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IBGE estima safra recorde de
263 milhões de toneladas em 2022
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STF decide que negociação prévia é
obrigatória em demissões em massa

São Paulo volta a obrigar uso
de máscaras contra covid-19
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Previsão do Tempo

Manhã

Tarde

22º C

Foto/Marcello Casal Jr/ABr

Pietro Fittipaldi terá neste
final de semana especial em sua
carreira. O piloto disputará pela
primeira vez as 24 Horas de Le
Mans, mais importante corrida
de longa duração do planeta,
defendendo a InterEuropol na
classe LMP2, onde terá como
companheiros para a “maratona” o suíço Fabio Scherer e o
dinamarquês David Heinemeier-Hansson. É o primeiro brasileiro desde Rubens Barrichello a ter completado a trinca F1,
Indy-500 e 24 Horas de Le
Mans.
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nistério da Saúde.
A Sala de Situação tem por
objetivo divulgar orientações
para resposta a casos dessa doença no Brasil, bem como direcionar as ações de vigilância
quanto à definição de caso, processo de notificação, fluxo laboratorial e investigação epidemiológica no país.
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Consumo das famílias tem
alta de 7,3% em abril
Página 3

Campeonato Paulista APER
Cross Country 2022 - CNCC
Series acelera preparação
para primeira etapa
A organização do Campeonato Paulista APER Cross
Country 2022 – CNCC Series
vem trabalhando forte para a
estreia da competição, com a
primeira das quatro etapas marcadas para os dias 2 e 3 de julho, na pista do SP Race Park,

15º C

Noite

Em 2019, o Velopark recebeu
Já estão a venda os ingressos para o regresso da Stock
Car ao Velopark, na primeira
semana de julho. O tradicional
autódromo gaúcho, localizado

a corrida 500 da Stock Car
em Nova Santa Rita, na região
metropolitana de Porto Alegre,
receberá as etapas 5 e 6 da temporada 2022 nos dias 2 e 3. O
encontro também contará com a

realização da quarta etapa da categoria de acesso Stock Series.
A organização também anunciou
a programação (confira no final
do texto).
Palco histórico da Stock Car
por ter sediado a corrida 500 da
categoria, em 7 de abril de 2019,
com vitória de Daniel Serra, o
Velopark já recebeu 18 provas do
campeonato. Empatado com o
Autódromo Velocitta, o traçado
gaúcho está no top-10 das pistas
que mais receberam corridas da
Pro Series. Interlagos lidera o
ranking com 142 provas.
A última vez que o Velopark recebeu a Stock Car foi no
fim de semana de 15 de setembro de 2019 — antes do início
da pandemia de Covid-19.
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em Jarinu. O evento, inédito
na modalidade, será uma grande festa da categoria e reunirá Motos e UTV’s, com pilotos estreantes e experientes.
O objetivo é resgatar e impulsionar o esporte, além de ampliar a base.
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Rotary Kart Club
completa 11 anos
com Alberto Otazú
em destaque

Stock Car anuncia programação
e venda de ingressos para rodada
dupla no Velopark

DÓLAR

Compra: 5,23
Venda:
5,24

Dos nove casos suspeitos de
varíola
dos
macacos
(monkeypox) no Brasil, um já foi
descartado, no Ceará. Entre os
demais casos suspeitos, cinco
são do sexo masculino e três do
feminino. Há dois casos sob
monitoramento em hospitais,
conforme informado pela Sala de
Situação da Monkeypox, do Mi-

Pietro Fittipaldi estreia em
outra prova lendária:
24 Horas de Le Mans

Comercial
Compra: 4,88
Venda:
4,89

EURO

Brasil tem oito casos suspeitos
de varíola dos macacos

Esporte

Fonte: Climatempo

Turismo
Compra: 4,96
Venda:
5,07

de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), o Tribunal Regional
Federal (TRF) da 3º Região, o
Ministério Público do Estado de
São Paulo (MP-SP), o Tribunal
Regional Eleitoral de São Paulo
(TRE-SP) e a Câmara dos Vereadores de São Paulo. Página 5
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Quinta: Sol com
muitas nuvens e
pancadas de chuva
à tarde. À noite o
tempo passa a chuvoso.

Instituições públicas no estado de São Paulo voltaram a exigir o uso de máscaras nos ambientes internos de suas dependências para evitar a disseminação e
contágio da covid-19. Entre os
órgãos que voltaram a obrigar o
uso do artefato estão o Tribunal

Foto/Divulgação

A Justiça Federal decidiu
impedir a atuação da Polícia
Rodoviária Federal (PRF) em
operações fora de rodovias federais. A 26ª Vara Federal do
Rio de Janeiro aceitou pedido
do Ministério Público Federal
(MPF) para suspender o Artigo
2º da Portaria 42/2021, do Ministério da Justiça e Segurança
Pública.
Segundo o artigo suspenso,
a PRF poderia designar efetivo
para integrar equipes em operação conjunta com outras forças, prestar apoio logístico, atuar na segurança das equipes e
do material empregado, ingressar em locais alvos de mandado de busca e apreensão, mediante previsão em decisão judicial, lavrar termos circunstanciados de ocorrência e praticar
outros atos relacionados ao
objetivo da operação conjunta.
O MPF pediu a nulidade do
Artigo 2º para impedir a atuação da PRF em operações policiais em locais como as comunidades localizadas dentro
da cidade do Rio. A Justiça
aceitou o pedido por considerar que ele viola o parágrafo 2º
do Artigo 144 da Constituição
Federal, que especifica que a
PRF “destina-se, na forma da
lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais”.
O pedido do MPF veio depois de três operações policiais, com a participação da PRF,
que resultaram na morte de 37
pessoas, uma na comunidade
do Chapadão (que deixou seis
mortos), em março; e duas na
Vila Cruzeiro (uma em fevereiro, com oito mortos, e outra
em maio, com 23 mortos).
Por meio da assessoria de
imprensa, a PRF informou que
“já está cumprindo a decisão,
analisando a situação e adotando as providências necessárias”. (Agencia Brasil)

Planos não são obrigados a
cobrir condutas fora da lista
da ANS, segundo STJ

Foto/ Dutch Photo Agency

Decisão da
Justiça impede
atuação da
PRF fora de
rodovias
federais

ografia e Estatística (IBGE).
A previsão de maio é 0,6%
maior do que a estimada pela
pesquisa de abril, de 261,5 milhões de toneladas.
A alta em relação a 2021
deve ser puxada principalmente
pelas safras de milho, que devem fechar o ano em 112 milhões de toneladas, um crescimento de 27,6% na comparação com o ano anterior.
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A produção de cereais,
leguminosas e oleaginosas
deve fechar 2022 com um volume recorde de 263 milhões
de toneladas. Caso a estimativa se confirme, a safra será
3,8% superior à registrada em
2021, de 253,2 milhões de toneladas. O dado é do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de maio,
divulgado na quarta-feira (8)
pelo Instituto Brasileiro de Ge-

Governo propõe suspensão de dívida de SP
por 2 anos para zerar ICMS de combustíveis

Alberto Otazú liderando prova
O Rotary Kart Club (RKC) vai
festejar seus 11 anos de atuação
com a realização da quinta etapa
de seu campeonato de rental kart
neste sábado (11), no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo
(SP). Entre tantos outros pilotos,
Alberto Cesar Otazú também
tem o que comemorar por fazer
parte da história do certame do

Rotary Club Ponte Estaiada.
Afinal, ele é recordista de vitórias e detém vários importantes títulos nas estatísticas. “Estou muito animado com a histórica etapa do RKC neste sábado, ainda mais por querer
ampliar o meu recorde de vitórias no campeonato. Isso me
motiva”, avisa Otazú. Página 6
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Em 1 mês de Operação Sufoco,
número de presos em SP sobe 17%
O Governo de São Paulo fechou um balanço que aponta aumento de 17% no número de
presos que ingressaram no sistema prisional estadual em maio
na comparação a abril. O período coincide com o início da
Operação Sufoco, deflagrada
pelo governador Rodrigo Garcia
no dia 4 de maio para dobrar o
efetivo policial nas ruas, principalmente na capital e regiões
metropolitanas da Grande São
Paulo, interior e litoral, para reforço no combate ao crime e
aumento da sensação de segurança da população.
“Apesar de São Paulo ser o
estado mais seguro do Brasil,
o combate ao crime precisa ser
permanente, sem dar trégua a

bandidos. Com a Operação Sufoco, a gente põe mais policiais e viaturas nas ruas. Em um
estado com 46 milhões de habitantes, os problemas de violência são diários e nós precisamos enfrentar de frente. Enquanto houver indicador de violência, nós precisamos estar
trabalhando. E é dessa forma
que eu me comporto como governador, e a polícia vai continuar com patrulhamento dobrado em nossas cidades”, afirmou Rodrigo.
De acordo com um levantamento da Secretaria da Administração Penitenciária, o sistema
prisional paulista registrou
7.357 novos ingressos de presos em maio, ante 6.301 no mês

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
7 junho 2022 foi Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. O
que os 55 vereadores tão falando e escrevendo sobre as liberdades ainda possíveis de jornalistas e das empresas de comunicação ?
.
PREFEITURA (São Paulo)
7 junho 2022 foi Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. O
que Ricardo Nunes (MDB) tá falando e escrevendo sobre as liberdades ainda possíveis de jornalistas e das empresas de comunicação ?
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
7 junho 2022 foi Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. O
que os 94 deputados tão falando e escrevendo sobre as liberdades
ainda possíveis de jornalistas e das empresas de comunicação ?
.
GOVERNO (São Paulo)
7 junho 2022 foi Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. O
que Rodrigo Garcia (PSDB) tá falando e escrevendo sobre as
liberdades ainda possíveis de jornalistas das empresas de comunicação ?
.
CONGRESSO (Brasil)
7 junho 2022 foi Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. O
que 3 senadores e 70 deputados federais (ambos por São Paulo)
tão falando e escrevendo sobre as liberdades ainda possíveis de
jornalistas e das empresas de comunicação ?
.
PRESIDÊNCIA
7 junho 2022 foi Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. O
que Jair Bolsonaro (PL) tá falando, escrevendo e fazendo sobre
as liberdades ainda possíveis de jornalistas e das empresas de
comunicação ? ...
.
(Brasil)
... 7 junho 2022 foi Dia Nacional da Liberdade de Imprensa.
O que Lula (PT) continua falando e escrevendo sobre ‘regular’
as liberdades ainda possíveis de jornalistas e das empresas de
comunicação ?
.
PARTIDOS
7 junho 2022 foi Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. O
que o PT dos jornalistas Rui Falcão (deputado federal SP) e José
Américo (deputado estadual SP) tão falando e escrevendo ? ...
.
(Brasil)
... O que tanto jornalistas como empresários da comunicação que estão em cargos públicos - por todo o Brasil - por todos
os demais partidos tão falando e escrevendo ? ...
.
JUSTIÇAS (Brasil)
7 junho 2022 foi Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. O
que todos os profissionais de todas as carreiras das instituições
que compõem os Judiciários tão defendendo, acusando ou julgando ?
.
ANO 30
Cesar Neto é jornalista e colunista de política na imprensa
(Brasil) desde 1992. A coluna - cesarneto.com - se tornou referência das liberdades possíveis. Recebeu Medalha Anchieta
(Câmara - São Paulo) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia São Paulo)
.
Email cesar@cesarneto.com - Twitter @cesarnetoreal
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anterior. Na avaliação do comando da pasta, o acréscimo
está diretamente relacionado à
Operação Sufoco e seus desdobramentos.
Em 33 dias, a Operação Sufoco prendeu 4 mil pessoas por
tráfico de drogas, tráfico internacional de armas de fogo, rou-

bo, receptação, fraude em postos de combustíveis e outros crimes. As forças de segurança
também apreenderam 21,1 toneladas de drogas e 240 armas de
fogo ilegais e 9,9 mil veículos.
O efetivo diário para patrulhamento ostensivo passou de 5
mil para 9,7 mil policiais. O

Governo do Estado passou a
contratar jornadas extras de trabalho durante as escalas de folga tanto de policiais militares
como civis e técnico-científicos. Na capital, a prefeitura é
parceira na iniciativa por meio
da Atividade Delegada.
Em abril, o Governo de São

Paulo firmou acordo com as
empresas de entrega por aplicativo para compartilhamento de
bancos de dados e informações
sob coordenação dos núcleos de
inteligência das polícias. O cruzamento de dados facilita a identificação de criminosos que tentam se passar por entregadores.

Governo propõe suspensão de dívida
de SP por 2 anos para zerar ICMS
de combustíveis
O governador Rodrigo Garcia propôs na manhã da quartafeira (8), em Brasília, que o governo federal suspenda por dois
anos a dívida de São Paulo com
a União para que o Estado possa
reduzir o ICMS da gasolina e
zerar a taxação sobre demais
combustíveis.
“O governo federal suspende o pagamento da dívida dos
paulistas com a União por dois
anos. Eu uso esse dinheiro para
zerar o ICMS do diesel, etanol
e gás de cozinha e reduzir a gasolina. Não precisa de PEC,
Proposta de Emenda Constitucional para isso. É mais justo e
rápido”, declarou o governador.
A sugestão paulista pode resolver o impasse sobre os preços finais de gasolina, etanol,
diesel e gás de cozinha, que

pressionam a inflação e prejudicam, principalmente, a população de baixa renda. A proposta foi tornada pública em entrevista coletiva no Congresso
Nacional, após reunião entre
governadores de diversos estados e o presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco.
Os líderes estaduais são contra o projeto de lei defendido
pelo presidente Jair Bolsonaro,
que limita a 17% a alíquota do
ICMS de combustíveis, energia,
transporte e telecomunicações.
O governador de São Paulo também agradeceu ao presidente do
Senado pela iniciativa de receber as propostas estaduais.
“Na ponta da linha, o objetivo é diminuir o preço dos combustíveis e a inflação. O Senado
está dialogando e buscando um

caminho racional para que a gente alcance o objetivo de todos”,
observou.
A proposta defendida pelo
Palácio do Planalto pode retirar
até R$ 100 bilhões de estados e
municípios, o que traria prejuízos graves ao custeio de serviços essenciais como educação,
saúde, segurança pública, habitação popular, desenvolvimento
social e infraestrutura urbana.
Bolsonaro acena aos estados
com uma compensação estabelecida em uma PEC (Proposta
de Emenda Constitucional), mas
o texto nem sequer foi apresentado ao Congresso.
Diante da indefinição sobre
como o impacto da alteração no
ICMS dos combustíveis vai afetar os serviços públicos prioritários, Rodrigo Garcia sugeriu

a suspensão temporária da dívida paulista em troca do corte
imediato no tributo estadual.
“É fundamental que o governo federal dê o exemplo e comece a fazer isso pela Petrobras, que é quem manda no preço do combustível. Querer reduzir preço começando pelo
ICMS é como colocar o paciente para examinar o médico. Nossa proposta está na mesa e é mais
rápida e fácil de ser implementada”, disse Rodrigo.
“Lembrando que São Paulo
sempre ajudou e ajuda o Brasil.
Em 2021, nosso estado enviou
R$ 716 bilhões de impostos pra
Brasília. Mas o retorno para São
Paulo foi de apenas R$ 47 bilhões. Exemplo maior do que
este não há”, concluiu o governador.

Bolsa do Povo: beneficiários podem
acompanhar envio de cartão
Os beneficiários do Bolsa
do Povo agora podem consultar a localização de seu cartão por meio do portal
(www.bolsadopovo.sp.gov.br).
Na área logada do site, é possível acompanhar as etapas de
envio, assim como a disponibilidade para retirada, válida
para o caso do cartão não ser
entregue na residência do cidadão, o que varia conforme a

logística de entrega de cada
programa e município.
Neste mês, a Prodesp –
Empresa de Tecnologia do
Governo do Estado de São
Paulo, que operacionaliza o
Bolsa do Povo, vem fazendo
uma força-tarefa em parceria
com as secretarias estaduais e
prefeituras para entregar aos
beneficiários os cartões já
emitidos.

“Para novos cartões, assim
como aqueles que retornaram
por inconsistência de endereço, estamos fazendo um novo
esforço de entrega. Com a
nova opção no portal do Bolsa do Povo, o beneficiário
confere a localização do seu
cartão com muita facilidade.
Vale reforçar que, independentemente do número de benefícios aos quais o cidadão

tem direito, os pagamentos
são realizados por um único
cartão”, diz Murilo Macedo,
diretor da Prodesp.
O Bolsa do Povo, maior
programa de assistência social do Governo de São Paulo,
reúne 19 iniciativas. Em todo
o Estado, são mais de 773 mil
beneficiários, que já receberam cerca de R$ 568 milhões
em pagamentos.

Governo amplia áreas de proteção
ambiental do Estado
Na terça-feira (7), o Governo de São Paulo publicou o Decreto Nº 66.820/22 que amplia
o Parque Estadual Carlos Botelho, localizado no município
de Sete Barras. A ampliação da
área de conservação ambiental,
que permitirá a geração de créditos para a compensação de
reserva legal, ocorreu por meio
da doação da Fazenda Ribeirão
da Serra.
O parque estadual passa a contar com uma área acrescida de 1,2
mil hectares, totalizando 38,8 mil
hectares. A doação foi realizada
com base no Código Florestal
Brasileiro, e concebida em formato inédito pela Procuradoria
Geral do Estado de São Paulo.
“Este é um mecanismo inovador que nos dá a capacidade de
criar ou aumentar Unidades de
Conservação com a situação
fundiária resolvida, potencializando as ações de gestão, e
sem nenhum custo para o Estado. É um precedente importante para a conservação da biodi-

versidade,” comenta Chucre.
O Governo de São Paulo possui quatro milhões de hectares de
áreas protegidas e 119 Unidades
de Conservação que conservam a
fauna e a flora da Mata Atlântica
e do Cerrado. Conta ainda com
uma política ambiental ativa por
meio de ações e programas de
preservação do meio ambiente
voltados para reflorestamento e
restauração da Mata Nativa.
Ações e programas
De 2015 até março deste ano
o Programa Nascente realizou o
plantio de 42,8 milhões de mudas de plantas nativas e recuperou uma área de 25,7 mil hectares, o equivalente a 36 mil campos de futebol. O Estado possui
também mais de 100 Reservas
Particulares do Patrimônio Natural. O último balanço do inventário florestal em 2019, aponta a
recuperação de 4,9% de Mata
Nativa, na década 2010/2020.
Em 2021 São Paulo aderiu
às campanhas da ONU “Race to
Zero” e “Race to Resilience”,

para neutralizar as emissões dos
Gases de Efeito Estufa (GEE) e
anunciou a criação do programa
Refloresta-SP durante a COP do
Clima, para a recuperação de
700 mil hectares até 2050 por
meio de Pagamento Por Serviços Ambientais (PSA) que se
somarão aos 800 mil hectares
que serão restaurados pelo Programa AgroLegal (Programa de
Regularização Ambiental pela
Secretaria de Agricultura e
Abastecimento), juntos os programas irão restaurar mais de
1,5 milhão de hectares em áreas degradadas, o que corresponde a 10% da meta para o país para
neutralizar as emissões dos Gases de Efeito Estufa (GEE), segundo estudo da SOS Mata
Atlântica.
No ano passado foi aprovada
a Lei do ICMS Ecológico que
dobrou o percentual destinado
aos municípios que se empenharem na preservação ambiental e
no desenvolvimento sustentável,
passando de 1% para 2%, o que

vai gerar R$ 5 bilhões, ao longo
dos próximos dez anos.
Parque Estadual Carlos
Botelho
O parque possui uma variedade de flora com 171 espécies
arbóreas e arbustivas de 45 famílias botânicas diferentes. No local ainda estão 57 espécies herbáceas pertencentes a 27 famílias. Além disso, existem 79 espécies de mamíferos registradas no
local, do total 15% foram encontradas na área da fazenda que foi
incorporada ao parque.
“Nós sabemos que uma floresta vazia não tem condições de
se perpetuar ao longo das décadas e a presença desses animais
indica que o ciclo da floresta está
completo”, finaliza Pietro Scarascia, gestor do Parque Estadual Carlos Botelho.
Para saber mais sobre a Unidade de Conservação acesse: htt
p
s
:
/
/
guiadeareasprotegidas.sp.gov.br/
ap/parque-estadual-carlos-botelho/.

São Paulo tem a cesta básica mais
cara do país, segundo Dieese
A cesta básica mais cara do
Brasil no mês de maio foi a de
São Paulo, apontou a Pesquisa
Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada mensalmente
pelo Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Na capital paulista, o custo médio da
cesta foi de R$ 777,93.
Dentre as 17 capitais brasileiras que são analisadas pela

pesquisa, a cesta básica mais barata foi observada em Aracaju,
onde o custo médio estava em
R$ 548,38 em maio.
No mês passado, o preço da
cesta caiu em 14 capitais brasileiras na comparação com o mês anterior. A queda mais expressiva foi
observada em Campo Grande (7,30%), seguida por Brasília (6,10%), Rio de Janeiro (-5,84%)
e Belo Horizonte (-5,81%). Por

outro lado, a maior alta ocorreu
em Belém, onde o custo da cesta
subiu 2,99%, seguido por Recife
(2,26%) e Salvador (0,53%).
Já na comparação anual, entre
maio de 2021 e maio de 2022, o
preço subiu em todas as capitais
brasileiras que são analisadas pelo
estudo. Em Recife, por exemplo,
a variação chegou a 23,94%. Já
em Vitória, o aumento foi de
13,17%, o menor valor observa-

do entre as capitais.
Com base na cesta mais cara
do país, registrada em São Paulo,
o Dieese calculou que o salário
mínimo necessário para suprir as
despesas de um trabalhador e de sua
família com alimentação, moradia,
saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência,
seria de a R$ 6.535,40, ou 5,39
vezes o mínimo de R$ 1.212,00.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos
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IBGE estima safra recorde de
263 milhões de toneladas em 2022
A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas deve fechar 2022 com um volume recorde de 263 milhões de toneladas. Caso a estimativa se confirme, a safra será 3,8% superior à registrada em 2021, de
253,2 milhões de toneladas. O
dado é do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola
(LSPA) de maio, divulgado na
quarta-feira (8) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A previsão de maio é 0,6%
maior do que a estimada pela
pesquisa de abril, de 261,5 milhões de toneladas.
A alta em relação a 2021
deve ser puxada principalmente
pelas safras de milho, que devem fechar o ano em 112 mi-

lhões de toneladas, um crescimento de 27,6% na comparação
com o ano anterior.
“A colheita da segunda safra
está começando agora e as condições climáticas são boas, especialmente em Mato Grosso e
Paraná, que são os principais
produtores desse grão”, informou o pesquisador do IBGE
Carlos Alfredo Guedes.
O trigo é outra lavoura que
deve ter aumento na produção
este ano, com uma alta de 13,6%
na comparação com o ano passado. Segundo Guedes, o aumento esperado tem relação com a
invasão da Ucrânia pela Rússia.
Os dois países são grandes exportadores do produto.
“Isso fez os produtores brasileiros expandirem as áreas de

plantio. Se tiver uma boa condição climática, a produção deve
ser recorde em 2022”, explica.
A área colhida do produto
deve crescer 2,1% no ano, enquanto o rendimento médio de
produção por hectare deve ter
aumento de 11,3%.
Mesmo assim, o pesquisador acredita que o Brasil ainda
precisará importar o produto,
uma vez que a produção nacional de trigo deverá ficar em 8,9
milhões de toneladas, abaixo da
demanda interna de 12 milhões.
Outras lavouras importantes
com previsão de alta na produção são o feijão (15%), algodão
herbáceo (15,2%), aveia (8,2%)
e sorgo (19,2%).
Já a principal lavoura do país,
a soja, que está com sua colhei-

ta praticamente finalizada, deve
fechar 2022 com uma produção
de 118,6 milhões, 12,1% abaixo do ano anterior. O arroz também deve ter queda no ano, de
8,6%.
Outras lavouras
Além dos cereais, leguminosas e oleaginosas, o IBGE também faz estimativas para outras
safras importantes para o país,
como o café, que deve crescer
7,8%, e a cana-de-açúcar, que
deve ter alta de 19,2%. São esperados aumentos ainda para as
safras de banana (1,6%) e laranja (2,3%).
Devem ter quedas as produções de batata-inglesa (5,1%),
mandioca (2,3%), tomate
(7,9%) e uva (11,8%). (Agencia
Brasil)

Abate de frangos cai e o de bovinos
e suínos cresce no 1º trimestre
Os dados da produção animal
no Brasil indicam que no primeiro trimestre deste ano o abate de
frangos recuou 1,7%, enquanto o
de bovinos aumentou 5,5% e o
de suínos teve alta de 7,2%, na
comparação com o mesmo período de 2021. As informações
são da Estatística da Produção
Pecuária, divulgada hoje (8) pelo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE)
Em relação ao trimestre anterior, o abate de frangos caiu
0,2%, o de bovinos ficou estável e o de suínos cresceu 1,5%.
Bovinos
De janeiro a março, foram
abatidas um total de 6,96 milhões de cabeças de bovinos em
estabelecimentos com inspeção
sanitária, o que representa
361,75 mil cabeças de bovinos
a mais. A quantidade representa
crescimento de 5,5% na comparação com o primeiro trimestre
de 2021 e estabilidade frente ao
quarto trimestre de 2021.
Entre os meses do trimestre,
o destaque foi março, quando
houve aumento de 8% na comparação anual, com o abate 2,47
milhões de cabeças. O abate de
fêmeas cresceu 12,9% em relação ao mesmo período de 2021,
após dois anos de quedas. O abate de machos subiu 1,1%.

Houve aumentos de abate
bovino em 18 das 27 unidades
da federação. Mato Grosso continua na primeira posição no
país, com 16,1% da participação
nacional, seguido por Mato
Grosso do Sul (11,3%) e São
Paulo (11%).
A aquisição de peças de couro pelos curtumes ficou estável
na comparação com o primeiro
trimestre do ano passado e caiu
1,4% na passagem do quarto trimestre de 2021, somando 7,12
milhões de peças inteiras de
couro cru. Na comparação anual, houve produção de 959 peças a menos. Mato Grosso tem
15,7% da participação nacional
no recebimento e processamento do couro cru, seguido por
Mato Grosso do Sul (13,9%) e
São Paulo (10,9%).
Leite
A produção de leite cru no
período investigado chegou a
5,90 bilhões de litros, uma redução de 10,3% em relação ao
primeiro trimestre de 2021 e
queda de 9,3% na comparação
trimestral.
A queda, que chegou a um
total de 678,01 milhões de litros de leite a menos no cenário
nacional, foi proveniente de 19
das 26 unidades da federação que
participam da pesquisa. A lide-

rança no setor fica com Minas
Gerais, que tem 25,5% da captação nacional, seguida por Paraná (13,8%) e Rio Grande do
Sul (12,5%).
Como estatística experimental, o IBGE divulgou também o preço do leite cru pago
ao produtor. No primeiro trimestre de 2022 a média nacional do preço por litro ficou em
R$ 2,14. No mesmo trimestre
de 2019 era de R$ 1,36, em
2020 foi para R$ 1,38 e em 2021
chegou a R$ 1,90.
Suínos
O primeiro trimestre de
2022 registrou os melhores resultados de abate suíno para esses meses da série histórica, iniciada em 1997. Foram abatidas
nos três primeiros meses do ano
13,64 milhões de cabeças, um
aumento de 7,2% em relação ao
mesmo período de 2021, o que
representa 920,43 mil cabeças
a mais. Na comparação trimestral, o aumento foi de 1,5%.
O aumento da produção
ocorreu em 19 das 25 unidades
da federação investigadas. A liderança continua com Santa Catarina, estado onde foram abatidos 28,1% dos suínos da produção nacional, seguido por Paraná (20,5%) e Rio Grande do Sul
(17,4%).

Frangos
A produção de frangos teve
redução no período analisado,
com queda de 1,7% em relação
ao mesmo período de 2021 e de
0,2% na comparação com o
quarto trimestre de 2021. O total abatido chegou a 1,55 bilhão
de cabeças de frangos, o que representa 27,25 milhões a menos
do que no primeiro trimestre do
ano passado.
A queda no abate foi registrada em 17 das 25 unidades da
federação pesquisadas pelo
IBGE. A liderança do setor de
frangos segue com o Paraná,
que tem 33,5% da participação
nacional, seguido por Rio Grande do Sul (13,5%) e Santa Catarina (13,2%).
A produção de ovos de galinha chegou a 977,20 milhões de
dúzias no primeiro trimestre do
ano, uma queda de 2% na comparação anual e de 2,5% em relação
ao trimestre anterior. Porém, o
IBGE ressalta que, mesmo com a
retração, esse é o segundo melhor
resultado para um primeiro trimestre desde o início da série histórica, iniciada em 1987.
Foram produzidas 19,6 milhões de dúzias de ovos a menos no país, com quedas em 15
das 26 unidades da federação.
(Agencia Brasil)

Safra de grãos deve chegar a 271,3 mi
de toneladas, estima Conab
A safra de grãos brasileira
2021/2022 deve alcançar 271,3
milhões de toneladas, informou
na quarta-feira (8) a Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab). A estimativa, que faz parte
do 9º levantamento da safra divulgado pela empresa, aponta
ainda um ganho de 15,8 milhões
de toneladas na comparação
com a safra de 2020/2021.
Segundo a Conab, esse aumento na produção é explicado
por um melhor desempenho do
milho que apresentou crescimento de 32,3%, mesmo com as
perdas causadas pelo comportamento climático e o baixo índice pluviométrico na Região
Centro-Sul.
“O comportamento climático e o baixo índice pluviométrico, sobretudo na Região CentroSul, causaram perdas significativas nas culturas de milho e de
soja, como já estamos anunciando há muito tempo. Inicialmente prevíamos uma produção
total de uma safra de 288,6 milhões de toneladas e em função
desse fator climático hoje te-

mos uma redução, mas comparando a safra 2020/2021, tivemos um aumento de 6,2%, ou
seja de 15,8 milhões de toneladas”, disse o presidente da Conab, Guilherme Ribeiro, durante a apresentação do levantamento.
De acordo com a Conab, a
área plantada, na atual safra, é
estimada em 73,7 milhões de
hectares, crescimento de 5,7%
se comparada à safra 2020/21.
Os maiores incrementos são
observados na soja, 4,6%, ou 1,8
milhão de hectares e, no milho,
8,6% ou 1,7 milhão de hectares.
O levantamento mostra ainda que, no final de maio, as culturas de primeira safra estavam
com a colheita praticamente finalizada, as de segunda safra em
fase inicial de colheita e as de
terceira safra, juntamente com
as culturas de inverno, em fase
de semeadura.
Na avaliação de Ribeiro, o
resultado final vai depender do
clima nos próximos meses. “O
resultado final do volume desta
safra ainda depende do compor-

tamento climático, fator preponderante para o desenvolvimento das culturas”, disse Ribeiro.
A Conab informou que, para
o milho, é esperada uma produção total de 115,2 milhões de
toneladas, elevação de 32,3% em
comparação com a safra 2020/
21. O levantamento mostra que a
primeira safra já está em fase final de colheita e a segunda safra,
em fase inicial. Já a terceira safra teve o plantio finalizado na
segunda quinzena de abril.
Em relação ao arroz, a produção será menor que a da safra
passada. A queda estimada é de
9,9%. Com isso a safra deve ficar em 10,6 milhões de toneladas, das quais 9,8 milhões são
de cultivo irrigado e 0,8 milhões
com o plantio sequeiro.
“As condições climáticas de
maio foram favoráveis para a
conclusão da colheita na maioria dos estados, mas houve um
excesso de chuvas no Nordeste,
que tem prejudicado o avanço da
colheita”, diz o levantamento.
A soja também terá uma que-

da na produção, disse a Conab.
A produção estimada é 10,1%
menor em relação à safra anterior e deve ficar em 124,3 milhões.
Já as safras de feijão e de algodão terão aumento em relação
à safra anterior. Na de feijão, a
Conab estima um aumento de
6,6% em relação à safra anterior, com a produção ficando em
3,1 milhões de toneladas.
A safra de algodão deve ter
um crescimento de 19,3%, favorecida, em parte, pelas condições climáticas e pelo aumento
na área plantada. A estimativa é
que a safra seja de 2,82 milhões
de toneladas de pluma. A colheita foi iniciada em maio e ganhará escala em junho.
Já as culturas de inverno,
como aveia, canola, centeio, cevada, trigo e triticale estão em
fase de plantio, mas ainda apresentam uma plantação incipiente e devem somar pouco mais de
10 milhões de toneladas, das
quais 8,4 milhões de toneladas
para o trigo e 1,2 milhão para a
aveia. (Agencia Brasil)

Inflação medida pelo IGP-DI fica
em 0,69% em maio, diz FGV
O Índice Geral de Preços
– Disponibilidade Interna
(IGP-DI), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV),
teve inflação de 0,69% em
maio deste ano. A taxa é superior à registrada no mês ante-

rior (0,41%), mas inferior à
observada em maio de 2021
(3,40%).
Com o resultado, o índice
acumula taxa de 10,56% em 12
meses, menos do que um terço
daquela apurada em maio de

2021 (36,53%).
O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que analisa
o atacado, subiu de 0,19% em
abril para 0,55% em maio, enquanto o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) passou

de 0,95% para 2,28%.
Por outro lado, o Índice de
Preços ao Consumidor (IPC),
que mede o varejo, teve queda
na taxa de inflação, ao passar de
1,08% em abril para 0,50% em
maio. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Consumo das
famílias tem alta de
7,3% em abril
O consumo das famílias
brasileiras teve alta de 7,37%
em abril na comparação com
o mesmo mês de 2021, segundo levantamento divulgado na
quarta-feira (9) pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Nos primeiros
quatro meses do ano, o consumo registra alta de 2,5% em
relação ao mesmo período do
ano passado.
Segundo o vice-presidente
Administrativo e Institucional
da Abras, Marcio Milan, os resultados indicam que há crescimento consistente do consumo nesta primeira parte do
ano. “Mostra estabilidade no
consumo nos meses de fevereiro, março e abril”, ressaltou. Em comparação com março, a expansão do consumo em
abril ficou 4,2%.
Para este ano, a previsão da
Abras é que o consumo das famílias tenha crescimento de 2,8%.
Alta nos preços
A cesta com os 35 produtos mais consumidos em su-

permercados registrou, no acumulado de janeiro a abril, alta
de 8,31% em relação ao mesmo período de 2021. No acumulado de 12 meses, os preços tiveram alta de 17,87%.
Os produtos com as maiores altas no primeiro quadrimestre de 2022 foram o leite
longa vida (22,35%), o óleo de
soja (20,38%), o feijão
(19,71%) e a farinha de trigo
(15,45%).
De acordo com Milan, os
preços dos produtos têm sofrido diversas pressões inflacionárias, como o aumento dos
custos com energia com a
Guerra na Ucrânia. Para ele, é
necessário reduzir, ainda que
momentaneamente, os impostos para conseguir conter a alta
inflacionária. “Pelo menos um
período de corte desses impostos. Um esforço do governo federal, estadual, municipal
no sentido de criar alternativas
para a gente ter uma cesta básica desonerada”, defendeu.
(Agencia Brasil)

Governo reduz custo
de movimentação de
produtos importados
em portos
O governo federal publicou
na quarta (8) no Diário Oficial
da União decreto que retira da
base de cálculo do imposto de
importação a chamada taxa de
capatazia. Segundo o governo, a
retirada da capatazia do valor
aduaneiro vai promover “uma
abertura comercial transversal da
economia”, diminuindo custos
com a importação.
A capatazia é a atividade de
movimentação de mercadorias
nas instalações dentro do porto
e está relacionada ao recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes para a
conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem
como o carregamento e a descarga de embarcações.
O decreto publicado nesta
quarta-feira altera outro dispositivo, de 2009, que regulamen-

ta a administração das atividades
aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior relacionadas à descarga e ao manuseio, associados ao transporte da mercadoria importada.
Com a nova redação, para
efeito do cálculo de valor aduaneiro, ficam excluídos os gastos “incorridos no território
nacional e destacados do custo de transporte”. As novas regras valem a partir da ultima
quarta-feira, data da publicação
do decreto.
De acordo com o governo,
a medida “está em harmonia
com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil
junto aos parceiros do Mercosul e à Organização Mundial do
Comércio (OMC)”. (Agencia
Brasil)

Capacita Gov.br
oferece cursos
gratuitos de
transformação digital
Para impulsionar a digitalização de serviços públicos, o
governo lançou o programa Capacita Gov.br que reúne, em um
só lugar, cursos e certificações
gratuitas do governo federal sobre transformação digital.
De acordo com a Secretaria
de Governo Digital do Ministério da Economia, são 74 cursos
desenvolvidos em parceria com
a Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Os cursos são voltados, principalmente, para profissionais de órgãos
da União, dos estados e municípios que buscam impulsionar
essa digitalização.
As capacitações estão divididas em seis áreas do conhecimento: ciência de
dados;transformação ágil, liderança e inovação, governança e gestão de TIC, segurança
e privacidade e transformação
digital.
Os cursos são oferecidos na

plataforma da Escola Virtual de
Governo (EV.G), com direito a
certificações. Qualquer interessado pode se inscrever gratuitamente e não apenas servidores
públicos federais, estaduais e
municipais.
Entre os cursos disponíveis
estão duas certificações avançadas: Gestor Ágil para Transformação Digital e Transformação
Digital – Fundamentos.
Para conseguir as qualificações, o aluno precisa concluir
todos os cursos relacionados a
cada certificação dentro de um
prazo de 365 dias, a contar da
data de inscrição no primeiro.
As capacitações têm carga horária total de 175 horas e 133
horas, respectivamente.
De acordo com a secretaria,
839 pessoas já concluíram essas duas certificações. Desde
janeiro de 2019, mais de 78 mil
pessoas foram capacitadas.
(Agencia Brasil)
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Planos não são obrigados a cobrir
condutas fora da lista da ANS
STF decide que
negociação prévia é
obrigatória em
demissões em massa
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na quarta-feira (8) que a negociação prévia
entre empresas e sindicatos é
obrigatória nos casos de demissões em massa.
Os ministros finalizaram o
julgamento de uma ação na
qual a Empresa Brasileira de
Aeronáutica (Embraer) contestou uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST)
que confirmou a obrigatoriedade da negociação coletiva nes-

ses casos. Em 2009, cerca de
quatro mil trabalhadores foram
demitidos pela empresa.
Por 6 votos a 3, o Supremo definiu uma tese de repercussão geral que valerá para
todos os casos semelhantes
que estão em tramitação no
Judiciário do país.
Pela decisão, “a intervenção
sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para
a dispensa em massa de trabalhadores”. (Agencia Brasil)

Ministério da Justiça
prorroga treinamento
de força-tarefa para
atuar em presídios
Portaria do Ministério da
Justiça e Segurança Pública publicada no Diário Oficial da
União de quarta-feira (8) prorroga o emprego da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária
(FTIP), “em caráter episódico
e planejado”, para treinamento
e sobreaviso tendo em vista a
situação carcerária dos estados
federados.
A medida tem por objetivo
a preparação do grupo para lidar com eventuais “situações
extraordinárias de grave crise
no sistema penitenciário”, conforme informado pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen).
De acordo com a Portaria nº
96, a prorrogação valerá por 45
dias, no período de 14 de junho
a 28 de julho de 2022. O treinamento ocorrerá na Penitenciária Federal de Brasília e terá
o apoio logístico e a supervisão do Depen.
O número de profissionais
a ser disponibilizado obedece-

rá ao planejamento definido
pelos entes envolvidos na operação. Segundo o Depen, a força-tarefa exerce a coordenação
das atividades de guarda, vigilância e custódia de presos.
“Além disso, apoia a execução das assistências previstas na
Lei de Execução Penal: assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa, garantindo a humanização
da pena. Todas as aplicações são
baseadas nos modelos adotados
pelo Sistema Penitenciário Federal (SPF)”, detalhou, à Agência Brasil, o Depen.
O departamento lembra que
também está no escopo da força-tarefa a transmissão de conhecimentos para os servidores
das unidades federativas, por
meio de treinamentos, “tanto
em cursos de formação profissional quanto em cursos rápidos e específicos, como uso de
tecnologias materiais menos
letais, escolta, entre outros”.
(Agencia Brasil)

Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:
“ ... para lembrar do Dia Mundial do Meio Ambiente comemorado 5 de junho, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural SENAR Rio lançou a campanha Cuidando do Meio Ambiente. A
superintendente do SENAR Rio, Carla Valle, falou sobre a campanha: “Quando se trata de sustentabilidade ambiental é preciso
pensar um pouco mais além, além da distribuição de mudas, além
da coleta seletiva, não que estas ações não sejam importantes,
são sim, são muito importantes, mas aqui no SENAR Rio, nossa
proposta é chamar a atenção para as tecnologias e práticas disponíveis e, que, de fato, podem diminuir o impacto da atividade
produtiva no meio ambiente ... O Estado do Rio preserva cerca
de 30% de seu território em vegetação nativa preservada e protegida. Somos o setor que garante esta preservação...”

Foto/PNGWing /Clipartlibrary

* Nós somos o meio-ambiente?
* O meio-ambiente é cada ser vivo?
* Quando cuidamos do meio-ambiente, cuidamos de nós
mesmos?

Pensar no meio-ambiente é também um momento de pensar
em cada um de nós, e em todos; ao mesmo tempo
Ambiente é lugar, espaço, recinto. Vem do Latim AMBIENS,
“volta ao redor”, do verbo AMBIRE, “ir ao redor”, de AMBI-,
“em volta, ao redor”. Nós dependemos totalmente do meio ambiente, para vivermos e existirmos. O meio ambiente é vivo, não
é algo morto. Quando você trata bem e preserva o meio ambiente, ele devolve isso. O clima faz parte do meio ambiente também. No meio ambiente existe algo chamado de equilibrio, isto
é; tudo está funcionando dentro da normalidade, no normal. Por
exemplo: os gazes. Quando jogamos gazes extranhos ao meio
ambiente ele responde na mesma proporção e reaje.
- Por hoje é isto. Boa semana, forte abraço com paz, saúde, e equilibrio. Até a próxima palavra Brasiliana.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu na quarta-feira (8) que as operadoras de planos de saúde não são obrigadas
a cobrir procedimentos médicos
que não estão previstos na lista
da Agência Nacional de Saúde
(ANS). Cabe recurso contra a
decisão.
A Segunda Seção do STJ entendeu que o rol de procedimentos definidos pela agência é ta-

xativo, ou seja, os usuários não
têm direito a exames e tratamentos que estão fora da lista.
Por 6 votos a 3, prevaleceu
o entendimento do relator, ministro Luís Felipe Salomão, cujo
voto foi proferido em sessões
anteriores.
Ao definir que o rol é taxativo, o ministro entendeu que
haveria um desequilíbrio nos
contratos de plano de saúde se

alguns usuários obtivessem na
Justiça direito a coberturas
que outros não têm. Isso afetaria o equilíbrio econômico
do sistema de saúde complementar e aumentaria os custos
para todos os usuários, segundo o ministro.
A lista de procedimentos e
tratamentos obrigatórios da
ANS foi criada em 1998 para
estabelecer um mínimo de co-

bertura que não poderia ser negada pelos planos de saúde. O
rol vem sendo atualizado desde
então para incorporar novas tecnologias e avanços.
Desde então, é comum que
usuários de plano de saúde busquem na Justiça o direito de as
operadoras pagarem por procedimentos ou tratamentos que
ainda não estejam previstos no
rol da ANS. (Agencia Brasil)

Presidente acredita que desemprego
caminha para taxa de um dígito
A taxa de desemprego está se
reduzindo e caminha para um
dígito no Brasil. A estimativa foi
feita pelo presidente Jair Bolsonaro, durante almoço com empresários e lideranças políticas,
na quarta-feira (8), na Associação Comercial do Rio de Janeiro.
“Na pandemia era para ter 6
milhões de desempregados. Tivemos saldo positivo em 2020.
Em 2021, quase 3 milhões de
novos empregos. Isso foi feito
ouvindo os meus ministros. Evitamos o desemprego. E como
está o emprego no momento?
Tenho certeza que, mais um mês,
chegaremos a um dígito o número de desempregados no Brasil”, disse Bolsonaro.
O presidente citou os núme-

ros da economia, que, segundo
ele, estão fortalecendo a posição do país no panorama internacional, por meio da política
externa. “Os números bem demonstram o que acontece conosco. Voltamos a ser a décima
maior economia do mundo. O
PIB está aí. A confiança no Brasil. Nós temos uma excelente
política externa, conduzida pelo
ministro Carlos França. O mundo todo conversa conosco. O
Brasil é um país do presente, não
é mais o país do futuro. Só não
enxerga quem não quer”, disse
o presidente.
Bolsonaro destacou ainda a
criação do Auxílio Brasil durante a pandemia, que beneficiou 68
milhões de pessoas, principalmente os trabalhadores infor-

mais. “Os informais foram condenados a morrer de fome dentro de casa, mas eles não iam
morrer de fome dentro de casa.
Iriam às ruas atrás de comida”,
completou.
Ainda sobre o período da
pandemia, o presidente lembrou
a criação do Programa Nacional
de Apoio às Microempresas e
Empresas de Pequeno (Pronampe). “Houve uma negociação e
evitamos o desemprego”, disse.
Eleições
O presidente Jair Bolsonaro
disse que respeitará os resultados das urnas, seja quem for o
vencedor, com a necessidade de
se garantir lisura do processo.
“Todos nós queremos eleições
limpas e transparentes. Vença
quem vencer. Eleições limpas e

transparentes”, frisou, acrescentando que “se alguém quiser votar em outro, em uma votação
limpa, transparente, auditável,
sem problema nenhum. Não vamos ter problema no Brasil”.
Marinha
Pela manhã, o presidente Jair
Bolsonaro participou da cerimônia de formatura do Curso Especial de Habilitação para Promoção a Sargento, no Centro de
Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), na zona norte do Rio
de Janeiro.
Se formaram no curso 1.560
alunos da Turma José Bonifácio,
nome escolhido, segundo a Marinha, em alusão ao patriarca da
Independência do Brasil, feito
que este ano completa 200 anos.
(Agencia Brasil)

Brasil tem oito casos suspeitos de
varíola dos macacos
Dos nove casos suspeitos
de varíola dos macacos
(monkeypox) no Brasil, um já
foi descartado, no Ceará. Entre os demais casos suspeitos,
cinco são do sexo masculino
e três do feminino. Há dois
casos sob monitoramento em
hospitais, conforme informado pela Sala de Situação da
Monkeypox, do Ministério da
Saúde.
A Sala de Situação tem por
objetivo divulgar orientações
para resposta a casos dessa doença no Brasil, bem como direcionar as ações de vigilância
quanto à definição de caso,
processo de notificação, fluxo
laboratorial e investigação epidemiológica no país.
Patrícia Carvalho, integrante do comando da sala, disse na
quarta-feira (8), durante uma
webinar promovida pelo ministério, que, entre os oito casos suspeitos, dois encontramse em Santa Catarina, nos municípios de Blumenau e Dionísio Cerqueira. Outros dois estão sob acompanhamento em
Rondônia. “Trata-se de um casal de Rio Crespo (RO)”, disse.
Há, ainda, um caso suspeito em São Paulo (capital); um
em Pacatuba (CE); um em Porto Alegre; e um em Corumbá.
Segundo Patrícia, o caso suspeito em Corumbá “é de um

boliviano, que encontra-se internado e está sendo acompanhado no Brasil”.
“Dos casos suspeitos, três
têm históricos de viagem para
fora do Brasil”, acrescentou
ela referindo-se a pessoas que
vieram de Portugal, Argentina
e Bolívia.
A representante da Secretaria de Vigilância de Saúde, Janaína Sallas, detalhou que, dos
oito casos em situação suspeita, cinco têm até 28 anos de
idade. Os cinco do sexo masculino tem idades entre 15 e 51
anos; e os do sexo feminino,
idades entre 25 e 27 anos.
Até o momento, segundo
as autoridades brasileiras,
existe aumento de casos confirmados em pelo menos 31
países. O número está em
1.077 casos, sendo a maior
parte em países onde a doença é endêmica, localizados no
continente africano.
“Essa doença é um evento
incomum e inesperado em áreas não endêmicas. Trata-se de
um agente com alto potencial
de transmissão por contato
através de gotículas, principalmente por fluidos corporais, e
existe a necessidade de assegurar a assistência – o que inclui tratamento, capacidade laboratorial, equipamentos de
proteção, e descontaminação”,
disse Janaína Sallas.

Patrícia Carvalho destacou,
também, a importância de se
notificar, o quanto antes, casos
suspeitos que apresentem sinais e sintomas como febre,
erupção cutânea e adenomegalia (espécie de íngua). Como a
transmissão pode ser por fluidos corporais, gotículas ou
materiais contaminados, ela
sugere, como medida de prevenção, o uso de máscaras e a
lavagem de mãos.
Europa
O representando da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Wildo Navegantes,
falou sobre o cenário epidemiológico internacional, em especial sobre os casos de varíola dos macacos registrados
em europeus que adquiriram a
doença sem terem ido aos países endêmicos.
“Ao que tudo indica, o surto teve início em meados de
abril. Há alguns casos de transmissões relacionadas a atividades sexuais. Em boa parte,
envolvendo relações sexuais
fortuitas e com multiparceiros”, disse.
Conforme os especialistas,
a vacina contra a varíola humana apresenta bons resultados
contra essa versão, que costuma estar mais presente em macacos e roedores. “Infelizmente, um estudo feito no Reino
Unido mostrou que apenas

14% das pessoas da comunidade tomariam a vacina, caso tivessem acesso a ela”, disse.
“Mas o mais incrível é que
apenas 69% dos contatos pertencentes a um grupo de trabalhadores da saúde disseram
que, se tivessem a vacina disponível para tomar, aceitariam
tomar. Acreditamos que um
dado como esse envolvendo
profissionais da saúde, 100%
deveria aderir”, lamentou o representante da Opas.
Histórico
A varíola dos macacos foi
descoberta pela primeira vez
em 1958, quando dois surtos
de uma doença semelhante à
varíola ocorreram em colônias de macacos mantidos para
pesquisa. O primeiro caso humano dessa variante foi registrado em 1970 no Congo. Posteriormente, foi relatada em
humanos em outros países da
África Central e Ocidental.
A varíola dos macacos ressurgiu na Nigéria em 2017,
após mais de 40 anos sem casos relatados. Desde então,
houve mais de 450 casos relatados no país africano. Entre 2018 e 2021, foram relatados sete casos de varíola
dos macacos no Reino Unido,
principalmente em pessoas
com histórico de viagens para
países endêmicos. (Agencia
Brasil)

PEC que proíbe aposentadoria de juízes
como punição é aprovada na CCJ
A Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (CCJ)
da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (8), por 39 a
2 e uma abstenção, a admissibilidade da Proposta de Emenda à
Constituição que proíbe a aposentadoria de magistrados como
medida disciplinar.
O texto da PEC acaba com a
punição que concede aposentadoria compulsória com salário
proporcional ao tempo de serviço, aplicável a juízes acusados de
atos de corrupção ou ofensivos
à moralidade administrativa. A
proposta será analisada por uma
comissão especial antes de ser
enviada para votação no plenário.
A medida estabelecerá pena
de perda do cargo a juízes que
atentarem contra a dignidade, a

honra e o decoro de suas funções. A proposta atribui ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
a competência de decretar, por
decisão administrativa, a perda
do cargo de membros do Poder
Judiciário. Atualmente, a exoneração de um juiz só pode se dar
por decisão judicial transitada
em julgado.
“O que discutimos aqui com
muita clareza é se a lei vai continuar a punir juízes corruptos
com férias permanentes e vencimentos de R$ 38 mil em média ou se a gente vai passar a fazer justiça? “, questionou o relator, deputado Kim Kataguiri
(União Brasil -SP).
Divergências
Parlamentares contrários à
PEC argumentaram que a medi-

da acabaria com a vitaliciedade
dos juízes. De acordo com o
deputado Lafayette de Andrada
(Republicanos-MG) os magistrados não terão independência
para julgar. Segundo ele, apenas
58 juízes brasileiros de cerca de
14 mil foram aposentados compulsoriamente nos últimos dez
anos. “Menos do que 0,01%.
Nós estamos atacando um instituto que protege 99,9% dos
bons juízes”, afirmou.
A proposta, no entanto, conta com apoio de deputados da
oposição e da base aliada ao governo. Para a deputada Adriana
Ventura (Novo-SP), pela regra
atual, a conduta desonesta é premiada com aposentadoria compulsória e remunerada, e quem
paga é a população. Ela acrescen-

tou que o Poder Judiciário brasileiro é um dos mais caros do
mundo e leva 1,3% do Produto
Interno Bruto (PIB).
Na avaliação da deputada Erika Kokay (PT-DF), a proposta
não fere nenhuma clausula pétrea da Constituição e dialoga
com o sentimento da sociedade,
que não suporta mais os privilégios naturalizados. “Se há postura contra o decoro, a dignidade, o exercício da função, se há
o fio da parcialidade tecendo a
toga, não há que se ter o tratamento em que esse juiz não seja
punido. Se a ele cabe o benefício da aposentadoria, ele está
sendo premiado pelo crime que
cometeu. É o benefício da impunidade”, avaliou. (Agencia
Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos
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Instituições públicas no estado de São Paulo voltaram a exigir
o uso de máscaras nos ambientes
internos de suas dependências
para evitar a disseminação e contágio da covid-19.
Entre os órgãos que voltaram
a obrigar o uso do artefato estão
o Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo (TJ-SP), o Tribunal
Regional Federal (TRF) da 3º Região, o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), o Tribunal Regional Eleitoral de São
Paulo (TRE-SP) e a Câmara dos
Vereadores de São Paulo.
E, entre as instituições públicas de ensino, a Universidade de
São Paulo (USP), a Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp),
a Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a Universidade Fe-
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São Paulo volta a obrigar uso de
máscaras contra covid-19

deral de São Paulo (Unifesp) também mantiveram o uso obrigatório das máscaras nos ambientes
internos dos campi ou em aglomerações.
“Em razão do aumento do
número de casos de covid-19, o
TRE-SP editou a Portaria 151/

2022, que determina o uso obrigatório de máscara nas dependências da secretaria, dos cartórios eleitorais e postos de atendimento, como forma de prevenção ao contágio da doença”, diz
texto de comunicado do TRE-SP,
divulgado esta semana.

Uso obrigatório
Na Câmara Municipal de São
Paulo, o uso é obrigatório para
servidores e vereadores. Para os
visitantes, o uso do artefato só é
exigido quando as galerias ou
auditórios estiverem com lotação
superior a 50%.
No estado de São Paulo, a
capital paulista tem tido destaque
no avanço da contaminação das
pessoas por covid-19. Em 20 de
maio, a taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na cidade, devido à
covid-19, estava em 27%. Há dez
dias (30 de maio), esse número
subiu para 51%. Segundo o Boletim Diário da prefeitura de São
Paulo, a ocupação de UTIs na
quarta-feira (8) está em 75%.
(Agencia Brasil)

Ministro diz na Câmara que compras
de Viagra tiveram prescrição médica
O ministro da Defesa, Paulo
Sérgio Nogueira de Oliveira, explicou na quarta-feira (8) a compra pelas Forças Armadas de 35
mil comprimidos de citrato de
sildenafila, princípio ativo do
Viagra, um dos principais medicamentos para disfunção erétil
do mercado. O ministro participou de uma audiência pública
realizada pelas comissões de
Fiscalização Financeira e Controle e Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados
após aprovação de convocação.
O ministro também defendeu
a compra de cerca de 60 próteses de penianas pelo Exército
em 2021. De acordo com No-

gueira, as compras foram feitas
após prescrição médica.
“O medicamento mencionado está previsto nos protocolos
clínicos e diretrizes terapêuticas
da Conitec, Comissão Nacional
de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde,
do SUS ,Sistema Único de Saúde para o tratamento de hipertensão arterial pulmonar e da
esclerose sistêmica. É um medicamento incorporado no SUS e
previsto na lista de medicamentos essenciais, a Rename ,Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais”, disse o ministro.
Segundo Nogueira, a aquisição das próteses também foi

feita sob prescrição médica no
atendimento a pacientes acometidos de patologias que requerem esse tipo de tratamento.
Logo após o caso vir a tona,
no início de abril, o Tribunal de
Contas da União (TCU) abriu
uma representação para apurar
a compra dos produtos. Entre
os pontos investigados pela
corte de contas estão a possibilidade de superfaturamento
de 143% na compra do Viagra.
Aos deputados, o ministro
disse que está há dois meses à
frente do ministério e se comprometeu a enviar posteriormente informações solicitadas pelos parlamentares. Ele também

disse que a pasta não tem ingerência sobre as aquisições dos
laboratórios das diferentes Forças Armadas.
“O ministério não tem a gestão da aquisição dos laboratórios das Forças. A gestão e o
controle é de cada Força”, disse. “Atesto que todas as aquisições das Forças Armadas são
regidas pela lisura, transparência, eficiência administrativa, legalidade e correção. Eventuais
casos discrepantes, quando
identificados, são amplamente
investigados e coibidos, seja
pelo controle interno, seja pelo
controle externo”. (Agencia
Brasil)

Exposição sobre migração vai
até domingo no Museu da
Língua Portuguesa
A exposição Sonhei em
Português!, que traz a migração como um processo atravessado pelo idioma, vai até o
próximo domingo (12), no Museu da Língua Portuguesa. A
mostra, que traz peças audiovisuais, objetos e instalações
foi construída, em grande parte, a partir dos relatos de 13
migrantes de outros países
que vivem na cidade de São
Paulo.
O universo de dificuldades
e desafios envolvidos na migração aparecem já na instalação Travessia, de Leandro
Lima. No trabalho feito especialmente para a exposição, o
esqueleto de um barco é impulsionado por remos luminosos
no escuro da galeria. Na obra,
se misturam as referências da
tecnologia contemporânea
com a antiga ação dos deslocamentos humanos.
O impacto das tecnologias
presentes na vida dos migrantes é lembrado de forma mais
explícita na instalação da sala
seguinte, formada por telefones celulares antigos e novos
pendurados. Uma referência às
necessidades das pessoas que
vão para outros países de continuar em contato com as famílias, amigos e círculos de afetos do lugar de origem.
O aprendizado da língua
aparece como ponto importan-

te em diversos relatos. A boliviana Jobana conta que vê o
aprendizado do idioma por um
processo em que passam necessariamente os afetos. “De
alguma forma quando você
aprende uma língua você também ama”, reflete. Por isso,
depois de alguns anos no país,
ela disse que só passou a realmente dominar o idioma quando se apegou a cidade. “Comecei a me apaixonar por esse
lugar. Eu amo São Paulo”, admite.
Show
Na quarta-feira (8), o Grupo Libertat se apresentou no
saguão da Estação da Luz, no
mesmo prédio do museu, com
um repertório de canções tradicionais da Bolívia, Peru,
Equador, Paraguai, Venezuela
e Colômbia. O grupo trouxe
ainda depoimentos de imigrantes latinos que vivem na capital paulista em algumas das
línguas faladas na América do
Sul, como espanhol, quechua
e aimará.
Essa foi a segunda apresentação a partir da Plataforma Conexões, em que o museu selecionou oito artistas
em começo de carreira de diversas linguagens para compor a programação da instituição até dezembro com o tema
Travessias pela Cidade.
(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
IMARIBO S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF: 76.486.463/0001-77
NIRE: 4130001199-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Imaribo S/A - Indústria e Comércio,
para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária/AGE a ser realizada às
09h00, do dia 30/06/2022, na sede social da Companhia, localizada na Rua Alfred
Nobel, 635, CIC, Curitiba/PR, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias:
Em AGE:
(i) Aprovação do Protocolo de Intenções de Incorporação da Iguaçu, celulose e papel
s.a pela Companhia; (ii) Nomeação de Empresa Especializada para elaboração do
laudo de avaliação da companhia Incorporada; (iii) Aprovação da Incorporação da
Iguaçu, celulose e papel s.a pela Companhia; (iv) Nova redação do capital social da
Companhia; (v) Consolidação do estatuto Social da Companhia; (vi) Outros Assuntos.
Curitiba, 08 de junho de 2022.
Diretor Superintendente
Paulo Roberto Pizani
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1097999-68.2016.8.26.0100 O MM.
Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a VITOR TEIXEIRA BARBOSA, inscrito no CPF nº 267.431.908-96, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por EDSON MESQUITA, CPF nº 003.117.768-92, objetivando o recebimento de R$ 226.230,03
(08/2016) decorrente de contrato particular de compra e venda de quotas sociais das empresas Faqtor Empreendimentos e
Participações LtdaCNPJ 07.701.248/0001-29, Laripemi Decorações e Instalações Ltda-CNPJ 54.604.780/0001-08, Imperial
Empreendimentos e Participações Ltda- CNPJ 60.862.927/0001-62. Encontrando-se o Executado em local ignorado ou incerto,
foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, a fluir dos 20
dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou no prazo de 15 dias,
embargue ou reconheça o crédito do Exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, bem como INTIMADO da restrição de transferência imposta sobre os veículos
I/FORD FUSION placa EEM9964 e VW/ PASSAT LS placa CLS2594, por meio do sistema RenaJud. Decorridos os prazos
supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de Março de 2022. [09,10]
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1064146-03.2018.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana
Marilda Negrão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANA PAULA DE MELLO ARGOLO MUNIZ, CPF
951.083.945-00, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura
Ltda. S/C SINEC, objetivando a cobrança de R$ 2.002,11 (agosto/2017), oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais prestados no ano letivo de 2014. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de
5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 09 de maio de 2022.
09 e 10.06

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1006684-19.2018.8.26.0704. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de
Cássia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABERa SYLEIA CAVALHEIROASCHE PUERTA,
CPF 128.422.238-10, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação
e Cultura Sinec Ltda., objetivando a cobrança deR$ 23.679,67 (Agosto/2017), oriunda do inadimplemento dos
serviços educacionais prestados no ano letivo de 2014. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito
o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de março de 2022.
09 e 10.06

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 CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 1007333-45.2021.8.26.0003
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara. Estado de São
Paulo, Dr(a). MICHELLE FABIOLA DITTERT PUPULIM. na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Issei
Sushi Restaurante Ltda Me, CPF/CNPJ 21820574000186, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum Cível por parte de Banco Santander (Brasil) S/A, com o seguinte objeto:
Cobrança do débito no valor de RS 151.114,37 ante a transferência de crédito para a Conta
corrente de n° 13.003497-5. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
15 dias, TXH ÀXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWH UHVSRVWD 1mR VHQGR
FRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO
6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR D¿[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de maio de 2022.
B 09 e 10/06

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

EDITALDE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS. PROCESSO Nº 0000981-67.2021.8.26. 0010.O MM.
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. CarlosAntonio da
Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RICARDO NICOLAS ZEIN, CPF 046.078.108-19, que lhe foi
proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Ltda
S/C SINEC. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a suaINTIMAÇÃO
por EDITAL, para querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias e/ou se manifestar acerca do
bloqueio (da quantia de R$ 3.038,80, fl. 34/36) efetuado pelo sistema Sisbajud (CPC, art. 854, § 3º). Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 26 de abril de 2022.
09 e 10.06

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0001057-12.2022.8.26.0704. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de
Cássia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDREA CRISTINA RAYMUNDO
CHIMELLO, CPF 128.217.758-30, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida
por Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 3.567,41
(fevereiro/2022), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se
o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS . Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de maio de 2022.
09 e 10.06

EDITAL DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE
THAINA BARBOSA RG nº 284253054-SSP/SP, CPF/MF nº 350.441.41895. JERSÉ RODRIGUES DA SILVA, Segundo Oficial de Registro de Imóveis
da Capital do Estado de São Paulo, FAZ SABER, a todos quantos o presente
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi prenotado sob nº 497.117,
em 31.01.2022, reapresentado em 24.05.2022, o Requerimento de 16 de
maio de 2022, feito pelo credor fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A., inscrito
no CNPJ/MF. sob nº 60.701.190/0001-04, objetivando a intimação pessoal
da fiduciante THAINA BARBOSA, RG nº 284253054-SSP/SP, CPF/MF nº
350.441.418-95, a qual se encontra em LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO,
conforme certificação desta Serventia, e, ante a previsão legal contida no
parágrafo 4º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97, FICA ELA INTIMADA
A COMPARECER neste Serviço Registral, situado na Rua Vitorino Carmilo,
576, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas,
pessoalmente ou por meio de seu representante legal, devidamente
identificado, a fim de efetuar o pagamento das prestações em atraso e
demais encargos contratuais, totalizando o débito até a data de 16/05/
2022, o valor de R$-37.595,18, decorrente do instrumento particular de 31
de maio de 2016, registrado sob o nº R.4 na Matrícula nº 129.502, referente
a UNIDADE AUTÔNOMA designada APARTAMENTO nº 31, localizado no 3º
(terceiro) pavimento da TORRE “B” do “CONDOMÍNIO PRAÇA POMPÉIA”,
situado na Rua Ribeiro de Barros, nº 385, no 19º Subdistrito – Perdizes, e
ao total acima serão acrescidas as custas, emolumentos e despesas com
as tentativas de intimação pessoal da fiduciante, como também as despesas
com publicação do presente Edital. Fica a FIDUCIANTE ciente de que, no dia
imediatamente posterior ao da última publicação do presente Edital, será
considerada como INTIMADA e terá o prazo de 15 (quinze) dias, a
contar do primeiro dia útil seguinte ao do aperfeiçoamento da
intimação, que se dará a partir da terceira publicação deste Edital, sendo
que, recaindo o termo final em sábado, domingo ou feriado, será prorrogado
até o primeiro dia útil subsequente, para satisfazer os referidos
pagamentos, em moeda corrente nacional ou por meio de cheque
administrativo em nome do credor fiduciário. ALERTA:- Decorrido o prazo
para purgação da mora, à credora fiduciária restará a faculdade
de solicitar a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUICIÁRIA,
conforme previsto no parágrafo 7º do artigo 26 do mesmo diploma
legal. Conforme Provimento CGJSP nº 21-2019, o credor solicitou a
publicação do edital em mídia eletrônica, desta forma, sendo publicado por
3 (três) dias consecutivos. São Paulo, 09 de junho de 2022. O OFICIAL.
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(',7$/'(&,7$d®2
35$=2'(',$6352&(6621$00-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHO
GR)RUR5HJLRQDO,;9LOD3UXGHQWH(VWDGRGH6mR3DXOR'UD&ODXGLD6DUPHQWR0RQWHOHRQHQDIRUPDGD
/HL HWF)$= 6$%(5 D :6 &25325$7( 62/8d®(6 (0 7(&12/2*,$ /7'$0( &13-
TXHOKHVIRLSURSRVWDXPDDomRGH3URFHGLPHQWR&RPXP&tYHOSRUSDUWHGH7KLDJRGH
6RX]D/LPD=DUDQWRQHOLHRXWURVYLVDQGRUHVFLQGLURFRQWUDWR¿UPDGRFRPDVUHTXHULGDVFRPDUHVWLWXLomR
GRV YDORUHV SDJRV H GHSRVLWDGRV GH ERDIp HP IDYRU GDV HPSUHVDV H VHXV VyFLRV GR TXDO HODV VH
DSURSULDUDPGHIRUPDLQGHYLGDREWHQGRYDQWDJHPLOtFLWDPHGLDQWHIUDXGH(QFRQWUDQGRVHRVUpXVHP
OXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomR
SURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHÀXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWH
UHVSRVWD1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRVUpXVVHUmRFRQVLGHUDGRVUHYHLVFDVRHPTXHVHUiQRPHDGR
FXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGR
HSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDLRGH
-
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002054-85.2016.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER que nos autos da ação de execução, movidos por Edifício Panorama do Morumbi, foi deferida
intimação por edital dos executados Eduardo Fernandes Guerreiro CPF 908.052.080-20 e Enrique Lopez Carasa Hernandez
CPF 233.446.618-25, que se encontram em lugar ignorado, da penhora que recaiu sobre os direitos que possuem do apto 91,
Edifício Panorama do Morumbi, à rua F-Sete 226, vila Suzana, Butantã, com direto a 3 vagas na garagem comum, direito a 1
doa 18 maleiros e 1 dos 18 compartimentos na adega, situados no subsolo, contribuinte 171.037.0191.0, martrícula 43.654, 18º
CRI/SP. Passando a fluir do 20 dias supra o prazo de 15 dias para impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de setembro de 2021.
[09,10]

(GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  SURFHVVR SULQFLSDO Q 
 $'UD3DWUtFLD0DLHOOR5LEHLUR3UDGR-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUDGD)DPtOLDH6XFHVV}HVGR)RUR
5HJLRQDO GH 3LQKHLURV63 )D] 6DEHU DRV KHUGHLURV )UDQFLVFR $OYHV )HUQDQGHV -~QLRU &3)   H (ULND
$OYHV )HUQDQGHV &3)  TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ UHTXHU D KDELOLWDomR GH VHX FUpGLWR QRV DXWRV GD
DomR GH LQYHQWiULR SURFHVVR Q  H[SRQGR TXH p FUHGRU GR GH FXMXV QRV DXWRV GDV
H[HFXo}HV Q  Q  H Q 
FXMR YDORU DWXDOL]DGR GR GpELWR p GH 5  DJRVWR GH   (VWDQGR RV UHTXHULGRV HP OXJDU LJQRUDGR IRL
GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoDP UHVSRVWD VRE SHQD GH
SUHVXPLUHPVHFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRVDOHJDGRV1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRVUHTXHULGRVVHUmRFRQVLGHUDGRV
UHYpLV FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 63 
H
(',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

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 el, do Foro Central 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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Pietro Fittipaldi estreia em outra
prova lendária: 24 Horas de Le Mans

Pietro Fittipaldi
tro horas de duração e que tem
suas etapas disputadas nos principais circuitos do Velho Continente.

“Sem dúvidas será um final
de semana inesquecível, pois
Le Mans é uma corrida diferente, que te coloca na história em

caso de vitória. A LMP2 é uma
categoria muito acirrada, mas
estou entrosado com o Fabio e
com o David, então temos condições de lutar por um bom resultado”, diz Pietro, que tem os
patrocínios de Banco do Brasil, Claro, Snapdragon, Baterias Moura, Gate.io, Fantom,
Stake, Hyper X, Kingston, Furia e PLGG.
A programação no circuito
de La Sarthe será aberta nesta
quarta-feira (8), com a realização de dois treinos livres e a
primeira fase da classificação.
A largada para as 24 Horas de
Le Mans está marcada para 11h
de sábado. O Star+ mostra toda
a programação e a corrida na
íntegra, enquanto a ESPN terá
janelas de transmissão na TV,
em horário a ser definido.

Stock Car anuncia programação e venda
de ingressos para rodada dupla no Velopark
Foto/ Luís França

A principal categoria do esporte a motor na América do Sul regressa a Nova Santa Rita depois de quase três anos

Os ingressos para as 5ª e 6ª etapas da temporada já estão a venda
Já estão a venda os ingressos com vitória de Daniel Serra, o
para o regresso da Stock Car ao Velopark já recebeu 18 provas do
Velopark, na primeira semana de campeonato. Empatado com o
julho. O tradicional autódromo Autódromo Velocitta, o traçado
gaúcho, localizado em Nova San- gaúcho está no top-10 das pistas
ta Rita, na região metropolitana que mais receberam corridas da
de Porto Alegre, receberá as eta- Pro Series. Interlagos lidera o
pas 5 e 6 da temporada 2022 nos ranking com 142 provas.
dias 2 e 3. O encontro também
A última vez que o Velopark
contará com a realização da quar- recebeu a Stock Car foi no fim
ta etapa da categoria de acesso de semana de 15 de setembro de
Stock Series. A organização tam- 2019 — antes do início da panbém anunciou a programação demia de Covid-19 — com vitó(confira no final do texto).
rias de dois campeões: Felipe
Palco histórico da Stock Car Fraga, hoje no DTM, e Rubens
por ter sediado a corrida 500 da Barrichello, que recentemente
categoria, em 7 de abril de 2019, completou 50 anos.

Valores e como adquirir —
Há ingressos a venda para as arquibancadas, com vista da reta
principal e também com a disponibilidade de praça de alimentação. Neste setor, o valor é de R$
100, com meia entrada a R$ 50
– as duas opções são válidas para
os dois dias de evento.
Estão a venda também ingressos para o Lounge, espaço
VIP que oferece vista privilegiada da largada, buffet diversificado com cardápio exclusivo, além
de bebidas a vontade e visitação
aos boxes. Os valores para um dia
de evento são de R$ 600 (inteira) e R$ 550 (meia), e de R$ 925
(inteira) e R$ 875 (meia entrada) para os dois dias do fim de
semana.
O uso de máscara facial não
é obrigatório, porém estará sujeito ao decreto vigente pelas
autoridades sanitárias municipais e estaduais no dia do evento. Será permitida a entrada de
menores de idade de 5 a 17 anos,
desde que acompanhados pelos
pais ou responsável legal.
Mais detalhes sobre o protocolo sanitário e compra de ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, disponível neste link. As entradas também po-

dem ser adquiridas na bilheteria
do próprio Velopark, nos dias 2
e 3 de julho: Rodovia BR-386,
Km 428, Nova Santa Rita (RS),
sujeito à disponibilidade de ingressos.
Campeonato acirrado —
Depois de oito corridas já disputadas na temporada 2022, os
dois primeiros colocados no
campeonato estão separados
por apenas 1 ponto. Atual campeão, Gabriel Casagrande lidera com 128 tentos, contra 127
do tricampeão Daniel Serra.
Rubens Barrichello, dono do título em 2014 e maior pontuador das etapas de Goiânia e do
Velocitta, aparece em terceiro,
com 102, seguido pelos jovens
Bruno Baptista e Gaetano di
Mauro, com 84 e 82 pontos,
respectivamente.
Serrinha é justamente o piloto que mais venceu corridas no
Velopark, com cinco triunfos
(2011, 2013, 2015, 2018 e
2019), contra 3 de Cacá Bueno
e 2 de Ricardo Maurício, entre
os pilotos em ação na Stock Car.
Felipe Fraga também soma dois
triunfos, enquanto Átila Abreu,
Galid Osman, Max Wilson, Diego Nunes e Barrichello subiram
uma vez ao topo do pódio.

Campeonato Paulista APER Cross
Country 2022 - CNCC Series acelera
preparação para primeira etapa

Rotary Kart Club
completa 11 anos com
Alberto Otazú em
destaque
Piloto é o recordista de vitórias, três títulos e líder da
categoria Le Mans

Foto/Divulgação

Pietro Fittipaldi terá neste
final de semana especial em sua
carreira. O piloto disputará pela
primeira vez as 24 Horas de Le
Mans, mais importante corrida
de longa duração do planeta, defendendo a InterEuropol na classe LMP2, onde terá como companheiros para a “maratona” o
suíço Fabio Scherer e o dinamarquês David HeinemeierHansson. É o primeiro brasileiro desde Rubens Barrichello a
ter completado a trinca F1, Indy500 e 24 Horas de Le Mans.
Apesar de ser a estreia na
lendária prova francesa, time e
companheiros estão longe de
serem desconhecidos do brasileiro. A parceria disputa nesta
temporada o European Le Mans
Series (ELMS), campeonato
que conta com corridas de qua-

Foto/ Dutch Photo Agency

Brasileiro disputa pela primeira vez a mais importante prova de endurance do planeta com time onde já corre o ELMS

Equipe RKC nas 500 Milhas
O Rotary Kart Club (RKC)
vai festejar seus 11 anos de atuação com a realização da quinta etapa de seu campeonato de
rental kart neste sábado (11),
no Kartódromo de Interlagos,
em São Paulo (SP). Entre tantos outros pilotos, Alberto
Cesar Otazú também tem o que
comemorar por fazer parte da
história do certame do Rotary
Club Ponte Estaiada. Afinal,
ele é recordista de vitórias e
detém vários importantes títulos nas estatísticas.
“Estou muito animado com
a histórica etapa do RKC neste
sábado, ainda mais por querer
ampliar o meu recorde de vitórias no campeonato. Isso me
motiva”, avisa Alberto Otazú.
Em 31 provas que disputou
oficialmente no RKC desde
2018, Alberto Otazú deixou de
figurar entre os dez primeiros
apenas em cinco delas, por
abandono, sendo que em 25
corridas subiu no pódio (top 6),
com a impressionante marca
de 81% de aproveitamento. E
pouco mais da metade destes
pódios, foram na primeira posição (13 vitórias), que perfazem 42% das participações.
Também estabeleceu 11 voltas
mais rápidas (35%) e largou 7
vezes (23%) da pole position.
As quatro corridas de sua estreia em 2016 não estão computadas na estatística, mas subiu no pódio em todas e logo
em sua segunda participação já
largou da pole position, fez a
volta mais rápida e venceu.
“Valorizo muito essa relação de sucesso que tenho com

de Interlagos
o RKC e espero que possamos
estar juntos, competindo e vencendo por mais alguns anos”,
destaca Otazú.
Com estes números, Otazú
conquistou três títulos de campeão – Stock 1ª fase 2018, Stock 1ª fase 2020, Challenge 1ª
fase 2020 -, além do vice da 2ª
fase 2018, vice na 1ª fase 2019
e terceiro no final do ano. E 5º
na Le Mans em 2021, participando de apenas metade do
campeonato. Na equipe de Endurance do RKC ele também
colaborou com participações
marcantes, como a pole position nas 24 Horas de Itu (2021)
e na categoria Light das 500
Milhas de Interlagos (2022).
“O RKC é um campeonato
muito especial para mim, pois
além de levar o nome da minha
equipe nas 24 Horas de Kart,
tivemos ótimos resultados,
como um P2 em Interlagos e
uma pole position em Itu. Foi
também a equipe onde tive minha primeira participação nas
500 Milhas profissionais, onde
consegui fazer a pole na categoria Light e fechamos com
pódio. Acredito que consegui
colaborar bastante com este
time de amigos”, completou
Alberto Otazú.
A programação de sábado
no Kartódromo de Interlagos
tem início as 17h30.
Confira a pontuação da categoria Le Mans depois de quatro etapas: 1) Alberto Otazú, 93
pontos; 2) Leonardo Ferreira,
79; 3) Fábio PL, 74; 4) Rogério Cebola, 62; 5) Renzo Lima,
57; 6) Andrea Senigalia, 55.

A organização do Campeonato Paulista APER Cross Country
2022 – CNCC Series vem trabalhando forte para a estreia da
competição, com a primeira das
quatro etapas marcadas para os
dias 2 e 3 de julho, na pista do
SP Race Park, em Jarinu. O evento, inédito na modalidade, será
uma grande festa da categoria e
reunirá Motos e UTV’s, com pilotos estreantes e experientes. O
objetivo é resgatar e impulsionar o esporte, além de ampliar a
base.
No último fim de semana,
organizadores e pilotos estreantes fizeram um reconhecimento
do percurso e agora estão ajustando a prova para cada classe. Os
desenhos para as provas estão sob
responsabilidade de Dyonísio

Malheiro e assistência técnica de
João Bicudo e Nino Bernucci.
Com mais de 30 anos realizando
a construção de traçados, em
Cross Country, Enduro, Motocross, Supercross, Rally e Baja,
Dyona que considerou a ação
bastante proveitosa.
“Reunimos dez pilotos para
este reconhecimento e a impressão geral foi bastante positiva.
Temos mitas coisas a acertar
mas, sem dúvida, estamos no caminho certo. Temos certeza que
todos os participantes terão uma
grande experiência, sempre ressaltando nossa preocupação básica com a segurança de todos”,
destacou.
As inscrições seguem abertas e poderão ser feitas até dia
28 de junho pelo site oficial,

www.aperbrasil.com.br. Após
este prazo, somente na secretaria de prova nos dias 1 e 2 de julho, a partir das 10 h, ou no domingo, a partir das 7 h, mas com
acréscimo de 50% no valor da
inscrição. Portanto, a organização que os interessados confirmem presença o mais cedo possível e aproveitem o valor inicial.
Para as motos, a taxa para as
classes XC1/XC3/XC4/XC5/
XCN/XCF será de R$200,00
(duzentos reais), enquanto para
a Feminino será R$ 100,00 (cem
reais) e para a Kids será R$ 50,00
(cinquenta reais). Para os UTV’s
o valor será R$ 500,00 (quinhentos reais). Detalhes da documentação necessária também estão à
disposição no site.

Foto/ Doni Castilho

Disputa acontecerá nos dias 2 e 3 de julho. Inscrições seguem abertas

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

