro, por exemplo,
os termômetros da estação da
Vila Militar, na zona oeste,
marcaram 19,9°C no sábado e
12°C na madrugada de segunda-feira (6). (Agencia Brasil)

Inadimplência das famílias
tem oitava alta consecutiva,
diz CNC

Foto/ Joao Filipe DPPI

Tempo fica
mais frio no
fim de
semana em
estados
do Sul
e Sudeste

mento de barragem.
Os alertas do Google são
acionados quando o parceiro,
no caso o Cenad ou outro órgão público - como o Instituto
Nacional de Meteorologia
(Inmet) -, envia um novo aviso de possível desastre natural
de grau moderado ou severo.
Com isso, a informação fica
disponível no topo da busca
que o usuário faz sobre o assunto na plataforma. O alerta também é disponibilizado
no aplicativo Google Mapas
e, se quiser, o usuário pode
acionar notificações pelo celular para receber os avisos.
Se acessar o Google Mapas
em uma área de risco, o usuário também será alertado da
ocorrência.
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Pedro Ricardo foi um dos pilotos mais rápidos da F-4 Junior
Em uma das classes mais disputadas e equilibradas do kartismo brasileiro como a F-4 Junior, qualquer detalhe pode fazer a
diferença entre a vitória e a 10ª
posição tanto na tomada de tempo como no resultado das corridas. E o tocantinense Pedro Ricardo Almeida (Naval Navega-

ções/Bravo Serviços Marítimos) sentiu na pele a competitividade desta categoria. Na disputa da rodada tripla da Copa
São Paulo Light de Kart, no último fim de semana em Interlagos (SP/SP), ele trouxe para
Palmas grande aprendizado e
experiência.
Página 6
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Prefeitura de SP internou 22 usuários
de droga de forma involuntária
Desde abril, a prefeitura de
São Paulo internou 22 usuários
de drogas de forma involuntária.
A informação foi divulgada na
segunda-feira, (6) pelo prefeito
da cidade, Ricardo Nunes.
“Temos atendimento para todas as pessoas que necessitarem.
Estamos intensificando algo
que já existe na lei estabelecida em 2019 que é a internação
involuntária. Nesse caso, os
parentes solicitam ao Poder
Público que esse paciente seja
analisado por um médico. Uma
vez o médico fazendo a análise
e achar que é importante, faz-se
a internação involuntária”, disse o prefeito.
A internação involuntária que ocorre quando não há o con-

sentimento do usuário, mas
atendendo a um pedido de um
familiar ou responsável legal foi sancionada pelo presidente
da República Jair Bolsonaro em
2019. Pela lei, essa internação
depende de uma autorização
médica e também de um familiar ou responsável legal.
Segundo a lei, a internação
involuntária deve ocorrer no prazo de tempo necessário para a
desintoxicação do paciente, sendo um máximo de 90 dias. Todas as internações e altas devem
ser informadas ao Ministério
Público, à Defensoria Pública e
a outros órgãos de fiscalização
em até 72 horas.
Esses pacientes estão sendo
internados no Hospital Bela Vis-
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ta, no centro da capital paulista,
hospital municipal de referência para atendimento da população em situação de rua. “Essa
internação é por 90 dias, é feita a desintoxicação e ele continua em tratamento tanto no
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas [CAPs]
como no Serviço Integrado de
Acolhida Terapêutica [SIAT]”,
disse o prefeito.
Segundo Nunes, as pessoas
que tiverem familiares usuários
de crack podem procurar uma
unidade do CAPs, uma das unidades de pronto atendimento
(UPAs) ou a tenda do SIAT
emergencial na Rua Helvétia.
O SIAT foi criado de forma
emergencial pela prefeitura para
atender os dependentes químicos
em situação de vulnerabilidade.
Ele foi instalado na Rua Helvétia, um dos locais para onde o fluxo da Cracolândia se dirigiu após
ter sido dispersado da Praça
Princesa Isabel em uma operação policial deflagrada em maio.
Além da internação involuntária, a lei prevê a existência de
mais dois tipos de internação: a
voluntária, que atende a um pedido do próprio usuário; e a
compulsória, que é determinada pela Justiça.

A prefeitura está promovendo dois tipos: a involuntária e
a voluntária. No caso da voluntária, disse o prefeito Ricardo
Nunes, a prefeitura tem realizado cerca de 400 internações
por mês.
A Organização Mundial da
Saúde (OMS) defende que o
tratamento para a dependência
química deve ser feito de forma voluntária e com consentimento do usuário. Para a OMS,
o confinamento involuntário
só deveria ocorrer como medida emergencial.
Essa é a opinião também de
especialistas e de movimentos
que atuam com essa população,
como a psicóloga Laura Shdaior, articuladora do núcleo de
práticas de redução de danos do
Centro de Convivência É de
Lei. “As internações involuntárias podem ocorrer em alguns contextos específicos,
mas não podem ser uma política pública”, disse em entrevista à Agência Brasil.
Para a psicóloga, as duas estratégias que vêm sendo utilizadas atualmente pelo Poder Público de dispersão dos usuários
da Cracolândia e de estímulo das
internações tem objetivos eleitoreiros e econômicos, já que há

muita especulação imobiliária
naquele território.
“A opinião pública foi sendo
conquistada para que isso seja
aceito agora numa boa. Toda
essa ação policial, com essa
constante dispersão dos usuários, com essa violência policial
constante, e que não permite que
os usuários fiquem em qualquer
cena de uso, vai plantando na
sociedade uma ideia de que é
preciso fazer alguma coisa. E aí
pronto: você cava na população
a possibilidade de que a internação é uma boa pedida. Tudo
isso foi pensado, foi uma estratégia do Poder Público. Começa com todo aquele aparato policial descabido e aí ou manda
para a cadeia ou agora manda
para a internação, com apoio da
opinião pública que ficou aterrorizada com tudo isso que vem
acontecendo”, disse Laura.
A prefeitura e o governo estadual afirmam que a estratégia
de dispersão dos usuários têm
contribuído para aumentar a busca dos usuários pelas internações. No SIAT, informou a prefeitura, a procura aumentou quase cinco vezes, passando de 27
encaminhamentos em janeiro
para 133 em abril. No CAPS,
segundo a administração muni-

cipal, essa procurou cresceu
28%, passando de 493 atendimentos em janeiro para 580 em
abril. Para Laura, esse aumento
na procura pelas internações não
significa que o problema será
resolvido.
“A grande questão é que essas pessoas não vão resolver
seus problemas sendo internadas. A maioria das pessoas que
está na Cracolândia tem problemas que vão muito além das drogas. São pessoas que não tem
emprego, não tem moradia, não
tem família, não tiveram acesso
à educação, tem tuberculose,
tem Aids, foram violentadas em
casa. Então, elas são internadas,
ficam sem usar [a droga], saem
da internação e voltam para a
mesma situação onde não têm
casa, não têm emprego, não têm
nada”, disse.
Na avaliação de Laura, estas
pessoas volta para a rua e para a
mesma situ ação em que estavam antes de serem internadas.
“Só vai ter gasto dinheiro público e produzir uma sensação
de fracasso nessas pessoas de
que mais uma vez nada resolveu e não vai resolver. A maior
parte dessas pessoas já foi internada mais do que uma vez”.
(Agência Brasil)

População em situação de rua de SP
terá comida grátis até dezembro
Até o dia 31 de dezembro, o
programa Bom Prato vai continuar oferecendo refeições gratuitas para a população em situação de rua que vive no estado
de São Paulo. A informação foi
confirmada na terça-feira, (7)
pelo governador de São Paulo,
Rodrigo Garcia.
Segundo o governo, as refeições gratuitas vão ser oferecidas nas 63 unidades do programa e também em 17 unidades do
Bom Prato Móvel.
A decisão de estender as refeições gratuitas atende a uma
decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em março
deste ano, a Justiça determi-

nou que o estado de São Paulo continue a prestar gratuitamente o serviço a pessoas em
situação de rua, com fornecimento de café da manhã, almoço e jantar, todos os dias da
semana, inclusive finais de
semana e feriados, enquanto
perdurar o estado de calamidade causado pela covid-19.
De acordo com o governo, terão direito às refeições
gratuitas as pessoas em situação de rua que são cadastradas nas prefeituras do estado. Com o cadastro em mãos,
o portador deve apresentá-lo
à unidade e poderá se servir
sem custo algum.

Criado em dezembro de
2000, o Programa Bom Prato
tem como objetivo oferecer
refeições saudáveis a custo
acessível para a população de
baixa renda. Atualmente, o almoço custa R$ 1 e, o jantar, R$
0,50. O programa também oferece café da manhã a R$ 0,50.
Com a pandemia do novo
coronavírus, o governo de São
Paulo passou também a oferecer gratuidade a partir de maio
de 2020 para a população mais
vulnerável. A medida ia durar
até o dia 31 de julho mas agora
o governo estadual decidiu prorrogá-la até o final do ano. Durante a pandemia já foram ofe-

recidas 1,8 milhão de refeições
gratuitas, informou a administração estadual.
Até dezembro, algumas unidades do Bom Prato vão também
continuar oferecendo refeições
aos sábados. São elas: na capital
(Brás, Campos Elísios, Lapa,
25 de Março, São Mateus,
Guaianases e Santana) e no interior (Campinas, São José dos
Campos, Santos I - Mercado,
Taubaté, Rio Claro, Bauru, Carapicuíba e Franca). Há unidades que também abrem aos domingos como as do Brás, Campos Elísios, Lapa, 25 de Março, São Mateus e Guaianases.
(Agência Brasil)

Central SP156 auxilia no combate
ao racismo e LGBTQIA+fobia
A central SP 156, da Prefeitura de São Paulo, já atendeu
182 denúncias de racismo e
LGBTQIA+fobia, nos cinco
primeiros meses deste ano. O
serviço, que pode ser acessado por meio do Portal de
Atendimento e da Central Telefônica, além de oferecer
orientação sobre os equipamentos da administração municipal, é uma importante ferramenta para denunciar casos de
racismo e de preconceito contra a população LGBTQIA+.
O atendimento de denúncias
contra o racismo começou a ser
realizado pela Central 156 em
abril de 2021. Já o serviço de
LGBTfobia teve início um pou-

co depois, no mês de agosto.
Neste ano foram efetuadas 94
denúncias de casos de racismo
e 88 de preconceito contra integrantes do público LGBTQI+,
totalizando 182 notificações até
o último dia do mês passado.
Há dois serviços relacionados à raça e etnia e três referentes à LGBTQIA+fobia. O trabalho da Prefeitura é feito por
meio de uma parceria entre a
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT), responsável pelo SP 156, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) e
as coordenadorias de Políticas
para LGBTI e de Planejamento
e Informação da população, am-

bas coordenadorias da SMDHC.
Há dois tipos de atendimento relacionados à raça e etnia e
três
referentes
à
LGBTQIA+fobia. As equipes do
SP 156 acolhem as vítimas de
racismo e LGBTQIA+, e coletam os dados necessários para
formalizar a denúncia, preenchendo formulários. Os dados
desses documentos chegam até
os responsáveis pelo setor dos
Direitos Humanos da SMDHC.
No caso de racismo é acionada
a Coordenadoria de Promoção
da Igualdade Racial e de LGBTfobia, a Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual.
Segundo uma das integrantes
da Supervisão de Operação Te-

lefônica e Informações da SMIT,
Maria Luísa Lima Teixeira, a
Central SP 156 seleciona colaboradores com perfil específico para esses atendimentos.
“Os profissionais do SP 156
estão preparados para acolher as
pessoas sem fazer juízo de valores. Direcionamos o mesmo
grupo de operadores já habituados ao atendimento de ligações
relacionadas a Direitos Humanos. Nossa função é o combate
ao preconceito”, explica.
Maria Luísa destaca ainda
que, além de acolher as vítimas, o importante é realizar o
atendimento e adotar as medidas que levarão à uma punição
com base na lei.

Parque Independência é parcialmente
fechado para obras do Bicentenário
Em 7 de setembro de 2022
será comemorado o Bicentenário da Independência do Brasil
e por isso seguem a todo vapor
as obras de revitalização no
Parque Independência, no Ipiranga. Com canteiros isolados
por conta de transplantes de árvores, manutenções no Monumento e seu entorno, restauração de postes e luminárias e
serviços executados também
na galeria pluvial, as próximas
semanas terão um aumento no
fluxo de caminhões, profissionais e equipamentos.
A fim de continuar atendendo bem o frequentador e modernizando o parque para a grande
festa de setembro, estarão tem-

porariamente fechadas as áreas
do Monumento, Casa do Grito,
Ladeira do Skate e do terreno
destinado à ampliação. Seguem
abertas a pista de cooper e as
áreas de banheiros e de piquenique (atrás do Museu), pelos portões da Avenida Nazaré e da Rua
Padre Marchetti.
Parque Independência
Espaço é um patrimônio nacional, onde o grito da independência do país foi proclamado
por Dom Pedro I. Na Colina do
Ipiranga, junto ao Riacho do Ipiranga, em 1822, que ocorreu o
famoso grito de independência
do Brasil em relação a Portugal,
por parte de Dom Pedro I. Des-

de então, a área passou a ter um
valor simbólico especial.
O Parque Independência tem
também um impressionante e
belíssimo jardim francês, que
liga o Monumento à Independência ao Museu do Ipiranga.
Ele foi inaugurado em 1909,
inspirado no Jardim de Versalhes, na França, em um perfil
estilístico revivalista e traz elementos clássicos como chafariz, lago, fontes e estátuas.
Como um parque municipal, foi
implantado em 1989.
Mas não só de beleza e história que vive o Parque Independência. A área verde também é
rica em sua fauna e flora. Foram
identificadas 160 espécies ar-

bóreas na região, metade natural da cidade de São Paulo e 39%
tidas como exóticas. Destacamse a araucária, o pau-ferro, a paineira, a árvore-da-borracha e o
amendoim-acácia, usadas no trabalho de paisagismo.
A fauna do Parque Independência tem o registro de 94 espécies, sendo 73 de aves e quatro mamíferos. Há 14 espécies
de borboletas também catalogadas. Entre os mamíferos, estão a
preguiça-de-três-dedos, o gambá-de-orelha-preta e os saguisde-tufo-branco e de-tufo-reto. O
local é ótimo para avistar papagaios, periquitos, maracanãs e
tuins, além de pica-paus e pássaros da família do bem-te-vi.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Produção de veículos tem
alta de 6,8% em maio
A produção de veículos cresceu 6,8% em maio na comparação com o mesmo mês de 2021,
segundo balanço divulgado na
terça-feira (7) pela Associação
Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
Foram fabricadas em maio deste ano 205,9 mil unidades, o que
também representa um aumento de 10,7% em relação a abril.
No acumulado de janeiro a
maio foram produzidos 888,1
mil veículos, uma queda de 9,5%
na comparação com os primeiros cinco meses de 2021.
Segundo o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, as
montadoras ainda enfrentam dificuldades para manter as linhas
de produção com as faltas de
componentes em todo o mundo.
“O problema de semicondutores

ainda persiste. Devagar a situação tem, não se normalizado,
mas se tornado menos crítica.
Mas ainda um grande desafio
para as fábricas entregarem e
manterem o nível de produção”, disse durante a apresentação dos dados.
Vendas
As vendas de veículos novos
tiveram uma ligeira queda, de
0,9%, em maio na comparação
com o mesmo mês do ano passado. Foram emplacadas em
maio, 187,1 mil unidades. No
acumulado dos primeiros cinco
meses do ano, a comercialização de veículos registra retração
de 17% em relação ao mesmo
período de 2021, com a venda
de 740 mil unidades.
As vendas de automóveis e

veículos comerciais leves teve
queda de 2,4% em maio na comparação com o mesmo mês de
2021, com a comercialização de
152,8 mil unidades, No acumulado de janeiro a maio, foram vendidas 596,6 mil unidades, 21,1%
menos do que nos cinco primeiros meses do ano passado.
A comercialização de caminhões registrou retração de
9,6% em maio em relação ao
mesmo mês de 2021, com a
venda de 10,4 mil unidades. No
acumulado de janeiro a maio,
as vendas têm queda de 1,5%
em comparação com o mesmo
período do ano passado, com a
comercialização de 46,6 mil caminhões.
Exportações
As exportações de veículos

tiveram alta de 24,6% em maio
na comparação com o mesmo
mês do ano passado, com 46,1
mil unidades vendidas para o
exterior. No acumulado dos primeiros cinco meses do ano, a
alta nas exportações ficou em
19,4%, com a comercialização
de 198,9 mil para outros países.
“O ano de 2022 tem sido
bastante interessante para a exportação. O desafio é que isso
seja algo sustentável”, comentou Leite.
Emprego
A quantidade de pessoas empregadas na indústria de veículos registrou queda de 2,2% em
maio em relação ao mesmo mês
de 2021. Atualmente, as montadoras têm 101,8 mil trabalhadores. (Agencia Brasil)

Inadimplência das famílias tem
oitava alta consecutiva, diz CNC
A parcela de inadimplentes,
aqueles que têm contas ou dívidas em atraso, chegou a
28,7% das famílias brasileiras
em maio. É a oitava alta consecutiva do indicador, que vem
crescendo desde outubro de
2021. Os dados são da Pesquisa de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor
(CNC) e foram divulgados na
terça-feira (7).
Em abril, a inadi mplência
havia ficado em 28,6%. Em
maio de 2021, o percentual era

de 24,3%. A parcela registrada
em maio deste ano (28,7%) é a
segunda maior taxa da pesquisa,
iniciada em 2010, ficando atrás
apenas da observada em janeiro
daquele ano (29,1%).
Já o percentual de famílias
endividadas, ou seja, aquelas
que têm dívidas (em atraso ou
não), ficou em 77,4% em
maio, abaixo dos 77,7% de
abril, interrompendo três meses de altas. Mesmo com a queda, a taxa ainda é superior à de
maio de 2021 (68%).

As famílias que não terão
condições de pagar suas contas
em atraso também caiu, de
10,9% em abril para 10,8% em
maio. Em maio de 2021, a taxa
era de 10,5%.
O tipo de dívida mais comum
continua sendo o cartão de crédito, responsável pelo endividamento para 88,5% das famílias
endividadas.
Segundo a CNC, em maio, o
comprometimento médio da
renda familiar com dívidas chegou a 30,4%, o maior percentu-

al desde agosto do ano passado (também 30,4%). Do total
de endividados, 22,2% precisaram de mais de 50% da renda para pagar dívidas com bancos e financeiras, proporção
mais elevada desde dezembro
de 2017.
O tempo médio do atraso
para pagamento das dívidas, entre aqueles com contas em atraso, chegou a 61,7 dias, abaixo
dos 62,1 dias de abril, mas acima dos 61 dias de maio de
2021. (Agencia Brasil)

Indicador Antecedente de
Emprego sobe 1,4 ponto
O Indicador Antecedente de
Emprego (IAEmp), divulgado na
terça-feira (7) pelo Instituto
Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/
Ibre), atingiu em maio o maior
nível desde dezembro, ao subir
1,4 ponto, para 80,9 pontos. Em
dezembro de 2021, o indicador
ficou em 81,8 pontos.
O IAEmp combina séries de
dados extraídas das Sondagens
da Indústria, de Serviços e do
Consumidor para antecipar as
tendências do mercado de trabalho no país, se relacionando com

o nível de emprego.
Em médias móveis trimestrais, o IAEmp chegou a 78,5
pontos em maio, um aumento de
2,0 pontos. De acordo com o
economista da FGV/Ibre Rodolpho Tobler esta segunda alta seguida do indicador sugere um
cenário mais favorável para o
mercado de trabalho no segundo trimestre.
“A melhora do quadro sanitário, após o surto do início do ano,
e um certo aquecimento da atividade econômica parecem contribuir para a melhora do indicador.

Ainda é preciso cautela, dado que
o indicador ainda se mantém em
patamar baixo e com perspectivas de recuperação lenta”.
Tobler avalia que a atividade
econômica segue com projeção
baixa para o ano de 2022 por
causa da inflação alta e da política monetária mais restritiva.
Componentes
No mês de maio, cinco dos
sete componentes do IAEmp
contribuíram para o resultado
positivo. O destaque foi a Indústria, cujos indicadores de Situa-

ção Atual dos Negócios e de
Tendência dos Negócios contribuíram com 0,9 e 0,5 ponto, respectivamente.
Sondagem de Serviços - Emprego Previsto e Sondagem de
Serviços - Tendência dos Negócios variaram 0,1 ponto. Sondagem do Consumidor - Emprego
Local Futuro variou 0,3 no mês.
Tiveram contribuição negativa os indicadores de Situação
Atual dos Negócios de Serviços
e o de Emprego Previsto da Indústria, que variaram -0,2 e -0,1
ponto. (Agencia Brasil)

Presidente Bolsonaro indica Carlos
Portinho para ser líder no Senado
O presidente Jair Bolsonaro
assinou a indicação do senador
Carlos Portinho (PL-RJ) para
ser o novo líder do governo no
Senado Federal. A informação
foi publicada pelo ministro-chefe da Secretaria de Governo,
Célio Faria Júnior, em uma postagem nas redes sociais.
“É com satisfação que rece-

bemos a indicação assinada pelo
presidente Jair Bolsonaro do
senador Carlos Portinho para
Líder do Governo no Senado
Federal”, escreveu. Portinho era
suplente do senador Arolde de
Oliveira, que morreu em 2020
por complicações da covid-19.
Ele também é líder do PL no
Senado, o mesmo partido do

presidente da República.
O cargo de líder do governo
no Senado estava vago há cerca
de seis meses, após a saída do
senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). Essa liderança
é estratégica no momento em
que o Palácio do Planalto espera pela aprovação de um projeto
de lei complementar para fixar

uma alíquota máxima de impostos sobre combustíveis e de uma
emenda constitucional para ressarcir os estados pela redução
de tributos no setor.
A nomeação do novo líder do
governo no Senado precisa ser
formalizada em publicação no
Diário Oficial da União (DOU).
(Agencia Brasil)

Governo acompanha buscas por
indigenista e jornalista desaparecidos
O Ministério das Relações
Exteriores informou na terçafeira (7) que o governo está
acompanhando as buscas pelo
indigenista Bruno Pereira e pelo
jornalista britânico Dom Phillips na Amazônia, desaparecidos
desde o último domingo (5).
Em nota, o Itamaraty diz que
a Polícia Federal está atuando na
região, “tomando todas as providências para localizá-los o
mais rápido possível”. “A PF
fez repetidas incursões e tem
contado com o apoio da Marinha do Brasil, que se somou
aos esforços nos trabalhos de
buscas de ambos os cidadãos”,
acrescentou.
“O governo brasileiro seguirá acompanhando as buscas com
o zelo que o caso demanda e
envidando os esforços necessários para encontrar prontamente o profissional da imprensa
britânica e o servidor da Funda-

ção Nacional do Índio (Funai).
Na hipótese de o desaparecimento ter sido causado por atividade criminosa, todas as providências serão tomadas para
levar os perpetradores à Justiça”, acrescentou.
Também por meio de nota, a
PF informou que vem realizando medidas investigativas e de
inteligência policial visando ao
esclarecimento dos fatos e a resolução do caso.
Acrescenta ter feito incursões na calha do Rio Itaquaí,
mais precisamente no trecho
compreendido entre a frente de
proteção etnoambiental ituiitauqai e o município de Atalaia
do Norte.
“Das diligências efetuadas
foi possível identificar duas pessoas que tiveram contato com os
desaparecidos, as quais foram
encaminhadas à Polícia Civil de
Atalaia do Norte para prestar

esclarecimentos”, acrescentou
a PF, ao informar que, até o momento, ninguém foi preso.
As buscas foram retomadas
com o apoio da Marinha visando novas incursões no rio, com
o apoio de um helicóptero.
Na segunda-feira (6), a Funai informou que está acompanhando o caso e que está em
contato com as forças de segurança que atuam na região, de
forma a colaborar com as buscas. Em nota a instituição comentou que, embora o indigenista Bruno da Cunha Araújo
Pereira integre o quadro de
servidores da Funai, ele não
estava na região em missão institucional, pois se encontrava de
licença para tratar de interesses
particulares.
Repercussão
O porta-voz do jornal The
Guardian disse que está acom-

panhando a situação e em contato com as embaixadas brasileira e britânica. “O Guardian está muito preocupado e
busca urgentemente informações sobre o paradeiro e a
condição de Phillips. Estamos
em contato com a embaixada
britânica no Brasil e com as autoridades locais e nacionais para
tentar apurar os fatos o mais rápido possível.”
A Human Rights Watch divulgou nota em que se diz muito
preocupada com o desaparecimento. “É extremamente importante que as autoridades brasileiras dediquem todos os recursos
disponíveis e necessários para a
realização imediata das buscas,
a fim de garantir, o quanto antes, a segurança dos dois”, diz a
nota assinada pela diretora do
escritório da Human Rights
Watch no Brasil, Maria Laura
Canineu. (Agencia Brasil)

Governo amplia parceria
com Google para alertas
sobre desastres
O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em
parceria com o Google, anunciou na terça-feira (7) a ampliação da ferramenta de emissão
de alertas sobre desastre naturais no Brasil. A iniciativa é da
Defesa Civil Nacional, por
meio do Centro Nacional de
Gerenciamento de Riscos e
Desastres (Cenad).
A parceria da Defesa Civil
Nacional com o Google na
emissão de alertas públicos
ocorre desde 2015, especificamente para avisos sobre alagamentos e inundações. Agora, foram disponibilizados sete
novos tipos de alerta: enxurrada, deslizamento de solo, incêndio florestal, vendaval, granizo, chuva intensa e rompimento de barragem.
Os alertas do Google são
acionados quando o parceiro,
no caso o Cenad ou outro órgão público - como o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) -, envia um novo
aviso de possível desastre
natural de grau moderado ou
severo. Com isso, a informação fica disponível no
topo da busca que o usuário
faz sobre o assunto na plataforma. O alerta também é
disponibilizado no aplicativo Google Mapas e, se quiser, o usuário pode acionar
notificações pelo celular
para receber os avisos. Se
acessar o Google Mapas em
uma área de risco, o usuário

também será alertado da ocorrência.
“A gente espera que, com
essa expansão da parceria, possamos contribuir ainda para os
esforços da Defesa Civil na distribuição de informação qualificada para a população e ajudar que mais pessoas sejam assistidas e que possamos salvar
mais vidas”, afirmou Luísa
Phebo, gerente de parcerias do
buscador do Google na América Latina.
O secretário nacional de
Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas, explicou
que o maior desafio atualmente não é gerar informação sobre alertas, mas fazer com que
as pessoas tenham percepção
dos riscos e adotem uma mudança de comportamento que
possibilite a autoproteção e a
proteção comunitária.
“Um parceiro como o Google informando em tempo real,
em todas as suas ferramentas
possíveis, essas situações [desastres naturais] faz com que
essa percepção do risco, esse
raciocínio de autoproteção e
proteção comunitária, seja
continuamente estimulado”.
Os alertas são disponibilizados por meio de um cadastro na
Interface de Divulgação de Alertas Públicos (Idap), em que as
defesas civis estaduais e municipais podem enviar diversos
avisos por meio de SMS, Telegram, TV por assinatura e pelo
Google. (Agencia Brasil)

Aluguéis residenciais
sobem 0,59% em
maio deste ano
O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Ivar), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), registrou alta de
0,59% em maio deste ano. A taxa
é inferior ao 0,82% observado
no mês anterior.
Segundo a FGV, o índice acumula variação de 8,83% em 12
meses, a maior taxa desde o início da série histórica, em janeiro de 2019.
Em maio, a única cidade a
apresentar queda na variação
média do aluguel residencial foi
São Paulo (-0,26%). No mês
anterior, a capital paulista havia
tido inflação de 1,27%.
As outras três cidades apre-

sentaram inflação em maio e taxas mais altas do que as observadas no mês anterior: Rio de
Janeiro (1,31% em maio ante
uma taxa de 0,31% no mês anterior), Belo Horizonte (1,97%
em maio ante -0,07% em abril)
e Porto Alegre (0,87% em maio
ante 0,82% em abril).
Na variação anual, três das
quatro cidades tiveram alta na
taxa de inflação de abril para
maio: Rio de Janeiro (de 8,70%
para 10,33%), Belo Horizonte
(de 14,87% para 15,96%) e Porto Alegre (de 7,17% para
8,06%). Em São Paulo, a taxa
caiu de 6,54% para 6,49%.
(Agencia Brasil)

Estudo mostra que 33% dos
trabalhadores não sabem como
utilizar o FGTS
Um levantamento feito pela
Serasa e pelo Banco Pan mostrou que, apesar de 92% dos trabalhadores afirmarem conhecer
o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS), 33% ainda
não sabem em que condições
podem utilizar o próprio dinheiro. Entre as possibilidades menos conhecidas pelos entrevistados estão “para fazer empréstimos” (64%) e “sacar o saldo
após 70 anos de idade” (58%).
Foram entrevistados 2.132 trabalhadores com registro em carteira no regime CLT, entre 12 e
22 de abril.
Segundo a pesquisa, divulgada na terça-feira (7) na capital
paulista, quatro em cada dez entrevistados (38%) admitem não
saber qual o valor do seu saldo
do FGTS, sendo que 16% nem
sabem que é possível consultar
o saldo junto à Caixa Econômica Federal. Entre os consultados, 40% têm até R$ 1.000 de
saldo e 51% até R$ 2.500.
Entre aqueles que gostariam
de usar o FGTS para realizar sonhos, 45% pensam em utilizar
o saldo para adquirir um imóvel, 33% projetam usar os recursos para montar o próprio
negócio, 17% para pagar todas
as dívidas e outros 10% afirmaram que pretendem usar o

resgate para limpar o nome. Os
juros baixos são o principal
atrativo para solicitar empréstimo com garantia do FGTS.
Em termos de investimentos, 43% afirmam que o FGTS
é péssimo, pois há produtos
com melhor rentabilidade, enquanto 39% consideram o
FGTS um porto seguro para o
futuro. Cerca de 33% só pretendem sacar em caso de extrema necessidade.
“A pesquisa é importante
para entender a relação do brasileiro com o FGTS. Fica claro
que há uma parcela significativa
de pessoas que não têm um conhecimento de como utilizar
esse recurso. É importante esclarecer todas as questões para
o consumidor para que ele possa tomar uma decisão, porque
esse é um dinheiro dele e que
poderia ser utilizado para aliviar sua vida financeira, disse o
responsável pelo Instituto Opinion Box, empresa responsável
pela pesquisa, Felipe Sharpers.
“Os jovens trabalhadores não
tem conhecimento pleno sobre
o FGTS então é importante termos o cuidado de dar educação
financeira para quem está entrando no mercado de trabalho”, completou Sharpers.
(Agencia Brasil)
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Identificado o 266º corpo da
tragédia em Brumadinho
Comércio espera
vender R$ 2,49 bi em
produtos para o Dia
dos Namorados
As vendas para o Dia dos
Namorados deste ano deverão alcançar R$ 2,49 bilhões, com queda de 2,6%,
descontada a inflação, na
comparação com o resultado da mesma data em 2021,
que chegou a R$ 2,56 bilhões. Os dados foram divulgados pela Confederação
Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
(CNC) e mostram efeito da
inflação, que atinge diversos
produtos e serviços relacionados ao período.
O movimento financeiro
estimado deverá ser semelhante ao de 2019, ano em
que as vendas do varejo atingiram R$ 2,47 bilhões. No
ano seguinte (2020), o setor registrou queda histórica de 21,5% na comparação
com o ano anterior, com movimentação de R$ 1,94 bilhão. Em 2021, houve avanço de 32,2% em relação ao
ano anterior, com recuperação nas vendas do Dia dos
Namorados.
“De 2011 a 2015, o varejo faturou mais do que fatura hoje”, disse à Agência
Brasil o economista da CNC
Fabio Bentes. “A diferença
em relação àquele período
está associada ao baixo crescimento da economia depois
de 2016”. Como exemplo,
Bentes citou o rendimento
efetivo do mercado de trabalho que teve queda real de
6,3% no trimestre encerrado em abril deste ano, comparativamente ao mesmo período do ano passado.
“É inflação? É. Mas também é essa pressão que a
taxa de desemprego coloca
no ganho real do trabalho. E
uma taxa de desemprego de
dois dígitos, de 10,5%, acaba desfavorecendo os reajustes reais no rendimento
do trabalho”. Bentes ressaltou que esta é a maior queda
dos últimos dez anos. A taxa
de 10,5% foi apurada pela
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Cesta
A CNC observou que os
preços de bens e serviços
associados ao Dia dos Namorados devem estar, em
média, 10,7% mais altos do
que no mesmo período do
ano passado. Se confirmada
tal expectativa, seria a maior variação do preço médio
desses itens desde o início
do levantamento feito pela
CNC em 2013. “Na série
histórica, é a maior variação
da cesta desde 2013, cuja
alta foi de 8,8%”.
Na cesta de 20 produtos
e serviços pesquisada pela

CNC, apenas um item (casa
noturna) apresentou deflação de 5,9%. Todos os demais preços estão mais altos do que no ano passado.
“Na maior parte dos casos,
a variação é de dois dígitos”. Fabio Bentes ,destacou
entre as maiores altas, pacotes turísticos (21%), roupas masculinas (20,6%),
flores naturais (19,4%) e
artigos de maquiagem
(18,4%).
Segundo o economista, a
inflação está sendo o principal problema do varejo
neste ano e acaba afetando
os principais condicionantes do varejo, como o rendimento do trabalho.
“Reflete nessa cesta de
produtos e serviços um grau
de difusão tão elevado
como se vê no Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) que, nos últimos
cinco meses, está com uma
taxa de contaminação, ou
variação de preços, de quase 75%, o que é muita coisa. É a inflação de energia,
de combustíveis chegando
em todos os itens pesquisados pelo IPCA.”
Setores
Destaque das vendas associadas ao Dia dos Namorados, o segmento de vestuário, calçados e acessórios
deve movimentar R$ 1,049
bilhão. “É ali que o consumidor vai encontrar a lembrancinha, que já está virando clichê das datas comemorativas”, disse Bentes.
Apesar de representar 42%
do total, o setor tende a registrar perda de 3,8% em
relação ao ano passado.
É esperada retração de
2,6% do segmento de utilidades domésticas e eletroeletrônicos, que deve
responder por 38% das
vendas, somando R$ 956
milhões. Em contrapartida,
o único segmento que pode
ter avanço, estimado em
7,4%, é o relativo a itens de
farmácias, perfumarias e
cosméticos. Este setor
deve ficar com pouco mais
de 7% de toda a movimentação financeira esperada.
“Os demais vão ter variação
negativa.”
Em termos regionais,
São Paulo (R$ 919,9 milhões), Minas Gerais (R$
265 milhões), Rio Grande
do Sul (R$ 203,7 milhões)
responderão por mais da
metade (56%) da movimentação financeira nacional
com a data, estimou a CNC.
O Dia dos Namorados é
a sexta data comemorativa
mais importante do varejo,
em termos de movimentação financeira, lembrou a
CNC. (Agencia Brasil)

A Polícia Civil de Minas
Gerais (PCMG) identificou, na
terça-feira (7), mais um corpo
resgatado na região atingida pelo
rompimento da barragem da Vale
em Brumadinho (MG), ocorrido
em 2019. Trata-se de Olímpio
Gomes Pinto, que tinha 56 anos
de idade quando aconteceu a tragédia. Ele era funcionário de uma
empresa contratada pela mineradora e atuava na prestação de serviços de auxiliar de sondagem.
O corpo de Olímpio havia
sido encontrado no dia 14 de
abril pelo Corpo de Bombeiros
de Minas Gerais. Ele é a 266ª
vítima identificada, o que foi
possível por meio de uma análise genética. Passados mais de
três anos da tragédia, as buscas
continuam. Das 270 pessoas que
perderam suas vidas, quatro ainda não foram localizadas.
Além das mortes, a avalanche de rejeitos liberada no rompimento da barragem causou
destruição de comunidades, degradação ambiental e poluição
do Rio Paraopeba. Desde o episódio, as operações de busca do
Corpo de Bombeiros sofreram
apenas duas paralisações, ambas

devido às restrições impostas
nos momentos de agravamento
da pandemia da covid-19.
Os esforços são acompanhados de perto pela Associação
dos Familiares de Vítimas e
Atingidos (Avabrum), criada pelos familiares dos mortos na tragédia. A entidade contabiliza 272
mortes na tragédia porque inclui
na conta os bebês de duas vítimas que estavam grávidas.
Após o anúncio da identificação do corpo de Olímpio, a
Avabrum manifestou, pelas redes sociais, solidariedade aos
seus familiares. “Cada enterro,
uma lembrança. Cada lembrança, uma memória. Cada memória, uma dor! Seguimos firmes
e lutando para que todas as joias
sejam encontradas e para que
todos os familiares tenham o
alento do encontro. Olímpio
Gomes, presente! Juntos somos
mais fortes. Nossas joias seguem vivas em nós e em nossas
ações”, registra a mensagem.
Processo criminal
Na segunda-feira (6), o ministro do Superior Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, acei-

tou um recurso do Ministério
Público de Minas Gerais
(MPMG) e devolveu o processo criminal para a Justiça de
Minas Gerais. Ele anulou um
acórdão publicado em outubro
do ano passado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinando a federalização do caso.
Se prevalecesse o entendimento do STJ, o processo criminal voltaria à estaca zero e o
MPMG ficaria sem poder atuar
no caso, papel que caberia ao
Ministério Público Federal
(MPF). Com a decisão de Fachin, o julgamento do caso na
Justiça estadual será retomado
do ponto onde parou em outubro do ano passado e todos os
atos decisórios até então praticados foram restabelecidos.
O processo criminal foi instaurado com base em uma denúncia do MPMG apresentada
em fevereiro de 2020, pouco
mais de um ano após a tragédia.
Foram responsabilizados 11 funcionários da Vale e cinco da Tüv
Süd, consultoria alemã que assinou o laudo de estabilidade da
estrutura que se rompeu. Eles

respondem por homicídio doloso e diferentes crimes ambientais. As duas empresas também
são julgadas.
Diante da complexidade do
caso, a tramitação do processo
seguia um ritmo lento. Apenas
em setembro do ano passado
havia sido finalmente aberto prazo para que os réus apresentassem suas defesas. Como a denúncia é extensa, a juíza Renata
Nascimento Borges deu a eles
90 dias. Ela também havia concordado que os espólios de 36
vítimas atuassem como assistentes da acusação.
A expectativa do MPMG é de
que a instrução do processo
ocorra nos próximos meses. “Os
processos envolvendo crimes
dolosos contra a vida são processos de duas fases. A primeira fase
de instrução perante o juiz de direito. Ao final, o juiz se convencendo de que há indícios suficientes de que aquelas pessoas acusadas são autoras do crime, o
processo é remetido para o tribunal popular, formado por sete
jurados”, explica Alderico de
Carvalho, procurador de Justiça
do MPMG. (Agencia Brasil)

Fiocruz usa sequenciamento de DNA
para pesquisar covid grave em jovens
A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) Pernambuco está
usando sequenciamento genético para tentar explicar por que
pessoas com menos de 60 anos
sem nenhuma doença crônica
desenvolveram casos graves de
covid-19 que levaram inclusive
à morte. O diferencial do estudo é trabalhar com o sequenciamento completo do DNA. Os
dados estão sendo analisados
pela instituição.
Segundo a Fiocruz, a maior
parte das pesquisas atualmente
em curso sequencia apenas 2% do
DNA humano. Ao todo, a Fiocruz
Pernambuco realizou o sequenciamento do genoma de 207 pacientes, sendo 168 deles jovens que
tiveram a covid-19 em sua forma grave precisando ser encaminhados a unidade de terapia in-

tensiva (UTI) ou, em alguns casos, registrando o óbito. Também foi feito o sequenciamento de 39 idosos com comorbidades que tiveram a forma leve
da doença, para comparação.
O objetivo é investigar qual
chave genética, molécula ou
mutação no DNA pode ter levado estes pacientes à morte. Com
os dados é possível saber, por
exemplo, se a pessoa que sofreu
mutação em determinada molécula tem maiores chances de
morrer. De acordo com a Fiocruz, com essa informação, é
possível desenvolver medicamentos que atuem em uma mutação específica.
Além da Fiocruz Pernambuco, da Fiocruz Bahia e do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), o projeto envolve mais

três instituições: o Hospital
Português (PE) e as universidades federais da Bahia e do Vale
do São Francisco.
Covid grave em jovens
Segundo a Fiocruz, foram
registrados mais casos graves e
mortes devido à covid-19 entre
pessoas idosas vivendo com comorbidades, como diabetes, hipertensão e obesidade. A ciência ainda não sabe explicar a razão pela qual casos graves da
doença ocorreram também em
pessoas saudáveis com menos
de 60 anos.
As amostras de sangue usadas no estudo desenvolvido pela
Fiocruz e parceiros foram coletadas de pacientes de sete estados (Bahia, Mato Grosso, Minas
Gerais, Pará, Pernambuco, Rio

de Janeiro e Rio Grande do Sul)
entre de agosto de 2020 e agosto de 2021. A maioria com idade
entre 39 e 42 anos. Nenhum dos
pacientes envolvidos havia tomado a vacina contra a doença.
O sequenciamento genético
já foi concluído e gerou mais de
15 terabytes de dados que agora
estão em análise. O material foi
processado na Fiocruz Pernambuco. Ao final do estudo, os sequenciamentos serão, de acordo com a instituição, lançados
em bancos de dados internacionais para acesso livre.
A pesquisa está sendo desenvolvida com recursos do edital Inova da Fiocruz e com aporte financeiro dado pela Vice-presidência de Pesquisa e Coleções
Biológicas (VPPCB) da fundação. (Agencia Brasil)

Motivo de desligamento não é mais
anotado na Carteira de Trabalho
Uma portaria publicada no
Diário Oficial da União da segunda-feira (6) alterou alguns
pontos da legislação trabalhista.
Entre as mudanças mais relevantes está a retirada da obrigação
de informar na Carteira de
Trabalho o motivo de desligamento do trabalhador. Há também algumas alterações que,
segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, envolvem “apenas procedimentos
internos” da pasta.
A Portaria nº 1.486 altera a
portaria anterior (Portaria nº
671/2021), que regulamenta
disposições relativas à legislação trabalhista, à inspeção do
trabalho, às políticas públicas e
às relações de trabalho.
“As modificações visam
aperfeiçoar diferentes aspectos
da legislação infralegal, como:
regras para os fabricantes de dispositivos de controle de ponto,
adequação da gestão de dados do
Ministério à LGPD - Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais,
e melhorar o atendimento às
entidades sindicais”, informou,

à Agência Brasil, o ministério.
Há, ainda segundo a pasta,
também a preocupação em “evitar discriminação ao empregado” nas justificativas lançadas
como motivo para desligamento na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).
A portaria prevê que “para o
trabalhador, há apenas uma mudança de procedimento a ser
cumprido pelo empregador, para
que o motivo de desligamento
não seja registrado na Carteira
de Trabalho e Previdência Social física. As demais modificações afetam apenas procedimentos internos do ministério”, informa o Ministério do Trabalho.
Muitas das alterações previstas estão relacionadas à substituição de documentos físicos
(então anexos à Portaria 671)
necessários a rotinas previstas
na legislação trabalhista por documentos digitais (entre eles, os
modelos de instrumento de cooperação) a serem disponibilizados no sistema gov.br.
Há também alterações de
pontos relativos a controle de

jornada eletrônico, que passa a
adotar “registro eletrônico” de
ponto para tal fim. “As alterações realizadas visam promover
maior clareza e equidade quanto aos requisitos dos sistemas
de registro eletrônico de ponto
e atingem os fabricantes e desenvolvedores de sistemas de
registro eletrônico de ponto”,
detalha o ministério.
Além disso, especificações
técnicas referentes aos arquivos
Arquivo Fonte de Dados (AFD)
e Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ), que são códigos, marcações e protocolos, e do Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade, passam a ser publicados e estar disponíveis aos
fabricantes em portal oficial
do governo federal (gov.br)”,
acrescenta, esclarecendo que a
definição de padrão de assinatura dá “maior clareza e segurança para o uso dos padrões de assinatura”.
Alguns ajustes foram feitos
à legislação, de forma a adequála à LGPD, conforme orientado
anteriormente pela Procurado-

ria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN). “Foram estabelecidos
requisitos ao termo de compromisso do usuário e das responsabilidades da entidade solicitante, especialmente nos processos de compartilhamento de
dados com organizações da sociedade civil”, detalha o ministério.
Com relação aos registros
sindicais, o ministério destaca,
entre as alterações apresentadas,
a de permitir que as entidades
sindicais possam publicar os
seus editais de convocação em
jornais de veiculação digital e,
também, que a publicação em
jornal de tiragem de abrangência nacional supra a necessidade da publicação em cada unidade federativa, quando se tratar de entidade de abrangência
interestadual.
Está também prevista a viabilização da possibilidade (no
momento da atualização sindical) de que o estatuto social da
entidade possa ser substituído
por Carta Sindical. (Agencia
Brasil)

Ministério lança iniciativa para
mapear a educação na saúde
O Ministério da Saúde lançou na terça-feira (7) os Painéis
Dinâmicos do Sistema de Mapeamento de Educação na Saúde (Simapes), um mecanismo de
coleta de dados e de integração
de base de dados visando mapeamento, monitoramento e avaliação da capacidade instalada no
Sistema Único de Saúde (SUS)
no processo de formação de
profissionais da saúde.
Durante a cerimônia de lançamento dos painéis, o ministro

da Saúde, Marcelo Queiroga,
disse que os painéis representam um “corolário de um conjunto de políticas que visam a
qualificação daqueles que lidam
com a saúde”, o que inclui, segundo ele, os agentes de saúde,
“que são aqueles que vão aos locais para coletar dados”.
“Não há sistema de saúde
sem recursos humanos”, disse o
ministro ao acrescentar que “o
profissional de saúde não existe para si mesmo, mas para im-

plementar políticas públicas do
interesse da sociedade”.
Neste sentido, o ministro
destacou a necessidade de diagnósticos sempre corretos. “E não
há diagnóstico correto sem dados”, complementou ao defender
ferramentas de comunicação a
distância para levar a expertise
das universidades mais adiante,
em direção ao interior do país.
“Ao lançar um portal, o que se
quer é aprimorar a formação dos
médicos e ter diagnósticos com-

pletos dos campos de prática, porque precisamos de médicos em
áreas remotas”, acrescentou.
Durante seu discurso, Queiroga disse que há “anticristos
por aí apregoando uma quarta
onda da covid-19, enquanto a
média de óbitos cai”. “Eles já
haviam dito o mesmo com a chegada da variante Delta; que teríamos um colapso. Cadê o colapso? Agora vêm de novo a mesma narrativa”, complementou.
(Agencia Brasil)
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Ministério entrega prêmio a municípios
que têm atividade de mineração
O Ministério de Minas e
Energia (MME) realizou na terça-feira (7) a entrega do Prêmio
Municípios Mineradores 2022
destinado a municípios que têm
atividades de mineração em seus
territórios e se destacaram em
áreas como educação, saúde, finanças e gestão pública. Esta foi
a primeira edição da iniciativa,
realizada em parceria com o Instituto Brasileiro de Mineração
(Ibram).
Foram 24 municípios
finalistas e oito premiados nas
categorias saúde, educação, proteção social, infraestrutura, meio
ambiente, gestão, finanças públicas e desenvolvimento econômico. Os vencedores receberam um troféu e um sel
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1030000-02.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski
Simoni, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROSANGELA APARECIDA CARDOSO DE FREITAS, Brasileira, Casada,
Empresária, RG 38371977-X, CPF 703.147.219-91, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Madefolha
Comercio de Revestimentos Ltda Epp, alegando em síntese: o recebimento de R$ 11.400,00 (outubro/2019), acrescidos
de juros e correção monetária, referente ao débito dos cheques de nºs 000098, 000099 e 00010, no valor de R$ 3,800,00
CADAª %STANDOª Aª REQUERIDAª EMª LUGARª IGNORADO ª FOIª DEFERIDAª Aª CITAÎÍOª PORª EDITAL ª PARAª QUEª EMª ª DIAS ª Aª mUIRª APØSª OSª
20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa
(Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título
executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se
VERDADEIRASªASªALEGAÎÜESªDEªFATOªFORMULADASªPELOªAUTORª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªAlXADOªEªPUBLICADOª
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de março de 2022.
B 08 e 09/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0055002-84.2002.8.26.0001. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a).
Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AURORA
VIANNA LEMOS, RG 1055610, CPF 000.835.42868, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Sumário por parte de Condomínio Edifício Amambaí,
alegando em síntese: Cobrança de despesas
condominiais, no total de R$1.451,68(Dezembro/
2002), referente ao apartamento 61, localizado no
6º andar, do Condomínio Autor. Encontrando-se a
ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e
termos da ação proposta e que, foi lavrado termo de
penhora do imóvel de matrícula nº 36.966 do 3º
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo,
nomeando-se a mesma como depositária do bem.
Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de
janeiro de 2022.
07 e 08/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1004802-65.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª
Vara Cível,do Foro Regional I-Santana, Estado de São Paulo,
Dr(a).Marco Antonio Barbosa de Freitas,na forma da Lei,etc.
FAZ SABER a(o) VANESSA BAZZAN,Brasileira,Solteira,Vendedora,RG 41.897.534-6,CPF 348.223.178-89,que lhe foi proposta
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Albaneide Pregentino Prado,objetivando o recebimento da
quantia de R$ 9.171,85 (maio/2016). 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 3dias que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital,pague o débito atualizado(em caso de pagamento integral no prazo os honorários advocatícios serão reduzidos pela
metade).Fica também intimado no prazo de 15dias,para,querendo embargar a execução,podendo,ainda no prazo dos embargos,reconhecer o crédito do exequente e comprovar o depósito de 30% do valor em execução (acrescido de custas e
honorários de advogado)e requerer o parcelamento em até 06
(seis)parcelas mensais acrescidas de correção monetária e juros de 1%(um por cento)ao mês (art.916 do CPC),sob pena de
penhora de bens e suas avaliação.Decorridos os prazos supra,no silêncio,lhe será nomeado curador especial,presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
(art.344 do NCPC).Será o presente edital,por extrato,afixado e
publicado na forma da lei.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 maio de 2022.[07,08]

GAIA CRED II COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
CNPJ Nº 25.116.715/0001-35 - NIRE 35.300.492.846
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 3ª (TERCEIRA)
EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA
ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA E SUBORDINADA, RESPECTIVAMENTE, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA,
DA GAIA CRED II COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
A Gaia Cred II Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (“Gaia Cred II” ou “Emissora”), pelo presente
edital de segunda convocação, observando o disposto na Escritura Particular da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 (Duas) Séries, da Espécie Quirografária e Subordinada, respectivamente,
para Colocação Privada, da Gaia Cred II Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (“Escritura”), convoca
os Srs. Debenturistas a reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas (“Assembleia”), a se realizar, em
segunda convocação, no dia 22 de junho de 2022, às 15 horas, de forma exclusivamente digital, inclusive para
ﬁns de voto, por videoconferência pela plataforma Google Meet (https://meet.google.com), para deliberar
sobre: (i) a aprovação da alteração de controle direto da Gaia Cred II, mediante transferência das ações da Emissora
de titularidade da acionista Nova Atlantis Participações Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 11.101.923/0001-56, com sede
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso nº 633, 3º andar, conjunto 81, sala 4,
Vila Nova Conceição, CEP 04544-050 (“Nova Atlantis”), ao Sr. João Paulo dos Santos Pacíﬁco, brasileiro, casado sob o
regime da comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com endereço comercial na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81, Sala 4, Vila Nova Conceição,
CEP 04544-050, portador da cédula de identidade RG nº 25.684.186 e inscrito no CPF sob nº 267.616.938-61 (“João
Pacíﬁco”) e, ato contínuo, da transferência de referidas ações da Emissora detidas pelo Sr. João Pacíﬁco à Opea Capital
S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.240, 6º andar,
conjunto 62, Jardim Europa, CEP 01455-000, inscrita no CNPJ sob nº 39.502.045/0001-08, em cumprimento às regras
da Resolução do Banco Central do Brasil nº 2686, de 26 de janeiro de 2000; e (ii) Autorização à Vórtx Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”), para que pratique todos os atos necessários para efetivar as
deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, a celebração do aditamento à Escritura, e de quaisquer outros
documentos que sejam necessários para fazer frente às deliberações. Em atenção à Instrução CVM nº 625, de 14 de
maio de 2020 (“ICVM 625”), a Assembleia será realizada exclusivamente de forma remota, com link de acesso a ser
disponibilizado pela Emissora àqueles Debenturistas que enviarem aos endereços eletrônicos assembleias@
planetasec.com.br (Emissora) e agenteﬁduciario@vortx.com.br (Agente Fiduciário), preferencialmente em até 2 (dois)
dias antes da realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade;
(b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação dos Debenturistas;
e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na
Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução
de voto previamente à realização da Assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da Emissora https://
planetasec.com.br/, bem como a participação e o voto à distância durante a assembleia por meio da plataforma acima
informada. Os Debenturistas que desejarem exercer o voto por instrução de voto à distância deverão preencher a
instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos
assembleias@planetasec.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br, assinados pela plataforma D4Sign ou plataforma
equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados na Assembleia. Conforme artigo 7º da ICVM 625,
a Emissora disponibilizará acesso simultâneo aos presentes a eventuais documentos apresentados durante a
Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. O registro
em ata dos Debenturistas presentes poderá ser realizado pelo presidente da mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas
serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os
Debenturistas presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica
via D4Sign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora.
São Paulo, 6 de junho de 2022.
Gaia Cred II Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

GAIA CRED II COMPANHIA SECURITIZADORA
DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

CNPJ Nº 25.116.715/0001-35 - NIRE 35.300.492.846
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO DE
DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE
QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA REAL ADICIONAL, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS
RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 476, DA
GAIA CRED II COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
A Gaia Cred II Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (“Gaia Cred II” ou “Emissora”), pelo presente
edital de segunda convocação, observando o disposto na “Escritura Particular da 2ª Emissão de Debêntures Simples,
Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Real Adicional, para Distribuição
Pública com Esforços Restritos de Distribuição, nos Termos da Instrução CVM 476, da Gaia Cred II Companhia
Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.” (“Escritura”), convoca os Srs. Debenturistas a reunirem-se em Assembleia
Geral de Debenturistas (“Assembleia”), a se realizar, em segunda convocação, no dia 22 de junho de 2022,
às 14 horas, de forma exclusivamente digital, inclusive para ﬁns de voto, por videoconferência pela plataforma
Google Meet (https://meet.google.com), para deliberar sobre: (i) a aprovação da alteração de controle direto
da Gaia Cred II, mediante transferência das ações da Emissora de titularidade da acionista Nova Atlantis Participações
Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 11.101.923/0001-56, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Ministro Jesuíno Cardoso nº 633, 3º andar, conjunto 81, sala 4, Vila Nova Conceição, CEP 04544-050 (“Nova
Atlantis”), ao Sr. João Paulo dos Santos Pacíﬁco, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens,
empresário, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua
Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81, Sala 4, Vila Nova Conceição, CEP 04544-050, portador da
cédula de identidade RG nº 25.684.186 e inscrito no CPF sob nº 267.616.938-61 (“João Pacíﬁco”) e, ato contínuo, da
transferência de referidas ações da Emissora detidas pelo João Pacíﬁco à Opea Capital S.A., sociedade por ações, com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.240, 6º andar, conjunto 62, Jardim Europa,
CEP 01455-000, inscrita no CNPJ sob nº 39.502.045/0001-08, em cumprimento às regras da Resolução do Banco
Central do Brasil nº 2686, de 26 de janeiro de 2000; e (ii) Autorização à Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”), para que pratique todos os atos necessários para efetivar as deliberações
acima, incluindo, mas não se limitando, a celebração do aditamento à Escritura, e de quaisquer outros documentos
que sejam necessários para fazer frente às deliberações. Em atenção à Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020
(“ICVM 625”), a Assembleia será realizada exclusivamente de forma remota, com link de acesso a ser disponibilizado
pela Emissora àqueles Debenturistas que enviarem aos endereços eletrônicos assembleias@planetasec.com.br
(Emissora) e agenteﬁduciario@vortx.com.br (Agente Fiduciário), preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da
realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando
pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação dos Debenturistas; e (c)
quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia,
obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto
previamente à realização da Assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da Emissora https://planetasec.
com.br/, bem como a participação e o voto à distância durante a assembleia por meio da plataforma acima
informada. Os Debenturistas que desejarem exercer o voto por instrução de voto à distância deverão preencher a
instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos
assembleias@planetasec.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br, assinados pela plataforma D4Sign ou plataforma
equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados na Assembleia. Conforme artigo 7º da ICVM 625,
a Emissora disponibilizará acesso simultâneo aos presentes a eventuais documentos apresentados durante a
Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. O registro
em ata dos Debenturistas presentes poderá ser realizado pelo presidente da mesa ou pelo secretário, cujas
assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo,
os Debenturistas presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura
eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora.
São Paulo, 6 de junho de 2022.
Gaia Cred II Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 DIAS. PROCESSO Nº 1090584-92.2020.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 44ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr. Guilherme Madeira Dezem, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GACAN KARA ALI, CPF 234.159.418-25, e GACAN
KARA ALI COMERCIAL ME, CNPJ 18.719.164/0001-39, na pessoa de seu representante legal, que lhes foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por parte de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., pretendendo, em síntese, o pagamento de R$ 35.688,41 (abril/2021).
Encontrando-se o(a)(s) Executado(a)(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo de 3 dias,
QUEª mUIRÈª APØSª Oª DECURSOª DOª PRAZOª DOª PRESENTEª EDITAL ª PAGAREM ª Aª DÓVIDA ª ATUALIZADAª ATÏª Oª EFETIVOª PAGAMENTOª /Sª HONORÈRIOSª ADVOCATÓCIOS ª Aª
SEREMªPAGOSªPELOA S ª%XECUTADOA S ªEMªªSOBREªOªVALORªDAªEXECUÎÍO ªSERÈªREDUZIDOªPELAªMETADE ªEMªCASOªDEªINTEGRALªPAGAMENTOªNOªPRAZOª
)NDEPENDENTEMENTEªDEªPENHORA ªDEPØSITOªOUªCAUÎÍO ªPODERÈÍO ªOPOR SEªËªEXECUÎÍOªPORªMEIOªDEªEMBARGOS ªNOªPRAZOªDEªªDIASª!INDAªNESTEªPRAZO ª
RECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOS ª%XEQUENTES ªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªINCLUSIVEªCUSTASªEªHONORÈRIOSªDEªADVOGADO ª
PODERÈÍO ª OA S ª %XECUTADOA S ª REQUERERª AUTORIZAÎÍOª DOª JUÓZOª PARAª PAGAREM ª Oª RESTANTEª DOª DÏBITOª EMª ATÏª ª PARCELASª MENSAISª CORRIGIDASª
MONETARIAMENTEªEªACRESCIDASªDEªJUROSªDEªªAOªMÐSª$ECORRIDOSªOSªPRAZOSªSUPRAªSEMªMANIFESTAÎÍO ªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEªDADOªREGULARª
PROSSEGUIMENTOªAOªFEITOª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª3ÍOª0AULO ªªDEªMARÎOªDEªªªªªªªªª"ªªEª

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
RIO BRANCO RUGBY CLUBE – CNPJ (MF) 54.530.548/0001-72
O presidente do RIO BRANCO RUGBY CLUBE, no uso de suas atribuições legais,
convoca todos os associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada no dia 15 de julho de 2022, Sábado, às 10:30 em primeira chamada e às 11:00
em segunda chamada, na sede do Clube situada à Rua Xavier Kraus, 63 – Vila
Leopoldina, com a seguinte ordem do dia: 1. Eleição da Mesa que irá conduzir a
assembleia, nos termos do Estatuto Social; 2. Leitura da Ata da Assembleia anterior;
3. Apresentação do Relatório Anual da Diretoria, referentes ao ano fiscal de 2021; 4.
Discussão e Aprovação das Contas e Análise do Parecer do Conselho Fiscal, referentes
às contas apresentadas; 5. Eleição dos Membros da Diretoria, com a eleição de
Presidente, Vice-Presidente de Gestão, Vice-Presidente de Esporte e Vice-Presidente
Financeiro; e 6. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal. Os pedidos de registro de
chapa, para concorrer ao pleito, devem ser protocolizada na Secretaria do Clube ou
enviada para ou encaminhados para o e-mail diretoria@rbrc.com.br, com até 20 dias
de antecedência da data designada, com a indicação para todos os cargos citados,
nos termos do artigo 24, § 2º do Estatuto Social, observando-se as exigências
previstas no §3 do mesmo dispositivo. Relembro-os que votam os Sócios titulares há
mais de um ano, maiores de 16 (dezesseis) anos, quites com os cofres sociais e em
pleno gozo de seus direitos associativos. Marcelo Higino Alves da Silveira - (DiretorPresidente).

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 102802820.2020.8.26.0564. A Dra Patricia Svartman Poyares Ribeiro, Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de São
Bernardo do Campo - SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ESPOLIO DE HELENICE GUEGES, VICENTE PAULO
BARBARO, OSCAR MARCELO BARBARO, e TIAGO SCHUSBER BARBARO, confrontantes João Bento de Carvalho e
sua esposa CHARLOTTE LINA ALEXANDRA BENTO DE CARVALHO, Gabriel Navarro e sua Mulher Dalva de Almeida
Navarro, GLACIMARIA ROCCO CHO e seu marido CHUNG HAN CHO, e ALVARO DE AZEVEDO MARQUES aos réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/
ou sucessores, que ELVECIO FERREIRA DE OLIVEIRA, ROSICLEIA BARBARO DE OLIVEIRA, SALVADOR DA CUNHA
FILHO e VANUCIA CIDRINE DA CUNHA ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre imóvel
uma “uma Gleba de terras localizada na Estrada do Capivari, Bairro Riacho Grande, Município e Comarca de São
Bernardo do Campo, que assim se descreve: caracteriza e confronta começa no marco “A”, que esta localizado a margem
da referida Estrada do Capivari, no ponto comum a divisa com Eletropaulo Eletricidade de São Paulo S/A, neste ponto
segue em reta 60,46 metros, com azimute de 248º30’43" até o marco B, neste ponto deflete a esquerda e segue em
reta 89,62 metros, com azimute de 242º30’00" até o marco “C”, neste ponto deflete a esquerda e segue em reta 69,29
metros, com azimute de 190º54’56" até o marco “D”, neste ponto deflete a esquerda e segue em reta 55,44 metros,
com azimute de 177º26’31" até o marco “E”; neste ponto deflete a esquerda e segue em reta 21,23 metros, com azimute
de 169º14’37" até o marco “F” neste ponto deflete a direita e segue em reta 27,30 metros, com azimute de 176º06’13"
até o marco “G”, neste ponto deflete a direita e segue em reta 29,64 metros, com azimute de 209º11’07", até o marco
“H” neste ponto deflete a esquerda e segue em reta 53,69 metros, com azimute de 202º08’57", até o marco “I”,
confrontando com o marco “A” até o marco “I”, com a Estrada do Capivari, neste ponto deflete a direita e segue em
reta 193,90 metros, com azimute de 319º58’32" até o marco Q2, confrontando a esquerda com remanescente do imóvel
de propriedade de Gabriel Navarro e outros, neste ponto deflete a direita e segue em reta 336,81 metros, com azimute
de 47º18’33" até o marco R ( marco da Eletropaulo Eletricidade de São Paulo S/A, confrontando com João Bento de
Carvalho, e finalmente neste ponto deflete a direita e segue em reta 84,44 metros, com azimute de 141º37’40" até o
marco “A” onde teve inicio a presente descrição, confrontando com Eletropaulo Eletricidade de São Paulo S/A, encerrando
uma área de 32.430,60 metros, quadrados”, 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, os réus 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 Bernardo do Campo, aos 12 de abril de 2022.
08 e 09/06

Edital de 1° e 2° Praça de bem imóvel e de intimação do executado PAULKALOUBEK (CPF n° 330.476.85800) e sua mulher se casado for. A Dra. Paula Regina Schempf Cattan, MM Juíza de Direito da 1º Vara Cível
do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da Lei. FAZ SABER, aos que o presente Edital 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 ação de Execução DE Titulo Extrajudicial, ajuizada porNELSON LOTAIF,
Processo n° 0824230-41.1998.8.26.0100, 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 11/07/2022 às 12:00 horas e
término dia 14/07/2022 às 12:00 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 14/07/2022 às 12:01 horasque se estenderá por no
mínimo vinte dias e se encerrará em 08/08/2022, às 12:00 horas. Em primeiro e 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 60%(sessenta por cento) do valor da avaliação (atualizada pelos indices adotados pelo TJSP desde
o laudo), na forma do art. 13 do provimento CSM 1625/2009 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 - Gestor Oficial. 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 gestor 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 Gestor Judicial, 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. Se o leilão for diversos bens o houver mais e um laçador, terá preferência aquele que se propuser
a arremata-los todos, em conjunto, Para conferir o original, acesse o site oferecendo para os bens que não
tiverem lance, preço igual ao da avaliação e, para os demais, preço igual ao maior lance que, na tentativa de
arrematação individualizada, tenha sido oferecido para ele. Descrição do bem: Lote 01 – um terreno sem
benfeitorias com frente para a rua 06, lote 07 da quadra 14, loteamento “Terras de Santa Maria II”, no Bairro
do Apotrebu, neste município, medindo 42,36m de frente, 110,42 m do lado do lote 08, 110,89m do lado do lote
06; e 48,76m nos fundos, com o lote 04, com a área de 5.059,57m², objeto da matricula 21.434 do CRI/Itu,
contribuinte nº 0015.0226.0007-00, Consta doAV.08/021.437 – penhora exequenda. Avaliação R$ 72.555,30;
Lote 02 - um terreno sem benfeitorias com frente para o balão de retorno da rua 06, lote 10, da quadra 14,
do loteamento “Terras de Santa Maria II”, no Bairro doApotrebu, neste município, medindo 27,81m de frente,
27,18m mais 9,64m mais 15,39m, com a viela 08; 85,93m com o lote 09, 93,59m com Francisco Afrânio
Magaldi, e 45,93m nos fundo, com os lote 01 e 02, com a área de 5.060,49m², objeto da matricula 21.437 do
CRI/Itu, contribuinte nº 0015.0226.0010-00, Consta do AV.08/021.437 – penhora exequenda. Avaliação R$
72.563,40; Base das avaliações (09/2015), valor que será atualizado até a data da alienação conforme tabela
de atualização monetária do TJ/SP. Do Pagamento Parcelado – Os interessados poderão apresent ar
proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail:
claudio@allianceleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art.
895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso
(Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso
no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida
com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos
autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). 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 o valor pago
(dívida exeqüenda). A publicação deste Edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais dos
executados e dos respectivos patronos. Dos autos, não consta recurso pendente de julgamento. Consta
débitos junto a Prefeitura Municipal de Itu no valor de R$ 63.524,28 (fls. 1194/1195). Será o presente Edital,
por extrato, afixado e publicado, na forma da Lei. São Paulo/SP, 03 de junho de 2022. Paula Regina Schempf
Cattan – Juíza de Direito
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Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.
CNPJ/ME nº 07.658.098/0001-18 - NIRE 35.300.382.846
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de Abril de 2022
1. Data, Hora e Local: Aos 29/04/2021, às 16h00, em reunião realizada exclusivamente por meio de
videoconferência, nos termos do Artigo 121, § Único, da Lei 6.404/1976 (“Lei das S.A.”), sendo tida como
realizada na sede social da Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., sociedade anônima de
capital fechado, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Paulista, 475, 3º andar - parte, Bela Vista, CEP
01311-000 (“Companhia”). 2. Publicações prévias: As Demonstrações Financeiras, referentes ao
exercício social encerrado em 31/12/2021, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer
dos Auditores Independentes, foram publicadas no Jornal O Dia SP (páginas 5 a 8) em 31/03/2022.
Considera-se sanada a não publicação dos anúncios de que trata o Artigo 133, caput, da Lei das S.A.,
tendo em vista a presença da única acionista que representa a totalidade do capital social da Companhia,
conforme disposto no Artigo 133, § 4º, da Lei das S.A.. 3. Convocação e Presença: Dispensada a
convocação, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei das S.A., tendo em vista a presença da única
acionista da Companhia, conforme registro e assinatura constantes no Livro de Presença de Acionistas
respectivo, a Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A., sociedade anônima de capital
aberto, com sede em São Paulo/SP, Avenida Paulista, 475, 3º andar - parte, Bela Vista, CEP 01311-000,
CNPJ/ME nº 11.992.680/0001-93, com seu atos constitutivos arquivados perante a JUCESP/NIRE
35.300.379.560, neste ato representada nos termos do seu Estatuto Social, por seu Diretor, Sr.
Frederico de Aguiar Oldani, brasileiro, divorciado, administrador, RG nº 15.337.260-6 (SSP/SP),
CPF/ME nº 253.515.048-47, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida
Paulista, 475, 3º andar - parte, Bela Vista, CEP 01311-0000 (“Qualicorp Consultoria”). 4. Composição
da Mesa: Presidente: Frederico de Aguiar Oldani; e Secretária: Bruna Menezes de Moura. 5. Ordem
do Dia e Deliberações: Após examinados e discutidos os itens constantes da Ordem do Dia, a única
acionista, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, deliberou o quanto segue: 5.1. Aprovar as
'HPRQVWUD©·HV )LQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD UHIHUHQWHV DR H[HUF¯FLR VRFLDO ߔQGR HP 
acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes; 5.2. Aprovar
a destinação do lucro líquido da Companhia, relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2021, após
as deduções legais para Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social, bem como a dedução
decorrente do ajuste líquido da adoção das normas contábeis CPC 48, 47 06 (R2) pela Companhia,
correspondente ao montante de R$ 344.810.767,92 da seguinte forma: (a) constituição de reserva legal
no montante de R$ R$ 17.240.538,40; (b) constituição de reserva para investimentos no montante de R$
324.294.527,23; e (c) pagamento de dividendos no valor de R$ 3.275.702,30 que será distribuído
conforme condições abaixo estabelecidas: 5.2.1. Fica aprovado que os dividendos declarados acima no
item 5.2.(c) serão pagos até 30/12/2022, conforme autorizado pelo Artigo 205, § 3º, da Lei das S.A.. 5.3.
$SURYDUDDXV¬QFLDGHߔ[D©¥RGROLPLWHP£[LPRGHUHPXQHUD©¥RJOREDODQXDOSDUDRH[HUF¯FLRGH
tendo em vista que os administradores são remunerados por outras sociedades que integram o mesmo
Grupo Econômico da Companhia, das quais também são administradores. 5.4. Aprovar a prática, pela
Diretoria e/ou procuradores da Companhia e de suas controladas, de todos os atos que forem
QHFHVV£ULRV¢HIHWLYD©¥RGDVGHOLEHUD©·HVWRPDGDVDFLPDEHPFRPRUDWLߔFDURVDWRVM£SUDWLFDGRVSRU
WDLVSHVVRDVSDUDRPHVPRߔP6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar foram encerrados os
trabalhos e suspensa a Assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos os
presentes assinada. Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do Artigo
130, § 1º, da Lei das S.A.. Assinaturas: Mesa: Presidente: Frederico de Aguiar Oldani; e Secretária:
Bruna Menezes de Moura; Acionista: Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
(representada pelo seu Diretor, Sr. Frederico de Aguiar Oldani $ SUHVHQWH DWD « FµSLD ߔHO GD YLD
lavrada em livro próprio. São Paulo - SP, 29/04/2022. Mesa: Frederico de Aguiar Oldani - Presidente;
Bruna Menezes de Moura - Secretária. Acionista: Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros
S.A. - p.p. Frederico de Aguiar Oldani - Diretor; Visto do Contador: Adriana Ricardo Arrais - CRC
1SP213332/O-7. JUCESP nº 267.695/22-6 em 26/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE
Sebastiana Pereira Kaetsu, REQUERIDO POR Regina Keiko Kaetsu - PROCESSO Nº 100439494.2019.8.26.0704.O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo,DR. LEONARDO AIGNER RIBEIRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que,por sentença proferida em 10/12/2021,foi decretada a INTERDIÇÃO de SEBASTIANA PEREIRA KAETSU,CPF 128.208.968-47,declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeada como CURADORA, em caráter
DEFINITIVO, a Sra. Regina Keiko Kaetsu. 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.
[08]

(',7$/'(,17,0$d23URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR&XPSULPHQWRGHVHQWHQoD
 3UHVWDomR GH 6HUYLoRV ([HTXHQWH 6RFLHGDGH %HQHILFHQWH 6mR &DPLOR ([HFXWDGR -RVp (GXDUGR *XLPDUmHV $YLOD
HRXWUR(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D
GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,9  /DSD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  /8&,$ +(/(1$ %2&&+,
)$,%,&+(5QDIRUPDGD/HLHWF)D]6DEHUD-26e('8$5'2*8,0$5(6È9,/$ &3) H-26e
*8,0$5(63,5(6'(È9,/$ &3) TXHQRVDXWRVGDDomRGH3URFHGLPHQWR&RPXPRUDHPIDVH
GH FXPSULPHQWR GH VHQWHQoD DMXL]DGD SRU 6RFLHGDGH %HQHILFHQWH 6mR &DPLOR SURFHGHXVH D SHQKRUD VREUH DV
TXDQWLDV EORTXHDGDV MXGLFLDOPHQWH GH 5  5  5  H 5  (VWDQGR RV H[HFXWDGRV HP
ORFDO LJQRUDGR IRL GHIHULGD D ,17,0$d2 GD SHQKRUD SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU DSyV RV  GLDV VXSUD
RIHUHoDP LPSXJQDomR FRP DGYHUWrQFLD GH TXH HP FDVR GH RPLVVmR D LQGLVSRQLELOLGDGH VHUi FRQYHUWLGD HP SHQKRUD
LQGHSHQGHQWHPHQWHGDODYUDWXUDGHWHUPR DUWHVHJXLQWHV HSURVVHJXLUiRIHLWRHPVHXVXOWHULRUHVWHUPRV
6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV 
GHPDLRGHH
(',7$/'(,17,0$d23URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR&XPSULPHQWRGHVHQWHQoD
3UHVWDomRGH6HUYLoRV([HTXHQWH)XQGDomR6mR3DXOR([HFXWDGR+\QJULG%DVLOLR*RPHV(',7$/'(,17,0$d2
35$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR
)RUR 5HJLRQDO ,  6DQWDQD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  $'(9$1,5 &$5/26 025(,5$ '$ 6,/9(,5$ QD IRUPD GD
/HL )$= 6$%(5 D R  +<1*5,' %$6,/,2 *20(6 &3)  TXH R PDQGDGR PRQLWyULR H[SHGLGR QRV
DXWRV GD DomR 0RQLWyULD DMXL]DGD SRU )XQGDomR 6mR 3DXOR HQWLGDGH PDQWHQHGRUD GD 3RQWLItFLD 8QLYHUVLGDGH
&DWyOLFD GH 6mR 3DXOR  38&63 FRQYHUWHXVH HP PDQGDGR H[HFXWLYR FRQVWLWXLQGRVH WtWXOR H[HFXWLYR MXGLFLDO GD
TXDQWLD GH 5  QRYHPEUR GH   (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU
HGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWDGH
SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D
SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD GH TXH WUDQVFRUULGR R SUD]R SUHYLVWR QR DUW  GR &3& VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR
LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV
SUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGH-XQKRGHH
(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ &ODVVH$VVXQWR([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO
&RQWUDWRV%DQFiULRV([HTXHQWH%DQFR%UDGHVFR6$([HFXWDGR*EZ,QFRUSRUDGRUDGH(PSUHHQGLPHQWRV,PRELOLiULRV/WGDH
RXWUR(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,3LQKHLURV(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &DVVLR3HUHLUD%ULVRODQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D R *%:,1&25325$'25$'((035((1',0(1726,02%,/,È5,26/7'$&13-H',2*2$5$Ò-2
7,%,5,dÈ&3)FRPHQGHUHoRj$YHQLGD%ULJDGHLUR)DULD/LPD-DUGLP3DXOLVWDQR&(36mR3DXOR
63TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRUSDUWHGH%DQFR%UDGHVFR6$(QFRQWUDQGRVHRVUpXV
HPOXJDUHVLQFHUWRVHQmRVDELGRVIRLGHWHUPLQDGDDVVXDV&,7$d®(6SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUD
TXHQRSUD]RGH WUrV GLDV~WHLVSDJDUHPDGtYLGDQRYDORUGH5TXHGHYHUiVHUDWXDOL]DGDDWpDGDWDGRHIHWLYR
SDJDPHQWRDFUHVFLGDGRVKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGDSDUWHH[HTXHQWHDUELWUDGRVHP GH]SRUFHQWR VREUHRYDORUDWXDOL]DGR
GRGpELWRFRQIRUPHSHGLGRLQLFLDO&DVRR D H[HFXWDGR D HIHWXHRSDJDPHQWRQRSUD]RDFLPDDVVLQDODGRRVKRQRUiULRV
DGYRFDWtFLRVVHUmRUHGX]LGRVSHODPHWDGH DUWGR&3& )LFDDGYHUWLGRTXHSRGHUiDSUHVHQWDUHPEDUJRVjH[HFXomR
QRSUD]RGH TXLQ]H GLDVXWHLV1RSUD]RSDUDHPEDUJRVUHFRQKHFHQGRRFUpGLWRGR D H[HTXHQWHHFRPSURYDQGRRGHSyVLWR
GH WULQWDSRUFHQWR GRYDORUHPH[HFXomRDFUHVFLGRGHFXVWDVHGHKRQRUiULRVGHDGYRJDGRSRGHUiR D H[HFXWDGR D YDOHU
VHGRGLVSRVWRQRDUWHGR&3&,QGHIHULGDDSURSRVWDVHJXLUVHmRRVDWRVH[HFXWLYRVQRVWHUPRVGRDUWGR
&3&2QmRSDJDPHQWRGHTXDOTXHUGDVSDUFHODVDFDUUHWDUiRGLVSRVWRQRDUWGR&3&$RSomRSHORSDUFHODPHQWR
LPSRUWDUHQ~QFLDDRGLUHLWRGHRSRUHPEDUJRV DUWGR&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQD
IRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDLRGHH
(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,  6DQWDQD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  $'(9$1,5 &$5/26 025(,5$
'$6,/9(,5$QDIRUPDGD/HL)$=6$%(5D R $1$&$52/,1$6$1726%(51$5',12'$6,/9$&3)
 TXH QRV DXWRV GD DomR GH ([HFXomR DMXL]DGD SRU )XQGDomR 6mR 3DXOR PDQWHQHGRUD GD 3RQWLItFLD 8QLYHUVLGDGH
&DWyOLFD GH 6mR 3DXOR SURFHGHXVH D SHQKRUD VREUH D TXDQWLD EORTXHDGD GH 5  (VWDQGR D H[HFXWDGD HP
ORFDO LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR GD SHQKRUD SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU DSyV RV  GLDV VXSUD
RIHUHoDLPSXJQDomRQDDXVrQFLDGRVTXDLVSURVVHJXLUiRIHLWRHPVHXVXOWHULRUHVWHUPRV6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRU
H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH
0DLRGHH
(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(6621 2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD
9DUD&LYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D *XLOKHUPH'XUDQ'HSLHULQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D R 0$*12%$/'23,1725,%(,52%UDVLOHLUR3XEOLFLWiULR&3)FRPHQGHUHoRj5XD-RDR)UDQFLVFRGH0HOOR
9LOD1RYD$OED&(36mR3DXOR63TXHSRUHVWH-Xt]RWUDPLWDGHXPDDomRGH&XPSULPHQWRGHVHQWHQoDPRYLGD
SRU%$1&2%5$'(6&26$(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRQRVWHUPRVGRDUWLJR,9GR&3&IRL
GHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2SRU(',7$/SDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGR
SUHVHQWHHGLWDOSDJXHDTXDQWLDGH5 -DQHLUR GHYLGDPHQWHDWXDOL]DGDVRESHQDGHPXOWDGHVREUH
RYDORUGRGpELWRHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGH DUWLJRHSDUiJUDIRVGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO )LFDFLHQWHDLQGDTXH
QRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRVHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLD
VHRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVSDUDTXHRH[HFXWDGRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRV
SUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRH
SDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDLRGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&LYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D *XLOKHUPH'XUDQ'HSLHULQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D R 7UXFN9DQV3HoDV/WGD0( &13- H5XEHQV0LRWWL &3) TXHOKHIRLSURSRVWDXPD
DomRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRUSDUWHGH%DQFR%UDGHVFR6$REMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 IHYHUHLURGH
 UHSUHVHQWDGDSHOR&RQWUDWRGH&pGXODGH&UpGLWRVREQ(QFRQWUDQGRVHRVH[HFXWDGRVHPOXJDULQFHUWR
HQmRVDELGRH[SHGHVHR(',7$/SDUDTXHHPGLDV~WHLVDIOXLUDSyVRSUD]RVXSUDSDJXHPRGpELWRDWXDOL]DGRDFUHVFLGR
GDVFRPLQDo}HVOHJDLVFDVRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHHTXHUHQGRRIHUHoDPHPEDUJRVQRSUD]RGH
GLDV~WHLVIDFXOWDQGRDRVH[HFXWDGRVQHVVHSUD]RUHFRQKHFHQGRRFUpGLWRGRH[HTXHQWHHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGH
GRYDORUHPH[HFXomRPDLVFXVWDVHKRQRUiULRVUHTXHUHURSDJDPHQWRGRVDOGRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomR
HMXURVVRESHQDGHSHQKRUDHDYDOLDomRGHEHQVILFDQGRDGYHUWLGRVTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHPFDVRGHUHYHOLDQRV
WHUPRVGRDUW,9GR&3&6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGR
QHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDEULOGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $'(9$1,5&$5/26025(,5$'$6,/9(,5$QDIRUPDGD/HL
)$=6$%(5D R *,/6213(5(,5$'()5(,7$6&3)H3(5621$/678',2)272 9,'(26&/7'$0(&13TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHVDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 GH]HPEUR
GH UHSUHVHQWDGDSHOD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR(PSUpVWLPR&DSLWDOGH*LURQTXHUHVWRXLQDGLPSOLGD(VWDQGR
RVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPRGpELWRDWXDOL]DGR
RFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHPRXUHFRQKHoDPRFUpGLWRGRH[HTXHQWH
FRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWH
VHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUD
GHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGR&XUDGRU(VSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWR
DIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGH0DLRGH
H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D )HUQDQGDGH&DUYDOKR4XHLUR]QDIRUPDGD/HL)$=6$%(5D R
5,&$5'29,&(17(6$1726'(628=$&3)TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGR
DTXDQWLDGH5 PDUoRGH UHSUHVHQWDGDSHOR,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH&RQILVVmRGH'tYLGDH2XWUDV$YHQoDV
Q(VWDQGRRH[HFXWDGRHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXH
RGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHRXUHFRQKHoDRFUpGLWR
GRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHR
SDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRE
SHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODU
SURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWD
FLGDGHGH6mR3DXORDRVGH0DLRGHH

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 45ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 14º andar - salas nº 1418 / 1422 - Centro - CEP 01501-900 - São
Paulo-SP - E-mail: upj41a45@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo: 20 dias.
Proc. nº 1131023-82.2019.8.26.0100. A Dra. BRUNA CARRAFA BESSA LEVIS,
MMª Juíza de Direito da 45ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
do Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER a SEVERINO HIPÓLITO
DE MEDEIROS (CPF 883.095.768-20), que CATARINA RASSI JOÃO e/o lhe
movem ação de DESPEJO por FALTA de PAGAMENTO c/c COBRANÇA (corréu:
Eulino Maria da Conceição), relativamente ao imóvel situado na Pça. Mal.
Deodoro, 324, apto. 24, Sta. Cecília, cujo débito atinge R$ 4.500,78 (fev/2020).
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que,
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PURGUE a MORA ou
CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados
e ciente de que no silêncio lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o
presente afixado e publicado na forma da lei.São Paulo, 30 de maio de 2022.
04 e 07/06
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 16ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 8º andar - salas nº 821 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: (11) 35389389 - upj16a20@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo de 20 dias Processo nº 0012814-69.2022.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 16ª Vara
Cív e l, do Fo ro Centra l Cível, Estado de São Paulo, Dr. FELIPE POYARES
MIRANDA, na for ma da Lei, etc. FAZ SABER a RODRIGO BRAGA DIAS (CPF
326.233.698-01), atualmente em lugar incerto e não sabido, que pelo presente,
expedido nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por ICOMON
TECNOLOGIA LTDA., fica INTIMADO para, no prazo de 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, PAGAR o DÉBITO de R$4.550,06 (março/2022), a ser atualizado
e acrescido das cominações legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de MULTA de
10% e de HONORÁRIOS de 10% (art. 523, § 1º do CPC/2015), os quais incidirão
sobre o restante, caso pague parcialmente, prosseguindo-se o feito com a
penhora de bens e avaliação. Fica ciente também que não pagando, inicia-se o
prazo de 15 dias para IMPUGNAÇÃO, independentemente de penhora ou nova
intimação (art. 525 do CPC). Será o presente afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de maio de 2022.
03 e

04/06

2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - Praça João Mendes s/nº - sala 2207 - Centro - CEP
01501-000 - Fone: (11) 3538-9245 - São Paulo/sP - E-mail: sp2regpub@tjsp.jus.br - EDITAL
de CITAÇÃO expedido nos autos da ação de USUCAPIÃO, processo nº 0018323-93.2013.8.26.0100.
A MMª Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dra. VIVIAN LABRUNA CATAPANI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Sociedade Civil de Terrenos
Mangalot, pelo rep. legal, Sr. Antonio Carlos Queiroz Ferreira, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que LAURIENE DE ASSIS
AGUIDA e MIGUEL GARCIA AGUIDA ajuizaram ação de USUCAPIÃO visando declaração de
domínio sobre imóvel situado na Rua Jose Ataliba Ortiz, 491, Vila Mangalot, Pirituba, São Paulo/SP,
CEP 05131-000, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-seo
presente edital para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS para CONTESTAREM no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR
ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
São Paulo, 24 de maio de 2022. Eu, a) FredericoYabu Tamura, Escrevente Técnico Judiciário.
03 e 04/06
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QUARTA-FEIRA, 8 DE JUNHO DE 2022

Quem visitar nesta semana
o site oficial de La Sarthe, uma
sub-região administrativa da
França, pode achar que está no
endereço errado. A página, que
rotineiramente oferece serviços
e informações da administração pública aos cidadãos, está
tomada por imagens e dados
sobre as 24 Horas de Le Mans.
O enfoque tem bons motivos: segundo uma pesquisa
periódica levada a cabo pela
Universidade de Le Mans, o
tradicional circuito, que sedia
uma das competições mais famosas do mundo, responde
por 2.450 empregos permanentes na região – cerca de 1%
do total de toda La Sarthe. Na
França, o número poderia superar 6 mil vagas. Anualmente, segundo o estudo dirigido
pelos especialistas Jean-Pascal
Gayant e Arnaud Cheron, o
circuito de Le Mans gera 114
milhões de Euros (perto de
585,7 milhões de Reais na cotação atual) em impacto econômico na região (dados de
2015, última das quatro edições periódicas publicadas pela

universidade). E o número é
crescente.
No próximo sábado, às 11h
(de Brasília), o Circuito de La
Sarthe, na cidade de Le Mans,
sua capital administrativa,
dará a largada para a 90a
edição das 24 Horas. Em
um país com forte vocação
turística, a prova é um dos
carros-chefes do setor esportivo, ao lado do torneio
de tênis de Roland Garros
e da maratona ciclística
Tour de France. Com 144
mil habitantes (censo de
2019), durante uma semana frenética a cidade vê
suas ruas invadidas por automóveis e excursões de
toda a Europa. Em 1967, a
corrida registrou o recorde de
300 mil pessoas in loco. Hotéis e restaurantes em uma área
de até 70km ficam lotados e
recebem a injeção de 29,9 milhões de Euros (153,6 milhões
de Reais, dado de 2015).
Brasileiros – Reunindo os
melhores pilotos de provas de
longa duração do mundo desde sua primeira edição, em
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Milionária, popular e relevante,
Le Mans chega a 90 edições

O Alpine A480 do brasileiro André Negrão durante testes do
último domingo (5)

1923, Le Mans é um dos eventos esportivos mais longevos do
mundo. Ao lado do GP de
Mônaco de F-1 e das 500 Milhas de Indianápolis, compõe
a chamada Tríplice Coroa –
uma façanha tão difícil de conquistar que até hoje só foi alcançada por um piloto, o britânico Graham Hill.
André Negrão, piloto da
francesa Alpine, e Pipo Derani, da americana Glickenhaus,
chegam para a disputa deste

ano com chances reais de tentar a vitória na classificação
geral. Negrão é também o primeiro brasileiro a disputar a
prova na condição de líder do
WEC, o Campeonato Mundial de Endurance, do qual a prova faz parte. Em seu currículo, o piloto da Alpine tem duas
vitórias em Le Mans na categoria LMP2, além do título
mundial de 2018/2019. Em
2021, Negrão chegou ao pódio da classificação geral, com

um terceiro lugar ao lado dos
parceiros Nicolas Lapierre e
Matthieu Vaxiviere.
Derani estará na pista a bordo de um carro tecnologicamente mais avançado que o
Alpine A480 de Negrão (na
verdade, um LMP2 adaptado),
com a mesma filosofia de
construção dos Toyota GR010
híbridos, atuais campeões da
prova na classificação geral. O
Brasil conta ainda com mais
quatro pilotos nas demais categorias da edição número 90
das 24 Horas de Le Mans (veja
abaixo).
A programação oficial da
prova será aberta na quartafeira (8), com a realização de
dois treinos livres e a primeira
rodada da classificação. A quinta-feira terá mais dois treinos
livres e a disputa da pole position. A largada das 24 Horas

de Le Mans está marcada para
11h de domingo e pode ser assistida no Brasil no canal de
streaming Star+. Com programação a ser anunciada, a
ESPN também deve transmitir trechos da corrida.
Brasil na 24 Horas de Le
Mans 2022
André Negrão / Hypercar /
Alpine A480 Gibson / Alpine
Elf Team; Pipo Derani /
Hypercar / Glickenhaus SCG
007 / Glickenhaus Racing;
Felipe Nasr / LMP2 / Oreca
07 Gibson / Team Penske;
Pietro Fittipaldi / LMP2 /
Oreca 07 Gibson/ Inter Europol Competition; Daniel
Serra / LMGTE-Pro / Ferrari
488 GTE EVO / Ferrari AF
Corse; Felipe Fraga / LMGTEPro / Ferrari 488 GTE EVO /
Riley Motorsports.

Copa SP Light de Kart

Pedro Ricardo volta para o
Tocantins com mais experiência

Indy Pro 2000

Kiko Porto
Após passar por uma verdadeira maratona de corridas no
mês de maio, quando disputou
seis provas, Kiko Porto dá sequência a temporada 2022 da Indy
Pro 2000 neste final de semana,

com a disputa da etapa de Road
America, circuito localizado na
pequena cidade de Elkhart Lake.
O encontro da categoria intermediária do Road to Indy contará
com duas corridas.

No ano de estreia na Indy Pro
2000, o pernambucano tem se
colocando sempre entre os dez
melhores nas corridas. Para este
final de semana, Porto busca seu
primeiro pódio no campeonato,
que passou perto de acontecer
por duas vezes: em São Petersburgo, quando foi o quarto colocado, e em Indianápolis, onde foi
acertado por um concorrente
quando lutava pelas primeiras
posições.
A pista localizada no estado
americano de Wisconsin traz
ótimas recordações para o piloto. Na campanha do título da
USF2000, em 2021, Porto obteve uma vitória, uma melhor
volta e duas poles positions no
traçado de 6.515 metros, e espera repetir o bom desempenho
do ano passado neste final de
semana na Indy Pro 2000.
“Gosto muito do circuito de

Road America. É uma pista ‘raiz’
e que me agrada demais. Tenho
feito um bom campeonato até
aqui, mas espero conseguir me
colocar entre os primeiros para
subir na classificação. Passamos
perto do pódio em algumas ocasiões e espero conseguir isso
nesse final de semana em uma
pista onde já venci”, disse Kiko,
que tem o patrocínio do Banco
Daycoval.
A programação da Indy Pro
2000 em Road America terá início nesta quinta-feira (9), com
dois treinos livres. A sexta-feira
terá mais um exercício e a classificação para a primeira corrida. O sábado terá mais uma tomada de tempos e a primeira prova do final de semana, enquanto
o domingo fecha a etapa com a
corrida 2 em Elkhart Lake. O
canal do Road to Indy no YouTube mostra as provas.

Maratona Internacional de Porto
Alegre será disputada domingo
A 37ª Maratona Internacional de Porto Alegre, que será
disputada domingo (12), com
largadas a partir das 6:55 em
frente ao BarraShoppingSul,
recebeu o selo Ouro e o Permit 05/2022 da Confederação
Brasileira de Atletismo (CBAt).
A competição volta a ser realizada após três anos em função da pandemia da COVID19 e reunirá cerca de 15.000
inscritos na maratona, meia
maratona, corrida rústica de
8,5 km e maratoninha, destinada a crianças.
Os corredores deverão re-
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Depois de três anos, em função da pandemia da COVID-19, a tradicional competição gaúcha volta a ser realizada e recebe
o selo Ouro e o Permit 05/2022 da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt)

tirar o kit de participação
também no BarraShoppingSul, que fica na Avenida Diário de Notícias, 300, Cris-

tal, Porto Alegre. A entrega
será feita na quinta (9/6) e
sexta-feira (10/6), das 10 até
20 horas e no sábado (11/6)

das 10 até as 19 horas.
Os organizadores do evento realizarão ainda a Feira da
Maratona, no mesmo endereço, também na quinta e sexta-feira, das 10 às 20 horas, e
no sábado, das 10 até às 14
horas.
A última edição do evento
foi realizada em 2019, com vitórias dos brasileiros Alisson
Peres da Rocha (2:18:30) e
Cristiane Alves Silva (2:49:06).
A NewOn é patrocinadora
do atletismo brasileiro para a
saúde integral dos atletas e
apoio às competições.

Foto/ Gilmar GR

Foto/ Gavin Baker

Kiko Porto vai para Road America, onde
venceu no ano passado na USF2000

Pedro Ricardo destaca a experiência e evolução que adquiriu
Em uma das classes mais piloto de 14 anos de idade fidisputadas e equilibradas do cou com o 12º lugar depois de
kartismo brasileiro como a F- alguns choques em disputas,
4 Junior, qualquer detalhe pode mas foi o quarto mais rápido, a
fazer a diferença entre a vitó- 0s571 do vencedor. Finalmenria e a 10ª posição tanto na to- te na terceira corrida o tocantimada de tempo como no resul- nense já teve uma evolução aintado das corridas. E o tocanti- da maior, largando em12º e renense Pedro Ricardo Almeida cebendo a bandeirada em oita(Naval Navegações/Bravo Ser- vo, fazendo o quinto giro mais
viços Marítimos) sentiu na veloz, a 0s355 do vencedor.
pele a competitividade desta
“Saio mais forte e feliz com
categoria. Na disputa da roda- a minha evolução. O Alan Synda tripla da Copa São Paulo thes passou muito de sua experiLight de Kart, no último fim de ência para mim e a Evolution Mosemana em Interlagos (SP/SP), torsport acertou bem o meu kart.
ele trouxe para Palmas grande Pena que o motor sorteado não era
aprendizado e experiência.
tão rápido e complicou a minha
“Valeu por tudo. Ganhei etapa, pois a tomada de tempos foi
muito aprendizado e experiên- decisiva nesta categoria tão equicia competindo com pilotos de librada”, comentou o representantodo o Brasil, que me ajudarão te da Naval Navegações/Bravo Sermuito nos outros campeonatos viços Marítimos. ”Aliás parabenique são minhas prioridades”, zo o talento que o Alan demonsanalisou o tricampeão da Copa trou em sua vitória na categoria
Palmas de Kart.
Sênior”, finaliza o PR66, como o
A competitividade da F-4 rapaz é conhecido nos kartóJunior no Kartódromo Ayrton dromos do Tocantins.
Senna começou na tomada de
A próxima competição de
tempos, quando Pedro Ricar- Pedro Ricardo será na Copa
do ficou a apenas 185 milési- Brasil de Kart, de 27 a 30 de
mos de segundo do pole posi- julho, em Aracajú (SE), onde
tion e largou da 10ª posição. ele largou da pole position na
Na primeira prova terminou no final do Campeonato Nordesnono posto e ficou com a nona te de Kart, e finalizou em quarvolta mais rápida, a 0s619 do to, num forte grid com pilotos
vencedor. Na segunda bateria o de todo o Brasil.

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.

(11) 99653-7522

