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São Paulo confirma primeiro caso
de varíola dos macacos no Brasil
As secretarias Estadual e
Municipal da Saúde de São
Paulo confirmaram na quinta-feira (9) o primeiro caso de
varíola
dos
macacos
(Monkeypox) no Brasil.
O caso se refere a um homem de 41 anos, residente na
cidade de São Paulo, com histórico de viagem para Portugal e Espanha. Ele está internado no Instituto de
Infectologia Emílio Ribas, na
capital paulista, desde a última
segunda-feira (6) e se encontra em bom estado clínico. As
secretarias informam que todos
os contatos desse paciente também estão sendo monitorados.
A confirmação do caso só
ocorreu na tarde da quinta-feira, após a realização de exames
feitos pelo Instituto Adolfo Lutz.

Decreto reforça parcerias
comerciais entre Brasil e EUA
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Ministro diz que governo está atuando
para reduzir impostos e inflação
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Principal nome do Campeonato Mundial de Fórmula 2 na
atual temporada, o brasileiro
Felipe Drugovich terá um novo
desafio neste final de semana,
agora nas ruas da distante Baku,
no Azerbaijão. E o objetivo já
está bem definido: conquistar
o máximo de pontos possíveis
para “esticar” sua vantagem na
liderança da última categoria
antes da Fórmula 1.
“Estou contente por correr
em Baku mais uma vez”, conta
Felipe Drugovich, que este
ano voltou a integrar a equipe
holandesa MP Motorsport,
pela qual venceu quatro corridas em 2022.
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pela Associação Brasileira de
Supermercados (Abras), evento
em que o presidente participou
por videoconferência, diretamente de Los Angeles (EUA),
onde ele participa da 9ª Cúpula
das Américas até esta sexta-feira (10).
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A Copa São Paulo de Kart
Granja Viana completa a primeira metade da temporada 2022
neste final de semana, com a disputa da quinta etapa, marcada
para o Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP). Pilotos de 14
categorias se enfrentarão em
mais uma etapa, que contemplará duas corridas para competidores de 13 categorias, e uma
para os integrantes da Pro 500
no veloz traçado de 780 metros,

um dos mais curtos entre os
possíveis no KGV.
Além da etapa, os primeiros competidores das classes
Rotax podem garantir a inscrição para a rodada deste final de semana gratuitamente.
O projeto de incentivo para
pilotos desta classe, aberto na
terceira etapa da temporada
deste ano, segue valendo. Mas
as vagas para estas inscrições
são limitadas.
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Sand Series Decathlon reúne os
melhores do mundo em Brasília

Onde assistir as 24 Horas
de Le Mans no Brasil

Noite

André Negrão é um dos seis brasileiros em Le Mans
No próximo sábado, 11, às
11h (de Brasília), será dada a
largada para a 90ª edição da 24

Copa São Paulo de Kart
Granja Viana completa
primeira metade da
temporada neste sábado

Felipe Drugovich

DÓLAR

Compra: 5,20
Venda:
5,20

O presidente Jair Bolsonaro
fez um apelo na quinta-feira (9)
para que os supermercados reduzam a margem de lucro sobre os
alimentos básicos para conter
a inflação. O pedido foi feito
no Fórum da Cadeia Nacional
de Abastecimento, organizado

Felipe Drugovich
busca pontos e vitórias
no Azerbaijão

Comercial
Compra: 4,89
Venda:
4,89

EURO

Presidente pede que
supermercados reduzam
lucros sobre alimentos

Esporte

Fonte: Climatempo

Turismo
Compra: 4,62
Venda:
5,09
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Horas de Le Mans, a mais importante corrida de endurance do
mundo, tradicionalmente realiza-

da no Circuito de La Sarthe.
Com uma longa história nas
provas de resistência, o Brasil
possui uma legião de fãs que neste ano poderá acompanhar a íntegra ou os principais momentos
da competição.
Trechos da prova serão exibidos pelo canal por assinatura
ESPN 4, sintonizado nos canais
73 ou 573/HD para assinantes da
Claro e no 594 da SKY HD.
Com narração de Thiago Alves e comentários de Edgard
Mello Filho, a emissora colocará no ar imagens ao vivo em três
momentos: no sábado, das 11h às
14h e das 21h30 à meia-noite; e
a fase final, no domingo, das 8
às 11 horas.
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Previsão do Tempo
Sexta: Sol com
muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo
passa a chuvoso.

Prefeitura conclui casas
modulares para a população
em situação de rua
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As micro e pequenas empresas (MPE) estão puxando a
criação de empregos formais
em 2022. Dos 700,59 mil postos de trabalho formais criados
no Brasil de janeiro a abril,
585,56 mil, o equivalente a
76% do total, originaram-se de
pequenos negócios.
A conclusão consta de levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae),
com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) do
Ministério da Economia. As
MPE abriram 470,52 mil vagas a mais que as médias e
grandes empresas nos quatro
primeiros meses de 2022.
Apenas em abril, os negócios de menor porte foram responsáveis pela abertura de
84% das vagas formais no mês,
com 166,8 mil de um total de
196,9 mil postos de trabalho
criados no mês passado. Na
divisão por setores da economia, somente os pequenos negócios apresentaram saldo positivo na criação de empregos
em todos os segmentos.
O setor com mais destaque
é o de serviços, com a abertura de 93,4 vagas em micro e
pequenas empresas, de um total de 117 mil postos apurados
pelo Caged. De acordo com o
Sebrae, a reabertura da economia, após a vacinação contra a
covid-19, tem impulsionado a
recuperação do segmento.
O segundo setor que liderou a criação de postos de trabalho em setembro foi o comércio, com 28,42 mil vagas
em micro e pequenas empresas, de um total de 29,26 mil.
Em terceiro lugar, vem a indústria, com 25,26 mil empregos gerados, contra um total de
26,37 mil. (Agencia Brasil)

Relatório que fixa limite
ao ICMS de combustíveis
é lido no Senado
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Pequenos
negócios
geraram 76%
das vagas de
emprego
em 2022

As secretarias estadual e
municipal da Saúde de São
Paulo
investigam
e
monitoram ainda o caso de
uma mulher de 26 anos que
também vive na cidade de
São Paulo. A paciente está
internada em um hospital público da cidade é mantida em
isolamento e seu quadro de
saúde é estável. Esse caso foi
notificado no dia 4 de junho.
Na quinta-feira (8), o Ministério da Saúde informou que
estava monitorando oito casos
suspeitos de varíola dos macacos no Brasil.
A varíola dos macacos é
uma doença causada por vírus e transmitida pelo contato
próximo/íntimo com uma pessoa infectada e com lesões de
pele.
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Patty Dias e Rafa Miller, quarta e terceira do ranking mundial
Os melhores jogadores do
mundo de Beach Tennis estarão
em Brasília (DF) na próxima semana para a disputa do ITF Sand
Series Decathlon Brasília Classic’22, o maior torneio oficial

da modalidade no planeta. A
área externa da Arena BRB
Mané Garrincha receberá, entre os dias 15 e 19, atletas de
17 países para a segunda edição do evento.
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Prefeitura conclui casas modulares
para a população em situação de rua
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMADS), concluiu uma importante
fase de implantação do Programa Reencontro ao concluir o
processo de licitação para a aquisição de casas modulares que
vão abrigar moradores em situação de rua da cidade. A empresa vencedora terá de entregar
350 unidades modulares, conforme homologação publicada
no Diário Oficial do município
na última quinta-feira (02). Após
a assinatura do contrato, a empresa – que superou outras quatro concorrentes no certame terá 30 dias para entregar as primeiras unidades.
As casas modulares da Vila

Reencontro serão instaladas na
Avenida do Estado, altura do número 900, no Bom Retiro, região central da cidade, em uma
área de 16 mil m², reservada para
a primeira fase de implantação
do projeto. A iniciativa é uma
medida inovadora da atual gestão e foi inspirada no modelo
conhecido como Housing First
(Moradia Primeiro), criado em
países da Europa e nos Estados
Unidos. O método tem como
princípio garantir que a população em situação de rua tenha
acesso imediato à moradia.
Cada unidade a ser entregue
pela Prefeitura tem área de 18
m², com quarto, cozinha e banheiro. Serão 1.200 vagas na primeira fase do projeto, totalizan-
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CÂMARA (São Paulo)
Delegado Palumbo (MDB) deve ser decisivo pra auxiliar no
caso do assassinato de um amigo do vereador Senival Moura (PT),
acusado de servir ao PCC via empresa de ônibus
.
PREFEITURA (São Paulo)
Ricardo Nunes (MDB) não só pensa e fala sobre liberdade
de imprensa, como foi dono de um jornal regional na área de
Santo Amaro quando ainda não era vereador. Ele sentiu na pele
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Em 2014 o então deputado Luiz Moura - irmão do vereador
Senival (PT) - foi afastado pelo PT da disputa pela reeleição por
ter vazado que se reunia com membros do PCC
.
GOVERNO (São Paulo)
O pré-candidato a governador Tarcísio Freitas (Republicanos) não terá a mesma sorte do Sérgio Moro. Cumpriu todas as
exigências legais pra transferir domicílio pra São Paulo
.
CONGRESSO (Brasil)
Enquanto os deputados federais e senadores Bolsonaristas
comemoram ele ter sido recebido por Biden (USA) na Cúpula
das Américas, as oposições perdem algumas narrativas
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Nem Biden (USA) e muito menos Bolsonaro (Brasil) vão
abrir tudo o que conversaram na Cúpula das Américas, porque as
relações entre os países vão continuar (ou pior ou melhor)
.
PARTIDOS
Juntar o MDB do ex-presidente Temer, através da pré-candidatura presidencial da senadora Tebet tendo como vice o
senador Jereissati (PSDB do ex-presidente FHC, único a ser
eleito ...
.
(Brasil)
... e reeleito presidente (contra Lula PT em 1994 e 1998) é
na real juntar quem diz que ‘mulher vota em mulher’ com quem
diz que só sobrou isso pra que tá no ‘shopping da política’
.
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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do 350 unidades destinadas prioritariamente a famílias - com
ou sem crianças - e idosos, que
estejam vivendo em condição de
rua há menos de dois anos. As
diretrizes do Programa estabelecem que cada família poderá
permanecer nas moradias transitórias por um período entre 12
e 18 meses. Com ações integradas de outras pastas, como Saúde e Emprego, o trabalho será
intensificado para garantir autonomia às pessoas atendidas pelo
serviço neste período.
A SMADS vai utilizar as informações do CadÚnico (base
de dados do Governo Federal
que armazena informações sobre renda familiar) e dados cadastrais próprios, como o SISRUA, a fim de estabelecer critérios para o acolhimento na Vila
Reencontro.
As novidades do programa
não se restringem a moradias
modernas e ao conceito internacional de acolhimento. Dentro
do espaço, está prevista uma série de serviços que serão ofere-

cidos aos moradores da Vila.
Além da atuação da Assistência
Social, o local contará com
equipes de saúde e serviços de
capacitação profissional, unidades do Descomplica (acesso rápido a serviços do município) e
restaurante da rede Bom Prato,
do Governo do Estado.
A Rede socioassistencial
conta atualmente com mais de
18 mil vagas de acolhimento, e
no âmbito do Programa Reencontro, outras 10 mil vagas serão criadas para atender a população em situação de rua.
Censo
Os resultados do Censo
2021, antecipado pela Prefeitura, apontaram o crescimento de
31,4% no contingente de pessoas em situação de rua na cidade
de São Paulo - foram contabilizadas 31.884 pessoas vivendo
nas ruas em 2021 frente as
24.344 pessoas, apontadas no
levantamento anterior, realizado
em 2019. Diante do cenário,
agravado pela deflagração da pan-

demia de Covid-19 e pela crise
econômica do país, a Prefeitura
identificou a necessidade de respostas rápidas e efetivas para
acolher, sobretudo, as famílias
que passaram a viver nas ruas nos
últimos anos.
Os dados da pesquisa deram
à Prefeitura de São Paulo condições de aferir a presença de
um perfil mais familiar nas ruas,
que cresceu em 111% em relação a 2019. Vale destacar que
está em curso o Censo de Crianças a Adolescentes, outra importante iniciativa da SMADS
que contribuirá para entendimento do cenário e construção
de políticas públicas específicas para este grupo.
Reencontro
O Programa Reencontro tem
três eixos de atuação: conexão,
cuidado e oportunidade. O primeiro prevê estimular a recriação de vínculos preexistentes e
o fortalecimento da rede de
apoio. O primeiro elemento de
conexão entre o poder público

e o indivíduo em situação de rua
é a abordagem social, sendo,
portanto, um instrumento fundamental de vinculação das pessoas à política pública e às demais
etapas e eixos do Programa Reencontro.
Já no segundo eixo, Cuidado, serão oferecidas moradias
subsidiadas para aqueles que não
possuem renda suficiente, nas
seguintes modalidades: locação
social, que é o aluguel subsidiado conforme renda; a renda mínima ou o auxílio pecuniário
para pessoas sem problemas de
drogadição; moradia transitória
ou as unidades com alta rotatividade para que se busque evitar
o processo de cronificação, promovendo rápido resgate da autonomia; e oportunidade, que
consiste na intermediação de
mão de obra e emprego, através da capacitação profissional,
da alocação em contratos públicos (Decreto nº 59.252/20),
da busca ativa por vagas e pelo
estímulo à contratação no setor privado.

Comissão atualiza norma para comunicação
visual de bicicletas compartilhadas
No último dia 3, a Comissão
de Proteção à Paisagem Urbana
(CPPU), vinculada à Secretaria
Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), atualizou
a regulamentação da comunicação visual de bicicletas e estações vinculadas aos serviços de
compartilhamento em São Paulo. O objetivo é possibilitar a
expansão do serviço de transporte para regiões mais afastadas do
centro e incluir as bicicletas elétricas compartilhadas, novo modal da cidade.
A norma altera a Resolução
SMUL.AOC.CPPU/001/2019,
publicada em janeiro de 2019.
Ela amplia a inclusão de logos
de parceiros das operadoras do
serviço de compartilhamento
em bicicletas, totens informativos e docks (suportes para bici-

cletas). A inserção passou de
dois para até quatro parceiros
nos equipamentos situados nas
regiões Norte, Sul, Leste e Oeste. No caso do Centro Expandido, a instalação passou de um
para até dois parceiros.
A colocação de anúncios indicativos (previstos pela Lei Cidade Limpa – Lei 14.223/2006)
em docks é novidade. A Resolução de 2019 previa somente a
instalação de logos em totens e
bicicletas. As bikes também poderão receber agora o nome de
parceiros no paralama da roda
dianteira. Já era autorizada a inserção na cesta, banco, quadro e
paralama da roda traseira.
Com essas modificações, a
expectativa do Município é viabilizar a expansão das bicicletas
elétricas compartilhadas na ci-

dade, especialmente para as regiões mais periféricas.
Os demais parâmetros da
Resolução de 2019 seguem em
vigor. As bicicletas deverão ter
identidade visual própria, como
adesivos ou pinturas visíveis,
que facilitem a identificação
pelos usuários do sistema e pela
fiscalização de trânsito. Além
disso, os mobiliários das estações e áreas de estacionamento
precisarão conter informações
sobre o funcionamento do serviço, mapa de localização das
estações ou áreas de estacionamento, assim como orientações
aos usuários sobre a devolução
das bicicletas.
Continua proibido, conforme
prevista na Lei Cidade Limpa, a
instalação de anúncio publicitário nas bicicletas vinculadas ao

serviço de compartilhamento.
Bicicletas Elétricas
Na última segunda-feira (06)
em que se comemorou o Dia
Mundial da Bicicleta, a Prefeitura de São Paulo, em parceria
com as empresas Tembici, Itaú
Unibanco e iFood, lançou o primeiro projeto de bikes elétricas
compartilhadas com sistema de
estações fixas na capital.
A chegada de bicicletas elétricas na cidade de São Paulo
expande a possibilidade de uso
diário, uma vez que facilita
deslocamentos mais longos e
com diferentes relevos, exigindo menos esforço de quem
pedala, além de fazer parte da
estratégia da cidade no cumprimento de seus compromissos sustentáveis.

Prefeitura de São Paulo disponibiliza
dados de transações imobiliárias
A Secretaria Municipal da
Fazenda de São Paulo disponibilizou em seu site oficial os
principais dados relacionados às
transações imobiliárias na Capital nas quais houve recolhimento do Imposto de Transmissão de
Bens Imóveis (ITBI). A divulgação faz parte da política de transparência da Prefeitura de São
Paulo e reúne dados detalhados
desde 2019.
“O acesso às informações
sobre o recolhimento do ITBI na
cidade permitirá múltiplas utili-

zações pela população e pesquisadores, fomentando estudos, o
desenvolvimento de novas soluções e a identificação de anomalias ou distorções no mercado imobiliário. Esse é mais
um exemplo do compromisso
da Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo com a
transparência, garantindo aos
cidadãos paulistanos acesso a
dados relevantes sobre a cidade”, destaca o secretário municipal da Fazenda, Guilherme
Bueno de Camargo.

As informações estão disponibilizadas na forma de tabelas, onde cada linha equivale a uma Declaração de Transações Imobiliárias (DTI) efetivamente paga. Fazem parte
dos dados publicados informações como o número do cadastro do imóvel (SQL) negociado, endereço, valor de transação e cartório de registro do
imóvel, entre outras. A Subsecretaria da Receita Municipal
de São Paulo destaca, entretanto, que não são disponibili-

zados os nomes ou razões sociais dos transmitentes e adquirentes de imóveis, de forma a preservar o sigilo fiscal
e a privacidade.
Cada arquivo divulgado no
site da Secretaria da Fazenda
nos formatos Excel/xlsx e
ODS reúne todas as tabelas de
janeiro a dezembro do ano de
referência. Em relação ao
exercício atual, o arquivo será
atualizado mensalmente com
os dados consolidados do mês
anterior.

Governo envia à Alesp PEC que
regulamenta a Polícia Penal como
órgão de segurança
O governador Rodrigo Garcia enviou na quinta-feira (9)
à Assembleia Legislativa a
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que regulamenta a Polícia Penal como
órgão de segurança pública,
vinculado à Secretaria da Administração Penitenciária. A
PEC vai adequar a Constituição Estadual à Constituição
Federal, que sofreu alteração
com a inserção da Polícia Penal como órgão de segurança
pública.
Isso porque com a promulgação da Emenda Constitucional
nº104 de 2019 foram criadas as
polícias penais federal, estaduais e distrital, inserindo-as na
Constituição Federal, o que integra os órgãos responsáveis
pela segurança pública.
“Vou criar condições para
que o Estado realize esse sonho
de criar a Polícia Penal de São

Paulo. Eu estou há muito tempo
servindo o meu estado e, durante esse período todo, acompanhei a luta em relação à Polícia
Penal, à ampliação do quadro da
Secretaria da Administração Penitenciária, com a contratação de
mais agentes, e à valorização salarial. Hoje estamos assinando,
com muita responsabilidade, a
PEC que cria finalmente a Polícia Penal de São Paulo”, disse
Rodrigo Garcia.
Durante a Sessão de Anuência, realizada pela Secretaria da
Administração Penitenciária
(SAP) no Memorial da América
Latina, o governador também
convocou 1,5 mil Agentes de
Escolta e Vigilância Penitenciária (AEVP) que foram aprovados em concurso público.
Os profissionais que atuam
como AEVP participam de ações
de escolta, vigilância e custódia
de presos em movimentações

externas, além de realizar a guarda das unidades prisionais, visando a manutenção das condições de segurança da estrutura
prisional, do custodiado e da
população. À medida em que
manifestarem interesse pela
vaga, os candidatos serão submetidos ao curso de formação
técnico-profissional desenvolvido pela Escola de Administração Penitenciária (EAP)
“ D r. Luiz Camargo Wolfmann” em Santana, na zona
norte. Entre as atividades estão aulas práticas e teóricas,
como Legislação Aplicada à
Atividade Penitenciária, Técnicas de Condução Operacional,
Defesa Pessoal, Direitos Humanos e Ética, Gerenciamento de
Crises, entre outras.
Para o Secretário da SAP,
Coronel Nivaldo Restivo, a contratação irá reforçar o efetivo já
existente de AEVPs. “Será um

grande ganho para o sistema penitenciário paulista. Além de
garantirem a ordem e disciplina
nos presídios, também trarão
tranquilidade para toda a população”, salienta.
A contratação dos 1,5 mil
agentes já havia sido anunciada
em abril pelo governador Rodrigo Garcia. Os profissionais serão incorporados ao efetivo da
pasta e assumirão as escoltas de
presos em todo o estado de São
Paulo, permitindo que a Polícia
Militar, que hoje é responsável
pelas escoltas no interior do estado e baixada santista, concentre todos os esforços na proteção da população paulista e na
prevenção dos crimes.
O reforço na segurança penitenciária soma-se aos 778
agentes já nomeados no início
de 2022 e a outros 935 que
iniciarão o curso de formação
em breve.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Ministro diz que governo está atuando
para reduzir impostos e inflação
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse na quintafeira (9) que o governo está dando sua contribuição para a cadeia produtiva do país. “Estamos abaixando os impostos, reduzimos os impostos de importação pela primeira vez em 40
anos de Mercosul, zeramos os
impostos sobre produtos como
desossados, grãos, arroz e feijão, reduzimos todos os impostos da cesta básica, os impostos federais”.
Guedes lembrou ainda a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). “Teve
35% de redução do IPI, zeramos o ICMS, Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e

Serviços, estamos dando a nossa contribuição para a nossa
cadeia produtiva”.
O ministro falou na manhã
da quinta-feira (9) na abertura
do Fórum da Cadeia Nacional
de Abastecimento, promovido
pela Associação Brasileira de
Supermercados (Abras).
Guedes manifestou apoio a
uma proposta apresentada pelo
presidente da Abras, João Galassi, para que a cadeia de supermercados não corrija a tabela de preços de alimentos até
2023. “Está na hora de realmente sentar todo mundo e fazer
nosso lema, exatamente como
você sintetizou, nova tabela só
em 2023”, disse.

Durante sua fala inicial,
Guedes mencionou a importância do Brasil na segurança alimentar e energética, principalmente durante a pandemia. “O
Brasil é um gigante verde, é o
protagonista mais importante
da segurança energética e alimentar no mundo”.
Ele disse que apoia outra sugestão do setor de supermercados. “Estamos fazendo nossa
parte, baixando os impostos e
reduzindo os custos. Apoiamos
todos as sugestões que vocês
deram, o S, do social, está na
hora de nós testarmos o nosso
capital institucional, o capital
de solidariedade, de fraternidade, de trabalharmos juntos para

manter o Brasil em pé, e a parte do governo nós temos que
fazer também, que são a redução os impostos”.
O Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento é um
programa anual que reúne lideranças setoriais, empresariais e autoridades governamentais em um debate multilateral e colaborativo sobre os
principais desafios estratégicos, econômicos, mercadológicos, institucionais e regulatórios da cadeia nacional de
abastecimento. O fórum acontece durante toda esta quintafeira e pode ser acompanhado
pelo canal do Youtube. (Agencia Brasil)

Decreto reforça parcerias
comerciais entre Brasil e EUA
O presidente Jair Bolsonaro
editou na quinta-feira (9) um
decreto pelo qual entram em vigor regras comerciais e de transparência de um acordo entre
Brasil e Estados Unidos assinado em 19 de outubro de 2020.
“Trata-se de pacote comercial ambicioso e moderno, que
visa à promoção dos fluxos bilaterais de comércio e investimento”, informou o Ministério
da Economia. Na avaliação da
pasta, ao modernizar as regras de
intercâmbio comercial, o protocolo, quando colocado em prática, atenderá reivindicações do
setor privado dos dois países.
Em nota, a Secretaria-Geral
da Presidência da República ex-

plica que a iniciativa tem, entre
seus objetivos, “reforçar a parceria econômica; facilitar o comércio, investimento e boas práticas
regulatórias; garantir procedimentos aduaneiros eficientes; e
assegurar previsibilidade para
importadores e exportadores”.
O protocolo ao qual o decreto se refere apresenta cinco artigos. Em seu primeiro anexo,
outros 21 artigos tratam da facilitação do comércio e da administração aduaneira. O Anexo
2 contém 19 artigos que tratam
da regulamentação de “boas práticas”; e o terceiro anexo apresenta sete artigos que abordam
práticas de anticorrupção.
“O anexo sobre facilitação

de comércio é o texto mais
avançado negociado nessa área
pelo Brasil, indo além, em diversos aspectos, do Acordo sobre Facilitação de Comércio
(AFC) da Organização Mundial
do Comércio (OMC). O anexo
a respeito de boas práticas regulatórias representa o primeiro acordo com cláusulas vinculantes já adotado pelo Brasil. O
anexo anticorrupção reitera, bilateralmente, obrigações legislativas a que os dois países se
comprometeram no âmbito multilateral”, detalha o Ministério
da Economia.
A Secretaria-Geral acrescenta que, além de regular e detalhar procedimentos administra-

tivos, o acordo vai facilitar comércio e investimento, bem como
garantir procedimentos aduaneiros eficientes e transparentes, visando a redução de custos e assegurar previsibilidade para importadores e exportadores.
Também terá, como efeito,
estímulos à cooperação na área
de facilitação de comércio e de
aplicação da legislação aduaneira, minimizando formalidades e
promovendo medidas contra a
corrupção.
Por fim, dará “transparência ao público e aos agentes
econômicos de todas as dimensões e em todos os setores”, complementa a secretaria. (Agencia Brasil)

Indústria cresce 0,1% em abril, diz IBGE
A indústria cresceu 0,1%
em abril, segundo a Pesquisa
Industrial Mensal (PIM Regional) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Oito dos 15 locais
investigados acompanharam
o resultado positivo. As maiores altas foram registradas
no Rio de Janeiro (5,9%), em
Santa Catarina (3,3%) e na
Bahia (3%).
Apesar de percentuais mais
baixos, a produção em Pernambuco (2%), no Pará
(1,9%), na Região Nordeste
(1,5%) e no Rio Grande do Sul
(0,5%) também subiu acima
da média nacional. Já o estado do Amazonas (0,1%) ficou
no mesmo patamar. Em movimento contrário, Mato Grosso (-4,7%), Paraná (-4,3%) e
São Paulo (-2,8%) tiveram recuos mais acentuados.
Segundo a pesquisa, no período entre fevereiro e abril, a
média móvel trimestral ficou
positiva em 11 dos 15 locais
pesquisados. Os destaques
foram Pará (6,3%), Minas
Gerais (3,3%), Pernambuc o ( 3 , 2 % ) , Amazonas
(3,2%), Ceará (2,7%), Rio
de Janeiro (2,7%) e Região
Nordeste (2,5%). No acumulado do ano, no entanto,
houve recuo em 11 dos 15
locais pesquisados, principalmente no Pará (-10,2%),

no Ceará (-9%) e em Santa
Catarina (-8,1%).
Em 12 meses, a indústria
nacional caiu 0,3% e sete dos
15 locais pesquisados tiveram
taxas negativas em abril de
2022. “Amazonas (de 6,5%
para 1,5%), Paraná (de 5,8%
para 2,1%), Santa Catarina (de
3,5% para 0,1%), Rio Grande
do Sul (de 5,2% para 2%),
Ceará (de -0,9% para -3,7%),
Espírito Santo (de 6,4% para
3,8%), São Paulo (de 1,6%
para -0,7%) e Minas Gerais
(de 7% para 4,8%) mostraram
as principais perdas entre março e abril de 2022, enquanto
Bahia (de -8,8% para -6,9%)
e Mato Grosso (de 7,1% para
8,4%) assinalaram os maiores
ganhos entre os dois períodos”, apontou a pesquisa.
Os dados foram divulgados,
na quinta-feira (9), pelo IBGE.
Para o analista da pesquisa,
Bernardo Almeida, fatores
como a inflação elevada, a
baixa massa de rendimento,
que reduz o consumo das famílias, o encarecimento das
matérias-primas e o desabastecimento de insumos explicam o crescimento tímido em abril. “Tudo isso recai diretamente sobre a cadeia produtiva, diminuindo o
ritmo da produção industrial”,
observou.
O resultado do Rio de Ja-

neiro, que foi a segunda taxa
positiva consecutiva para a indústria fluminense, representou a principal influência no
resultado. O avanço foi causado pelo desempenho do
setor de coque e dos produtos derivados do petróleo e
biocombustíveis, impactando
ainda o setor de metalurgia.
“Foi a taxa mais intensa para
o Rio desde julho de 2020,
quando a indústria fluminense atingiu 8% de crescimento”, informou o analista.
De acordo com a pesquisa, a alta de 3,3% de Santa
Catarina, que ficou em segundo lugar nos destaques de
abril, foi influenciada em
grande parte pela indústria do
vestuário. Com o resultado,
o estado eliminou parte da
sua queda do mês anterior,
que atingiu 3,5%.
Segundo o analista, a principal influência negativa no índice nacional foi a queda de
2,8% de São Paulo. O estado responde por aproximadamente 34% da produção industrial nacional. “O baixo
desempenho do setor de veículos automotores e o de
máquinas e equipamentos tiveram o maior peso nesse resultado”, explicou Bernardo
Almeida.
A pesquisa mostrou ainda
que em abril, cinco dos 15 lo-

cais pesquisados atingiram índices acima do patamar prépandemia de covid-19, registrada em fevereiro de 2020.
Minas Gerais e Rio de Janeiro
ficaram em 5,8%; Mato Grosso, 5%; Rio Grande do Sul,
3% e Santa Catarina 2,9%.
Em relação a abril de
2021, a produção industrial
caiu 0,5% com taxas negativas em sete dos 15 locais pesquisados. O IBGE destacou
que abril de 2022 teve 19
dias úteis, ou seja, um dia a
menos do que o mesmo mês
do ano anterior.
Pesquisa
A PIM Regional produz,
desde a década de 1970, indicadores de curto prazo, relativos ao comportamento do produto real das indústrias extrativa e de transformação. Além
dos índices mensais de 14 unidades da federação cuja participação é de, no mínimo,
1% no total do valor da
transformação industrial nacional, a pesquisa inclui o
Nordeste. Os locais pesquisados são Amazonas, Pará,
Ceará, Pernambuco, Bahia,
Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul, Mato
Grosso, Goiás e Região Nordeste. (Agencia Brasil)

Presidente pede que supermercados
reduzam lucros sobre alimentos
O presidente Jair Bolsonaro
fez um apelo na quinta-feira (9)
para que os supermercados reduzam a margem de lucro sobre os alimentos básicos para
conter a inflação. O pedido foi
feito no Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, organizado pela Associação Brasileira de Supermercados
(Abras), evento em que o presidente participou por videoconferência, diretamente de Los
Angeles (EUA), onde ele participa da 9ª Cúpula das Américas

até esta sexta-feira (10).
“O apelo que eu faço aos senhores, para toda a cadeia produtiva, para que os produtos da
cesta básica, cada um obtenha o
menor lucro possível, pra gente
poder dar uma satisfação a uma
parte considerável da população,
especialmente os mais humildes”, afirmou. “Eu sei que a margem de lucro tem cada vez diminuído mais também, mas
peço que colaborem um pouco
mais”, continuou. Durante sua
fala, o presidente ressaltou que

a inflação é um problema atual
no mundo inteiro, por causa dos
efeitos da pandemia e da guerra
na Ucrânia.
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, participou da
sessão com Bolsonaro, também por videoconferência.
Ele citou esforços do governo federal para reduzir impostos e também reforçou o
pedido para que os supermercados congelem os preços
pelos próximos meses. O
Brasil vive um período de in-

flação alta e terá eleições
gerais em outubro.
“A conversa é o seguinte:
ICMS, IPI, nós reduzimos esses
impostos, então, ao longo da
cadeia, trégua. É aquilo que
você, João Galassi, presidente
da Abras, disse muito bem, o seguinte: ‘nova tabela de preço, só
em 2023’. Trava os preços! Vamos parar de aumentar os preços aí por dois ou três meses,
estamos em uma hora decisiva
para o Brasil”, afirmou. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Custo da construção
civil sobe 2,17% em
maio, diz IBGE
O Índice Nacional da
Construção Civil (Sinapi),
calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrou alta
de preços de 2,17% em maio
deste ano. A taxa ficou acima do 1,21% de abril, segundo dados divulgados na quinta-feira (9).
Segundo o IBGE, essa é
a maior taxa desde julho de
2021. Com o resultado, o Sinapi acumula, em 12 meses,

alta de custo de 15,44% em
maio, acima dos 15% registrados em abril. O custo nacional da construção passou
a ser de R$ 1.601,76 por
metro quadrado.
A mão de obra subiu
2,49% em maio e passou a
ter o custo de R$ 638,78 por
metro quadrado. Já os materiais ficaram 1,96% mais caros no mês e passaram a custar R$ 962,98. (Agencia Brasil)

Inflação para famílias
com renda mais baixa
cai para 0,45%
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
que mede a inflação para famílias com renda até cinco
salários mínimos, teve inflação de 0,45% em maio. Ela
ficou abaixo da observada
em abril (1,04%) e em maio
de 2021 (0,96%).
O INPC acumula inflação
de 4,96% no ano e de
11,90% em 12 meses, abaixo dos 12,47% de abril.
Em maio, o INPC foi menor que a inflação oficial, me-

dida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA): 0,47%. Nos acumulados do ano e de 12 meses, o
IPCA teve percentuais menores: 4,78% e 11,73%, respectivamente.
Em maio, os produtos alimentícios tiveram inflação de
0,63%, abaixo dos 2,26% de
abril. Já os não alimentícios
registraram alta de preços de
0,39%, percentual inferior ao
de abril: 0,66%. (Agencia
Brasil)

Incra destina imóveis
rurais para assentar
trabalhadores
na BA e em MG
O Instituto Nacional de
Colonização e Reforma
Agrária (Incra) publicou na
quinta-feira (9), no Diário
Oficial da União, duas portarias para criar assentamentos de trabalhadores rurais
na Bahia e em Minas Gerais.
A Portaria nº 1.150 destina a Fazenda Barreiro/Ambrósio, com área de 452,5 hectares, no município de Unaí, em
Minas Gerais, para criação de
16 unidades agrícolas familiares.
A Portaria nº 999 destinou
a Fazenda Renata e outras,
com total de 9,8 mil hectares,

localizadas nos municípios de
Itapicuru e Ribeira do Amparo, na Bahia, para criação de
233 unidades agrícolas familiares.
Com a publicação, fica autorizado o processo de seleção
das famílias, com lançamento
de edital de abertura para chamamento dos interessados, seguido de inscrição da unidade
familiar perante o Incra.
As prefeituras serão comunicadas da decisão para que façam a inclusão das famílias no
Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).
(Agencia Brasil)

Inflação oficial cai
para 0,47% em maio,
diz IBGE
O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA),
que mede a inflação oficial, ficou em 0,47% em maio, taxa
inferior ao 1,06% de abril deste
ano e ao 0,83% de maio do ano
passado. Os dados foram divulgados na quinta-feira (9) pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Com o resultado de maio, o
IPCA acumula taxa de 4,78% no
ano. Em 12 meses, a inflação
acumulada é de 11,73%, abaixo
dos 12,13% registrados no mês
anterior. O índice acumulado em
12 meses segue, pelo nono mês
consecutivo, acima de 10%.
O maior impacto para a inflação do mês veio dos transportes, que subiram1,34%, devido
principalmente à alta de 18,33%
no preço das passagens aéreas.
Os combustíveis tiveram variação de preços de 1%, abaixo da
alta de 3,20% do mês anterior.

O segundo maior impacto no
mês veio da saúde e cuidados
pessoais, com inflação de
1,01%. Os produtos farmacêuticos, que tiveram alta de preços
de 2,51% no período, foram,
junto com as passagens aéreas,
o item que mais pesou no IPCA
de maio.
Os alimentos tiveram inflação de 0,48%, bem abaixo dos
2,06% do mês anterior. Alguns
itens tiveram queda de preços,
como tomate (-23,72%), batata-inglesa (-3,94%) e cenoura (24,07%). Apesar disso, alguns
produtos tiveram alta, como leite longa vida (4,65%) e cebola
(21,36%).
O vestuário teve inflação
de 2,11% e foi o grupo de
despesas com maior alta de
preços no mês. Habitação foi
o único grupo com deflação
(queda de preços) de -1,70%.
(Agencia Brasil)
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São Paulo confirma primeiro caso
de varíola dos macacos no Brasil
As secretarias Estadual e
Municipal da Saúde de São
Paulo confirmaram na quintafeira (9) o primeiro caso de varíola
dos
macacos
(Monkeypox) no Brasil.
O caso se refere a um homem de 41 anos, residente na
cidade de São Paulo, com histórico de viagem para Portugal
e Espanha. Ele está internado
no Instituto de Infectologia
Emílio Ribas, na capital paulista, desde a última segunda-feira (6) e se encontra em bom
estado clínico. As secretarias
informam que todos os contatos desse paciente também estão sendo monitorados.
A confirmação do caso só
ocorreu na tarde da quinta-feira, após a realização de exames
feitos pelo Instituto Adolfo Lutz.

As secretarias estadual e
municipal da Saúde de São Paulo investigam e monitoram ainda o caso de uma mulher de 26
anos que também vive na cidade
de São Paulo. A paciente está
internada em um hospital público da cidade é mantida em isolamento e seu quadro de saúde é
estável. Esse caso foi notificado no dia 4 de junho.
Na quinta-feira (8), o Ministério da Saúde informou que estava monitorando oito casos suspeitos de varíola dos macacos
no Brasil.
Sobre a doença
A varíola dos macacos é uma
doença causada por vírus e transmitida pelo contato próximo/íntimo com uma pessoa infectada
e com lesões de pele. Segundo

Relatório que fixa limite ao
ICMS de combustíveis é
lido no Senado
O senador Fernando Bezerra (MDB-PE) fez a leitura do
seu parecer, na quinta-feira (9),
sobre o projeto que estabelece um limite máximo de 17%
para a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incide em itens como combustíveis, energia e comunicações.
A proposta será analisada pelos parlamentares na próxima
segunda-feira (13).
“Já existem algumas sinalizações de que, se esse projeto cumprir os objetivos que se
espera dele, porque esse projeto tem a capacidade de poder
reduzir o IPCA em dois pontos percentuais até o final do
ano. Se isso ocorrer, se o projeto for efetivo, o Brasil poderá ter uma inflação menor do
que a inflação americana, depois de muito tempo ao longo
da sua história”, argumentou o
senador.
O relatório de Bezerra
mantém os principais pontos
estabelecidos pela Câmara.
Entre as emendas apresentadas
pelo senador está o dispositivo que confere segurança jurídica aos gestores estaduais.
Assim, eles poderão reduzir a
arrecadação do ICMS sem ferir a Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
De acordo com o regramento,
um ente federativo não pode
abrir mão de uma receita sem
indicar uma nova fonte de arrecadação para compensar.
Bezerra acrescentou ao
texto a redução a zero das alíquotas de PIS/Cofins (inclusive importação) sobre o álcool
hidratado e o álcool anidro,
além da gasolina – que já constava na proposta aprovada pela
Câmara. Segundo o parlamentar, as medidas somadas representarão uma renúncia de aproximadamente R$ 17 bilhões.
“Como resultado do esforço adicional da União para a
redução do preço dos combustíveis, incluímos no projeto,
via emenda, determinação para
que sejam reduzidas a zero as

alíquotas da Cide-Combustíveis, da Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidente sobre a gasolina, até 31 de
dezembro de 2022”, explicou.
O parlamentar afirmou
ainda que, ao todo, a renúncia
do governo federal deve alcançar R$ 32 bilhões ao incluir a
alíquota zero do diesel e do gás
de cozinha - que já alcançou
R$ 14,9 bilhões.
As mudanças no texto, no
entanto, não satisfazem completamente os governadores já
que o ICMS é a principal fonte de arrecadação dos estados.
Na avaliação de Décio Padilha,
presidente do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito
Federal (Comsefaz), “em 2023
os estados devem ficar ingovernáveis se o PLP for aprovado do jeito que está”.
Bezerra rebateu a crítica e
afirmou que “a conta não será
exclusivamente paga pelos estados”. “O sacrifício desses
entes federativos não poderia
passar sem que a União desse
a sua contrapartida. Essa é, a
nosso sentir, a grande contribuição do Senado para a proposta”.
“É evidente que as dúvidas
existem, se esses benefícios
vão chegar à ponta. Nós não estamos aqui tabelando preço”,
disse Bezerra. “É evidente que
as repercussões da guerra da
Ucrânia persistem. A Rússia é
responsável por 25% do diesel ofertado no mercado mundial. É evidente que o prolongamento da guerra está pressionando os preços do petróleo, está pressionando os preços de energia. E é evidente
que a qualquer momento a Petrobras poderá promover ajustes nos combustíveis, mas
melhor com a alíquota mais
baixa, melhor com a tributação
mais leve”, acrescentou.
(Agencia Brasil)

a Secretaria Estadual de Saúde,
este contato pode se dar por
meio de um abraço, beijo, massagens, relações sexuais ou secreções respiratórias. A transmissão também ocorre por contato com objetos, tecidos (roupas, roupas de cama ou toalhas)
e superfícies que foram utilizadas pelo doente.
Não há tratamento específico, mas, de forma geral, os quadros clínicos são leves e requerem cuidado e observação
das lesões. O maior risco de
agravamento acontece, em geral, para pessoas imunossuprimidas com HIV/AIDS, leucemia, linfoma, metástase, transplantados, pessoas com doenças autoimunes, gestantes, lactantes e crianças com menos de
8 anos de idade.

“O Monkeypox causa uma
doença mais branda que a varíola (Smallpox), mas em alguns
pacientes de risco, como imunossuprimidos e crianças, ela
pode se desenvolver de forma
mais grave”, afirma a diretora do
Laboratório de Virologia do Instituto Butantan, Viviane Botosso, em comunicado no site do
instituto.
De acordo com a secretaria,
os primeiros sintomas associados à doença são febre, dor de
cabeça, dores musculares e nas
costas, linfonodos inchados, calafrios ou cansaço. De 1 a 3 dias
após o início desses sintomas,
as pessoas desenvolvem lesões
de pele que podem estar localizadas em mãos, boca, pés, peito, rosto e ou regiões genitais.
O Instituto Butantan infor-

mou que essas lesões na pele
evoluem em cinco estágios:
mácula, pápulas, vesículas, pústulas e finalmente crostas, estágio final, quando as feridas
caem. A transmissão do vírus
ocorre, principalmente, quando
há contato com essas lesões.
Para prevenir a doença, a secretaria destaca que é importante evitar contato próximo ou íntimo com a pessoa doente até
que todas as feridas tenham cicatrizado; evitar o contato com
quaisquer materiais que tenham
sido utilizados pela pessoa doente; e higienizar as mãos, lavando-as frequentemente com água
e sabão ou álcool gel.
Vacina
A vacina aplicada contra a
varíola humana (Smallpox) man-

tinha alguma proteção contra a
varíola
dos
macacos
(Monkeypox). Mas, segundo o
Instituto Butantan, esse imunizante deixou de ser aplicado há
muito tempo, já que a varíola
humana foi erradicada no início da década de 80. Com isso,
pessoas com idade inferior a
40 anos nunca foram imunizadas no Brasil.
O Butantan informa que, atualmente, há uma vacina contra a
varíola humana, indicada também contra a varíola dos macacos, produzida pela farmacêutica dinamarquesa Bavária Northean. No entanto, essa vacina
não é produzida em larga escala, ou seja, não há um número de
doses suficiente para distribuição em escala mundial. (Agencia Brasil)

MEC vai formar professores para
acolher alunos imigrantes e refugiados
O Ministério da Educação
(MEC) vai preparar professores
para facilitar o acolhimento de
estudantes imigrantes e refugiados nas escolas. Para tanto, lançou na quinta-feira (9) um curso de capacitação que vai proporcionar ao docente a oportunidade de conhecer e aprofundar conhecimentos em relação
à inserção destes grupos no ambiente escolar e multicultural
brasileiro.
A capacitação terá carga de
80 horas, dividida em dois módulos, com conteúdo prático e
teórico, que vai subsidiar a elaboração do material didático,
pedagógico e literário de apoio
à prática educativa para promover a aprendizagem e o desenvolvimento integral dos estudantes.
O objetivo é viabilizar o contato dos professores com aspectos históricos, sociais, políticos
e educacionais que permeiam a
questão dos refugiados, fazendo
uso de didática que auxilie no
acolhimento dos alunos. O acesso às aulas será por meio da plataforma Ambiente Virtual de
Aprendizagem do Ministério da

Educação (Avamec).
Multiculturalismo
Segundo o ministério, a capacitação está alinhada ao contexto da Operação Acolhida, força-tarefa criada em março de
2018 para receber imigrantes e
refugiados venezuelanos que
chegavam ao Brasil.
Segundo o secretário de Educação Básica do MEC, Mauro
Rabelo, a iniciativa ajudará escolas, gestores e professores
“na tarefa de trabalhar o multiculturalismo, o que não é fácil”,
disse, ao descrever algumas situações que testemunhou durante a ida à região de frentes da
Operação Acolhida.
“Nas visitas, vimos comunidades indígenas venezuelanas
sendo acolhidas por comunidades indígenas brasileiras”, lembrou, ao comentar a “dimensão
estratégica”, o alcance e a importância desta operação.
Transversalidade
De acordo com o coordenador-geral do Comitê Geral para
Refugiados do Ministério da
Justiça, Bernardo Laferté, “a

política migratória é uma política completamente transversal,
que aborda todos os aspectos da
vida, inclusive linguísticos”, disse.
“O aparato [para esta política] não é só estatal e governamental, mas de agências das Nações Unidas e da sociedade civil, presentes de maneira muito
forte para acolher e integrar,
porque todos aspectos da vida
humana passam ali”, acrescentou. Ao entrar no país, o imigrante recebe CPF, carteira de
trabalho e vacina, para então ficar “pronto para seguir vida”.
“Se ele tiver um filho, a criança será brasileira, e precisará
ser integrada à sociedade, até por
uma questão de política de longo prazo, uma vez que [as famílias] trazem conhecimentos que
o brasileiro não tem. Isso é muito rico. Por isso, não podemos
ver como custo. Até porque eles
se somarão ao nosso mercado
produtivo”, ressaltou.
De acordo com o diretor de
Formação Docente e Valorização de Profissionais da Educação, Renato Brito, há 82,4 milhões de refugiados no mundo,

dos quais metade são crianças.
“Até 68% das crianças refugiadas acessam o sistema primário
de educação, mas este número
cai para 34% quando falamos do
sistema secundário”, disse o diretor.
Barreiras
“Atualmente, há mais de 57
mil pessoas no Brasil reconhecidas como refugiadas. Infelizmente, as crianças refugiadas
apresentam probabilidade 53%
menor de estar na escola em
comparado às crianças brasileiras. A dificuldade de acesso ao
sistema escolar ocorre por fatores como barreiras burocráticas, sociais, culturais e principalmente linguísticas.” Segundo
o diretor, é neste contexto que a
formação, visando o acolhimento de imigrantes, se insere.
A Formação para Acolhimento de Imigrantes e Refugiados está, segundo o MEC, em
consonância com a Base Nacional Comum para a Formação
Continuada de Professores da
Educação Básica (BNC – Formação Continuada). (Agencia
Brasil)

PSDB oficializa apoio à pré-candidatura
de Simone Tebet à presidência
O PSDB oficializou na sexta-feira (9) o apoio à pré-candidatura da senadora Simone Tebet
(MDB) para a Presidência da
República. A decisão ocorreu por
meio de votação da executiva nacional do partido, em Brasília.
“PSDB define apoio à Simone Tebet, em votação finalizada

há pouco. O partido segue firme
e convicto na construção de uma
alternativa a Lula e Bolsonaro por
um país mais próspero e unido”,
diz o texto divulgado pela legenda nas suas redes sociais.
A senadora Simone Tebet
destacou que os partidos, PSDB
e MDB, estão unindo forças por

um Brasil sem fome e sem miséria.
“Este é um reencontro do
centro democrático não agendado pela história, mas exigido
por ela. No passado, democracia, cidadania, justiça social.
Hoje, pelos mesmos valores e
com a mesma urgência, unimos

forças por um Brasil sem fome
e sem miséria”, disse nas redes
sociais.
Com a decisão, o PSDB confirma que, pela primeira vez,
desde a redemocratização do
país, o partido não terá um candidato próprio à presidência da
República. (Agencia Brasil)

Opas divulga diretrizes para testes
de detecção da varíola dos macacos
A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) apresentou na quinta-feira (9) para
profissionais de diferentes países da América Latina diretrizes para realização de testes de
detecção da varíola dos macacos. Conhecida internacionalmente como monkeypox, a
doença endêmica em regiões da
África começou a ser detectada na Europa e há também
ocorrências na América.
Segundo o último boletim
da Organização Mundial da Saúde (OMS), atualmente há 29 países fora do continente africano
com casos confirmados. “Devemos testar todas as pessoas
que se enquadrem na definição
de caso suspeito”, disse Jairo
Mendez, assessor regional para
doenças virais da Opas.
Mendez apresentou as diretrizes durante encontro de
capacitação, que reúne até esta
terça-feira (10) profissionais de
saúde de sete países na sede
da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), no Rio de Janeiro.
A varíola dos macacos é
causada por um vírus da família dos poxvírus, a mesma

da varíola humana, erradicada em 1980. A infecção geralmente resulta em um curto
período de febre, seguido da
formação de lesões e nódulos
na pele ou erupção cutânea
generalizada.
A doença tem esse nome
por ter sido detectada inicialmente em colônias de macacos, embora possa ser encontrado principalmente em roedores. Entre pessoas, a transmissão ocorre por contato direto, como beijo ou abraço, ou
por feridas infecciosas, crostas ou fluidos corporais, além
de secreções respiratórias. Segundo a Fiocruz, a letalidade
é estimada entre 1% e 10%,
com quadros mais graves em
crianças e pessoas com imunidade reduzida.
Após a contaminação, os
primeiros sintomas aparecem
entre seis e 16 dias. As lesões
progridem para o estágio de
crosta, secando e caindo após
um período que varia entre
duas e quatro semanas. Segundo Jairo, o teste é importante,
pois a análise clínica geralmente não é suficiente para dife-

renciar a varíola dos macacos
de outras doenças que resultam em erupção cutânea como
a herpes zoster, o sarampo e
outras enfermidades causadas
por poxvírus.
A infecção pode ser confirmada pelo método PCR,
que detecta o vírus a partir da
amplificação do DNA. A Opas
está se esforçando para viabilizar a disponibilidade dos testes. A Fiocruz vem produzindo controles positivos, que são
importantes para atestar a confiabilidade dos kits PCR.
As amostras usadas no teste são compostas de conteúdo
extraído da lesão cutânea: podem ser bordas, crostas ou esfregaços da superfície. Em até
uma hora após a coleta, o material deve ser refrigerado entre 2°C e 8°C e analisado em
até sete dias. Caso não se pretenda realizar a análise em até
uma semana, a amostra precisa ser congelada a -20°C.
Segundo Jairo, a coleta de
outros tipos de amostras com
objetivo de investigação é possível seguindo protocolos éticos e requisitando as devidas

autorizações. Há dúvidas se o
vírus pode ser transmitido pelo
sêmen e por fluidos vaginais.
As diretrizes da Opas preveem treinamento para coleta
e armazenamento das amostras, que devem ser realizados
com o uso de variados equipamentos de proteção. Para
minimizar o risco de transmissão laboratorial, a recomendação é que um número restrito
de funcionários atue no processamento das amostras e
que sejam evitados procedimentos que possam gerar aerossóis infecciosos, como sacudir as vestimentas retiradas
após o trabalho de análise.
Uma vez que o resultado
do teste seja positivo, o protocolo recomendado pela Opas
prevê uma segunda fase optativa: um novo PCR capaz de
identificar qual das duas cepas
conhecidas infectou o paciente. Uma delas é endêmica na
África Ocidental e a outra, na
região da Bacia do Congo.
“São informações que permitem investigar melhor o quadro epidemiológico”, diz Jairo. (Agencia Brasil)
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SP planeja maior trilha da cidade
interligando parques e represas
São Paulo não é só concreto e os 111 parques da cidade, entre os urbanos e os
naturais, são prova disso. Cerca de 24% da área total do
município são de áreas verdes protegidas, o que corresponde a mais de 36 mil hectares, que resguardam os
30% de Mata Atlântica preservados na cidade.
Para aproximar a população deste cinturão verde do
município, incentivar o ecoturismo e integrar as comunidades locais, a Prefeitura de
São Paulo, por meio da Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente (SVMA), planeja a
implantação da Trilha Interparques, já chamada de “maior trilha da cidade”.
Com extensão de aproximadamente 170 km, o percurso interligará Unidades de
Conservação municipais e
outras Áreas Protegidas da
zona sul da capital - incluindo parques naturais municipais, parques estaduais, represas, reservas particulares
e áreas próximas a terras indígenas –, na região do Polo
de Ecoturismo de Parelheiros, Marsilac e Ilha do Bororé, ainda pouco conhecida e
visitada.
O projeto é liderado pela
Divisão de Gestão de Unidades
de
Conservação
(DGUC), da SVMA, por
meio de um grupo de trabalho intersecretarial que envolve a Secretaria Municipal do
Desenvolvimento Econômico
e Trabalho e Turismo (SM-

DET), a Secretaria Municipal de Esportes (SME), a
Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMMT),
a Secretaria Municipal de
Subprefeituras (SMSUB), a
Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) e a
SP Turis.
Detalhes desse planejamento integrado foram apresentados recentemente no 1º
Congresso Brasileiro de Trilhas, realizado entre os dias
25 e 29 de maio, em Goiânia.
Estiveram no encontro a diretora da Divisão de Gestão
de Unidades de Conservação
(DGUC), Anita Martins, o
coordenador dos Parques
Naturais Municipais, Marcelo Freire Mendonça, e o diretor da Divisão de Gestão de
Parques Urbanos (DGPU),
Vinícius de Souza Almeida,
que relataram melhor as etapas para a implantação da trilha.
No Congresso foram
compartilhados com os participantes os pilares fundamentais para o desenvolvimento
e estruturação de trilhas de
longo curso: governança, sinalização padronizada e manejo, capacitação e normas
de segurança, empreendedorismo, serviços de apoio ao
turismo e marketing.
Os representantes da
SVMA falaram sobre os levantamentos iniciais realizados pelos grupos técnicos que
foram formados para tratar
das diversas estruturas de
apoio necessárias para a tri-

lha: Comércio, Capacitação
de Pessoal, Acesso Viário;
Construção e Manutenção;
Sinalização/Comunicação; e
Mobilização/Gestão Compartilhada.
A partir desses estudos já
foi determinada uma rota de
orientação, ainda não definitiva, feita a partir de indicações de moradores, turistas e
ciclistas, levantamentos pelo
Google Earth e pesquisa de
campo. A trilha terá início na
Balsa da Ilha do Bororé –
Grajaú passando pelos Parques Naturais Municipais
Bororé, Varginha, Itaim e Jaceguava, em seguida passa
pelo Parque Estadual Várzeas do Embu-Guaçu, PNM
Cratera de Colônia, Parque
Estadual da Serra do Mar
Curucutu e, por fim, a Reserva Particular do Patrimônio
Natural - RPPN Curucutu,
retornando para onde começou, a Balsa da Ilha Bororé
Grajaú.
A implementação do trajeto, no entanto, é complexa,
devido a necessidade de estudos ambientais, treinamentos de funcionários e capacitação de comerciantes, licitações, sinalização, entre outros
aspectos, mas o interesse do
público em busca de contato
mais direto com natureza é
notório e deve contar a favor
para acelerar o processo.
“A importância dessa trilha para a Prefeitura de São
Paulo é promover o polo de
ecoturismo na região, dar
mais visibilidade às áreas pro-

tegidas e às Unidades de
Conservação, incluindo as
APAs, Parques e à Reserva
Particular do Patrimônio Natural - RPPN. Tudo isso agregado ao desenvolvimento local com produtores locais,
restaurantes, hotéis etc., beneficiando não só os visitantes como também os moradores da região. Queremos
criar uma conexão nacional
com órgãos e atores de outras trilhas existentes no Brasil, visando a troca de experiências, compartilhamento de
metodologias e uma relação
bastante orgânica e profícua
com a Rede Brasileira de Trilhas”, comentou Anita Martins sobre o novo projeto.
Já o coordenador dos Parques Naturais Municipais,
Marcelo Mendonça, falou sobre a expectativa para o projeto sair do papel: “Para que
a Trilha Interparques realmente aconteça, é preciso a
participação e cooperação de
todos os atores envolvidos,
em especial os moradores da
região, que apoiando, planejando e compartilhando a gestão de toda a trilha, farão com
que ela aconteça. Este é um
movimento internacional que
está sendo multiplicado nacionalmente, e nós aqui em São
Paulo, estamos fazendo a
nossa parte para contribuir
para a implantação de trilhas
de longo curso em todo território nacional, como pudemos
ver no 1º Congresso Brasileiro de Trilhas que tivemos o
prazer de representar nossa
cidade”.

Itamaraty confirma morte de
brasileiro na guerra da Ucrânia
O Ministério das Relações
Exteriores confirmou a morte do
brasileiro André Luis Hack
Bahi, de 44 anos de idade, na
Ucrânia, na guerra com a Rússia. Bahi integrava as fileiras da
Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia.
Em nota, o Itamaraty informou que “mantém contato com
familiares para prestar-lhes toda
a assistência cabível, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a
legislação local”.
“O Ministério das Relações
Exteriores recebeu, por meio da
Embaixada do Brasil em Kiev,

confirmação do falecimento de
nacional brasileiro em território
ucraniano em decorrência do
conflito naquele país e mantém
contato com familiares para
prestar-lhes toda a assistência
cabível, em conformidade com
os tratados internacionais vigentes e com a legislação local”,
diz a nota.
No dia 3, a guerra na Ucrânia completou 100 dias. O período é marcado pela pior crise
de refugiados e deslocados na
Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com milhões de
pessoas em fuga e milhares de
mortos. (Agencia Brasil)

TJ mantém indenização
às vítimas do desabamento
do Palace 2
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou na terça-feira
(7) dois recursos envolvendo o
processo de indenização dos
moradores afetados pelo desmoronamento do Edifício Palace 2, ocorrido em fevereiro de
1998, no Rio de Janeiro.
Com a decisão, o processo
deverá retornar ao Tribunal de
Justiça do Rio, onde está em fase
de execução. Cerca de R$ 30 milhões devem ser destinados às
vítimas. Os recursos são oriundos da venda de um terreno da
Construtora Sersan, que pertencia ao ex-deputado federal Sérgio Naya, falecido em 2009.
O edifício Palace 2 estava localizado na Barra da Tijuca, zona

oeste da capital fluminense.
Antes de ser totalmente demolido, o prédio teve dois desmoronamentos: o primeiro ocorreu
às 3h do dia 22 de fevereiro de
1998, com a queda das colunas
1 e 2 do prédio, onde havia 44
apartamentos, matando oito
pessoas.
No dia 24 de fevereiro do
mesmo ano, a prefeitura do Rio
anunciou a implosão do edifício, mas antes da execução, marcada para cinco dias depois,
ocorreu novo desmoronamento, destruindo 22 apartamentos.
Em seguida, foi necessária a realização da implosão total do
prédio, que tinha 176 apartamentos. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE Myrtha Tanbellini,
REQUERIDO POR Mirian Tambellini do Amaral - PROCESSO Nº 1031666-09.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
4ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Eneida Meira Rocha de Freitas, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em
29/08/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de MYRTHA TANBELLINI, CPF 045.309.268-34, declarando-o(a) absolutamente
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a)
6U D  0LULDQ7DPEHOOLQL GR$PDUDO 2 SUHVHQWH HGLWDO VHUi SXEOLFDGR SRU WUrV YH]HV FRP LQWHUYDOR GH GH] GLDV H D¿[DGR
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de novembro de 2019.
B 10/06
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SINDICATO DOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
SIMOSERV
EDITAL
Pelo presente edital a Comissão Eleitoral do Sindicato dos Motoristas e Servidores da Prefeitura Munici pal de São Paulo ±
SIMOSERV, atendendo dispositivo estatutário especialmente no artigo 76º parágrafos Segundo e Terceiro, informa aos
associados que transcorrido o prazo de inscrições de chapa conforme edital publicado em 30/05/2022, houve a solicitação
de inscrição de 1 (Uma) Chapa, encabeçada pelo associado Edson Gonçalves Pereira, que atendeu todos os dispositivos
estatutários. Sendo Assim DEFERIDA, denominada Chapa Única. São Paulo, 10 de junho de 2022 ± Comissão Eleitoral
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6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR
3DXORDRVGHMXQKRGHH
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022730-53.2021.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) IOSTO PALUMBO, CPF 22711942880, que Condomínio Edifício Big Tower lhe ajuizou ação
de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 5.091,24, referente aos débitos condominiais que
restaram inadimplidas. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20
dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias,
após o prazo do presente edital 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
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de
bens e sua avaliação. Decorridos os prazos retro sem manifestação ser lhe á 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
31 de Maio de 2022. Eu, Ricardo Ramon Rivarolli, Coordenador, conferi.
10 e 11/06
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0141134-08.2006.8.26.0001 A MMª. Juiza de Direito da
6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Maria Cecilia Monteiro Frazão, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, LUIS RICARDO SANTOS DE OLIVEIRA e PAULO ROBERTO DE
SOUZA que MAXIM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA ajuizou Execução de Título Extrajudicial, objetivando o
recebimento da quantia de R$ 2.814,90 representada pelas duplicatas de venda mercantil por indicação de números
415206A; 415350A e 415423A emitidas nas datas de 04/08/2006, 16/08/2006 e 22/08/2006 respectivamente, em
nome da executada Coopersaalt Coop T A L Transporte, não pagas na data do vencimento. Estando os executados
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião
em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer
que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por
cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de junho de 2022.
10 e 11/06

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 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]
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]

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 prenot ado 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.

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
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FLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDLRGHH

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
EDITALDE 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 SABERa(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 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 suaCITAÇÃO, 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
EDITALDE 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
CássiaThomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SYLEIACAVALHEIRO ASCHE PUERTA,
CPF 128.422.238-10, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte deSistema Integrado de Educação
e Cultura Sinec Ltda., objetivando a cobrança de R$ 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
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Felipe Drugovich busca pontos
e vitórias no Azerbaijão

Felipe Drugovich
focar bastante nas freadas, que é
uma de nossas principais preocupações, além, é claro, de uma
boa administração dos pneus”,
detalhou o piloto de Maringá
(PR). “Baku é uma pista que oferece muitos riscos. O foco é andar bem em todas as atividades,
maximizar os pontos e, claro,

buscar vitórias”, completou Drugovich, que, ao lado dos atuais
pilotos de Fórmula 1 George
Russell e Charles Leclerc, é o
terceiro maior vencedor da história da Fórmula 2.
“Temos um bom carro e uma
sintonia muito grande dentro da
MP Motorsport”, disse Felipe

Drugovich, de 22 anos. “A vitória em Mônaco na última etapa e
a liderança do campeonato nos
motivam e nos deixa muito otimistas para o final de semana”,
finalizou.
Líder do Campeonato Mundial de Fórmula 2, Felipe Drugovich soma 113 pontos, 32 a
mais que o francês Theo Pourchaire, o segundo colocado.
Jehan Daruvala (53), Marcus Armstrong (50) e Juri Vips (49)
fecham os cinco primeiros.
As atividades da 6ª etapa da
Fórmula 2 – treino e tomada de
tempos na sexta-feira e as provas no sábado e domingo – terão
transmissão ao vivo para todo o
Brasil pelo canal BandSports.
Felipe Drugovich tem o
apoio de Drugovich Auto Peças, que atua no ramo de peças para caminhões e ônibus;
da Jaloto & Drugovich, destaque nacional no segmento de
transporte de cargas paletizadas; e da Stilo, fabricante italiana de capacetes.

Onde assistir as 24 Horas
de Le Mans no Brasil
Foto/ Thomas Fenetre DPPI

Corrida chega à 90ª edição com seis brasileiros em equipes competitivas

Todos os carros das 24 Horas de Le Mans 2022

No próximo sábado, 11, às
11h (de Brasília), será dada a largada para a 90ª edição da 24 Horas de Le Mans, a mais importante corrida de endurance do
mundo, tradicionalmente realizada no Circuito de La Sarthe.
Com uma longa história nas
provas de resistência, o Brasil
possui uma legião de fãs que
neste ano poderá acompanhar
a íntegra ou os principais momentos da competição.
Trechos da prova serão exibidos pelo canal por assinatura ESPN 4, sintonizado nos
canais 73 ou 573/HD para as-

sinantes da Claro e no 594 da
SKY HD.
Com narração de Thiago
Alves e comentários de Edgard
Mello Filho, a emissora colocará no ar imagens ao vivo em
três momentos: no sábado, das
11h às 14h e das 21h30 à meianoite; e a fase final, no domingo, das 8 às 11 horas.
A corrida poderá ser vista
ainda na íntegra pela plataforma
de streaming Star+, com narração
em inglês e em espanhol.
O Brasil será representado por
seis pilotos nas categorias Hypercar, LMP2 e LMGTE-Pro.

Sand Series Decathlon reúne os
melhores do mundo em Brasília
Os melhores jogadores do
mundo de Beach Tennis estarão
em Brasília (DF) na próxima semana para a disputa do ITF Sand
Series Decathlon Brasília Classic’22, o maior torneio oficial da
modalidade no planeta. A área
externa da Arena BRB Mané Garrincha receberá, entre os dias 15
e 19, atletas de 17 países para a
segunda edição do evento, eleito em 2021 a melhor competição do ano pela Federação Internacional de Tênis (ITF). Além
dos principais nomes do Brasil, estarão na capital federal
representantes da Itália, Venezuela, Espanha, Alemanha, Rússia (ITF), Japão, Equador, Chile, Estados Unidos, Bolívia,
França, Letônia, Aruba, Holanda,
Lituânia e Argentina.
Os líderes do ranking mundial, no masculino e feminino,
estarão em Brasília: o espanhol
Antonio Miguel Gomes Viera e
as italianas Giulia Gasparri e
Ninny Valentini. Viera terá ao
seu lado o italiano Michele Cappelletti, quarto no ranking, parceiro técnico da Decathlon. E
Gasparri e Valentini jogarão
como dupla número 1 do
mundo. Já o italiano Mattia Spoto, dois do ranking, volta ao País,
novamente ao lado do francês
Nicolas Gianotti (5), com a parceria buscando o bicampeonato.
Quem chega forte também para
o torneio é outra dupla da Itália:
Nicole Nobile e Sofia Cimatti,
números 5 e 7 do ranking, campeãs no sábado (4) do ITF World
Tour Valinhos BT 400, torneio
realizado em Valinhos, no interior de São Paulo.
O Brasil contará com os seus
melhores jogadores no torneio.
No feminino, Marcela Vita e Vitória Marchezini, oitavas colocadas no ranking, entram em qua-

dra para defender o título conquistado pela dupla no ano passado. Rafa Miiller, atual número
3 do mundo, jogará com a venezuelana Patty Dias (4), ambas
parceiras técnicas da Decathlon
- foram vice-campeãs em
Valinhos. E Joana Cortez (11) vai
em busca de bons resultados em
parceria com a italiana Veronica
Visani (21).
Patty não esconde a empolgação com o torneio. “Estou
muito feliz e motivada. Tanto eu
como a Rafa gostamos muito de
jogar em casa. Considero o Brasil a minha casa. Temos a sorte
de contar com a torcida em cada
cidade. E esse torneio tem um
gosto especial para mim, porque
vai ser o meu aniversário no domingo e terei a presença dos
meus pais. Então, vou com tudo.
Temos tudo para fazer um grande campeonato. Fico superfeliz
por ter a Decathlon como patrocinador. Brasília vai fechar uma
sequência de torneios importantes e acho que podemos entregar o nosso máximo, para encerrar com sucesso. Vamos lá, vamos ganhar”, afirma a venezuelana, número 4 do mundo.
No masculino, o brasileiro
André Baran, oitavo do mundo,
terá ao seu lado Nikita Burmakin,
número três do ranking. Eles chegam motivados com a conquista
do título no torneio de Valinhos.
Já Vini Font (13º) estará jogando com o italiano Marco Garavini (18º). E Allan Oliveira (10º)
formará dupla brasileira com
Thales Santos (12º) - vice-campeões no interior paulista.
“Quem for ao evento terá a
oportunidade de ver de perto os
melhores jogadores do mundo e
os principais nomes do Brasil ao
longo desses dias em que nada
menos do que representantes de
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Na próxima semana, entre os dias 15 e 19, o campeonato será atração na área externa da Arena BRB Mané Garrincha.
Oportunidade para ver de perto os principais atletas do esporte que mais cresce no planeta. Os ingressos já estão à venda

Matia Spoto e Nicolas Gianotti buscam o bicampeonato
17 países estarão reunidos em
Brasília. A expectativa é muito
grande, de muita disputa e um
alto nível técnico”, destaca Bruno Ferreira, diretor do torneio.
Arena com 11 quadras e maior premiação do ano - O evento volta à capital do País ainda mais forte, distribuindo a
maior pontuação e a maior
premiação da temporada:
US$ 55 mil. A área externa
do estádio Mané Garrincha
receberá uma arena de
10.000 m², com 11 quad ras,
trazendo toda a cultura da praia
para o Planalto. Duas delas terão

arquibancada. Uma para 500 pessoas e outra uma superquadra
para 2.000 pessoas.
O World Tour Sand Series
Classic reúne os torneios mais
importantes e com maior premiação na modalidade, como os
Grand Slams do tênis. E o estádio, utilizado na Copa do Mundo
de 2014 e também nos Jogos
Olímpicos Rio 2016, abrirá por
alguns dias espaço para o esporte que mais cresce no Brasil e
em todo o mundo.
Brasil, centro mundial da
modalidade - O Beach Tennis
vem ganhando praticantes ano a

Copa São Paulo de Kart
Granja Viana completa
primeira metade da
temporada neste sábado
Pilotos de 14 categorias disputam quinta etapa do
campeonato no Kartódromo Granja Viana

Foto/ Pedro Bragança

Principal nome do Campeonato Mundial de Fórmula 2 na
atual temporada, o brasileiro Felipe Drugovich terá um novo desafio neste final de semana, agora nas ruas da distante Baku, no
Azerbaijão. E o objetivo já está
bem definido: conquistar o máximo de pontos possíveis para
“esticar” sua vantagem na liderança da última categoria antes
da Fórmula 1.
“Estou contente por correr
em Baku mais uma vez”, conta
Felipe Drugovich, que este ano
voltou a integrar a equipe holandesa MP Motorsport, pela qual
venceu quatro corridas em 2022.
“No ano passado não começamos bem, mas, com algumas
mudanças e uma boa adaptação à
pista, cheguei muito próximo do
pódio”, relembra o piloto, que
terminou em quarto na corrida
principal.
O traçado de 6.003 metros
tem longas retas e curvas fechadas, o que, de forma automática,
remete a freadas fortes. “Vamos
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Junto com Charles Leclerc e George Russell, brasileiro é o terceiro piloto com o maior número de vitórias na história da
Fórmula 2

Formula 4 Jr.
A Copa São Paulo de Kart
Granja Viana completa a primeira metade da temporada
2022 neste final de semana,
com a disputa da quinta etapa,
marcada para o Kartódromo
Granja Viana, em Cotia (SP).
Pilotos de 14 categorias se enfrentarão em mais uma etapa, que
contemplará duas corridas para
competidores de 13 categorias,
e uma para os integrantes da Pro
500 no veloz traçado de 780
metros, um dos mais curtos entre os possíveis no KGV.
Além da etapa, os primeiros
competidores das classes Rotax
podem garantir a inscrição para
a rodada deste final de semana
gratuitamente. O projeto de incentivo para pilotos desta classe, aberto na terceira etapa da
temporada deste ano, segue valendo. Mas as vagas para estas
inscrições são limitadas.
A programação para a quinta etapa da temporada da Copa
São Paulo de Kart Granja Viana conta com a disputa das tomadas de tempo e das corridas
todas no sábado. Pela manhã,
os pilotos de Mirim, Cadete,
Fórmula 4 Júnior, Fórmula 4 e
KZ vão para a pista. A tarde,
será a vez de Rotax DD2, Rotax Masters, Rotax Master
Masters, Rotax Max, Rotax
Júnior Max, Rotax Micro Max,
Rotax Mini Max e Pro 500 realizarem suas atividades.
O Grupo 1 abrirá às 8h de
ano e se transformando em uma
verdadeira “febre”, após 10 anos
de expansão. O Brasil, hoje, é
considerado o epicentro mundial da modalidade, com arenas e
centros da modalidade em diferentes cidades. Das 2 milhões de
pessoas que jogam no mundo,
800 mil estão no País. Um levantamento dos números dos
torneios oficiais da ITF ao redor
do planeta aponta para um crescimento de mais de 2.000% desde 2008. Em 2022, o circuito
mundial terá 71 torneios, sendo 20 deles no Brasil. Dos 11
maiores campeonatos da temporada, 6 serão no País. A
premiação total do circuito
será de 753 mil dólares e o
Brasil vai distribuir metade
deste valor, 380 mil dólares.
Ingressos à venda - Os ingressos para o ITF Sand Series Brasília Classic’22 Decathlon já estão à venda. É só
acessar o link https://
www.bilheteriadigital.com/itfsand-series-2022-brasilia-16de-junho. Os preços custam a
partir de R$ 30,00. Maiores informações podem ser obtidas no
site oficial do evento:
www.sandseriesbrasil.com.
Uma das principais novidades
para este ano é a parceria do tor-

sábado com a tomada de tempo da Mirim/Cadete, em seguida é a vez da Fórmula 4 Jr. às
8h10, KZ às 8h20 e a Fórmula
4 às 8h30. As provas terão início às 8h40 com a Mirim/Cadete. Logo depois será disputada a corrida 1 da Fórmula 4
Jr. às 9h, com a KZ às 9h20 e a
Fórmula 4 às 9h45. A partir das
10h05, essas categorias do
Grupo 1 voltam à pista para as
suas respectivas corridas 2.
O Grupo 2 inicia suas atividades às 11h30, quando a Rotax DD2/Rotax DD2 Masters
faz sua tomada de tempo. Em
seguida, a Rotax Max Master/
Super Sênior realiza a sessão
classificatória às 11h40, seguida pela Rotax Max, às 11h50,
da Rotax Jr. Max, às 12h, e a
Rotax Mini e Micro Max, às
12h10. A primeira prova da
Rotax DD2/Rotax DD2 Masters está programada para às
12h20 e, logo depois, exceto a
Pro 500, correm as demais categorias do Grupo 2, que aceleram ao longo da tarde.
A Pro 500 encerra as atividades da quinta etapa do campeonato. A tomada de tempo,
assim, continua separada em
dois grupos, de modo que a
classificação do primeiro será
às 14h15 e a do segundo às
14h25. A largada desta categoria está agendada para às 16h30
e a prova contará com 1h20min
de duração.
neio com a Decathlon, maior
loja de artigos esportivos no
mundo, que chega ao evento com
a marca própria Sandever, especializada em Beach Tennis. A
empresa marcará presença na
competição desde a bola oficial
até as raquetes e redes. Todos
os produtos foram desenvolvidos por praticantes e em parceria com atletas internacionais para garantir a melhor qualidade técnica e prazer na prática do esporte.
O ITF Sand Series Decathlon
Brasília Classic’22 é apresentado pelo Banco BRB, com patrocínio máster da Decatlhon e
apoio máster da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da
Cidadania. O evento tem o patrocínio da Alto Giro e da Coca-Cola
Sem Açúcar, contando também
com o apoio do SESC, do Grupo
Lig, da Reitec Fibra, da Granado, da Secretaria de Esporte e
Lazer do Governo do Distrito
Federal e da Administração do
Plano Piloto.
É um evento oficial da International Tennis Federation, da
Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Brasiliense de
Tênis, com a realização do Instituto Pró Brasil e promoção da
Zenith Marketing.

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

