O DIA

Jornal
www.jornalodiasp.com.br

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 11, 12 E 13 DE JUNHO DE 2022

SP
Nª 25.176

Preço banca: R$ 3,50

Rendimento dos brasileiros é o
menor desde 2012, aponta IBGE
No segundo ano de
pandemia, em 2021, o rendimento médio dos brasileiros
caiu para o menor patamar registrado desde 2012. De acordo com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
o rendimento médio mensal real
domiciliar per capita em 2021
foi de R$ 1.353. Em 2012, primeiro ano da série histórica da
pesquisa, esse rendimento era
o equivalente a R$ 1.417. Em
2020, no primeiro ano de
pandemia, era de R$ 1.454.
Os dados são da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Rendimento de todas as fontes
2021, divulgados na sexta-feira (10). Esses valores referemse a uma média de quanto re-

Brasil poderá ser exportador de
hidrogênio verde, diz presidente
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Portaria autoriza atuação da
Força Nacional no Amazonas
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Manhã

Tarde

Domingo: Dia de
sol, com nevoeiro
ao amanhecer e algumas nuvens à
tarde. Noite de céu
limpo.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
aumento de nuvens à tarde. Muitas nuvens à noite,
mas não chove.

Manhã

Tarde

17º C
12º C

Noite

18º C
10º C

Noite

16º C
7º C

balho infantil na cidade. A iniciativa foi oficializada durante a participação de Nunes no seminário
“Trabalho Infantil é Problema Nosso!”, organizado pela Secretaria
Municipal de Assistência Social
(Smads), em comemoração ao Dia
Mundial de Combate ao Trabalho
Infantil (12 de junho). Página 2

Vacinação contra febre
amarela caiu durante a
pandemia
Página 5

Esporte

Enzo Fittipaldi busca mais
pontos em Baku na Fórmula 2
Vivendo ótima fase na carreira, Enzo Fittipaldi encara
mais um desafio na Fórmula 2.
O piloto da Charouz disputa
neste final de semana a rodada
dupla do Azerbaijão, no circuito montado nas ruas de Baku,
em busca de mais pontos no
campeonato, o seu primeiro disputado de forma integral na categoria de acesso à Fórmula 1.
Fittipaldi chegou nos pontos nas últimas cinco corridas
da temporada. A sequência foi
aberta com o pódio na corrida 2 de Ímola, e seguiu nas rodadas duplas da Espanha e de
Mônaco. Tal desempenho alçou o brasileiro para a sétima
colocação do campeonato,
com 42 pontos.

“Nosso desempenho tem
sido muito forte nas últimas etapas. Eu disse que o pódio em
Ímola seria importante para virarmos a chave e começar a pontuar no campeonato, e assim tem
sido desde então. Em Baku, o
objetivo continua sendo o mesmo. Vou focar em uma boa classificação para poder lutar por
posições mais altas nas duas provas”, disse Enzo.
A etapa também representará uma estreia para o brasileiro,
que jamais correu no traçado de
Baku. Fittipaldi, porém, acredita
que pode ter bons resultados
mesmo sem ter disputado uma
prova sequer no Azerbaijão, já
que conquistou bons resultados
em circuitos semelhantes,

Enzo Fittipaldi
como o de Jedá, na Arábia Saudita, além dos pontos obtidos
em Mônaco, que também é uma
pista de rua mas tem trechos de
menor aceleração.

“Eu nunca corri em Baku, mas
treinei muito no simulador e é
uma pista que gostei muito. Apesar de ser um traçado urbano, ele
é bastante rápido, com retas lon-

gas, lembrando um pouco Jedá,
onde consegui pontos no ano
passado e obtive um top-10
nesta temporada. Acredito que
é um circuito divertido, e espero sair com pontos”, completou Enzo, que tem os patrocínios de Banco do Brasil,
Claro, Snapdragon, Baterias
Moura, Gate.io, Fantom,
Stake, Hyper X, Kingston, Furia e PLGG.
Como sempre ocorre, as
atividades foram abertas na
sexta-feira (10), com o único
treino livre do final de semana e a classificação. As corridas estão marcadas para sábado e domingo. Toda a programação conta com transmissão
do BandSports.

Pilotos da Pro-500 competem na Copa
São Paulo de olho no Brasileiro de Kart

Noite
Foto/ Pedro Bragança
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Na sexta-feira (10) o prefeito
Ricardo Nunes lançou, por meio
de assinatura de decreto, o Programa “Cidade Protetora que promoverá parcerias entre a Prefeitura e
empresas do munícipio com o
objetivo de assegurar a proteção
integral a crianças e adolescentes,
combatendo toda a forma de tra-
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Previsão do Tempo
Sábado: Nublado
pela manhã, com
possibilidade de
garoa. Tarde de sol
com diminuição
de nuvens. Noite
com muita nebulosidade.

Prefeitura lança programa
para engajar a iniciativa
privada no combate ao
trabalho infantil
Foto/Valter Campanato/ABr

A Eletrobras divulgou na
sexta-feira (10) fato relevante
com o valor de cada ação definido em R$ 42. De acordo com
o comunicado da empresa, o
montante total a ser levantado
será de R$ 29.294.027.952,00.
O preço da American Depositary Share (ADS, ação depositária americana, que é uma participação acionária em dólares
de uma empresa estrangeira em
bolsa de valores dos Estados
Unidos) ficou em US$ 8,63.
O comunicado da empresa
acrescenta que não será realizado “qualquer registro da
oferta pública global ou das
ações em qualquer agência ou
órgão regulador, exceto no
Brasil, junto à CVM [Comissão de Valores Mobiliários], e
nos Estados Unidos da América, junto à SEC, Securities end
Exchange Commission, agência que regula o mercado norte-americano”.
Segundo a Eletrobras, mais
informações sobre a oferta
brasileira podem ser obtidas
no Prospecto Definitivo e
Anúncio de Início divulgados
na página da Eletrobras.
( Agencia Brasil)

OCDE aprova plano de
adesão do Brasil e de
outros países ao grupo

Foto/ Dutch Photo Agency

Preço unitário
da ação da
Eletrobras ficou
em R$ 42

cebe cada um dos brasileiros,
por mês. Os valores de anos
anteriores são atualizados pela
inflação do período para que
possam ser comparados. Esses
rendimentos tratam-se de médias, o que significa que há
grupos que ganham mais, grupos que ganham menos e ainda aqueles que não possuem
rendimento.
A pesquisa mostra que, em
média, os brasileiros estão recebendo menos e também que
menos brasileiros possuem algum rendimento. O percentual
de pessoas com rendimento na
população do país caiu de 61%
em 2020 para 59,8% em 2021,
o mesmo percentual de 2012
e também o mais baixo da série histórica.
Página 3

Pro-500

A 57ª edição do Brasileiro de Kart será dividida em
três sedes e datas diferentes.
O Kartódromo Granja Viana,
em Cotia (SP), será um dos
palcos e receberá a categoria
Endurance, que correrá com
os karts da Pro-500, classe
que tradicionalmente compete na Copa São Paulo de Kart
há muitos anos.
Neste final de semana será
disputada a quinta etapa da
Copa SP de Kart 2022 e a
competição também passa a
servir de preparação para os
kartistas chegarem cada vez
em melhor forma para a competição nacional, marcada

para o dia 3 de dezembro, em
conjunto com a sexta edição
do Brasileiro de Endurance.
Afinal, está será a única prova do ano que terá 3 horas de
duração.
A Pro-500 é a famosa categoria de karts carenados
com provas de longa duração
e que serve de base para a tradicional 500 Milhas de Kart,
onde aceleram grandes estrelas do automobilismo e pilo-

tos amadores. Atualmente
ela é subdivida em Pro, Sênior e Light. Neste final de
semana são aguardados mais
de 25 karts para a prova da
Pro-500 na Copa SP.
O Brasileiro de Kart é
organizado pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e tem regulamentação da Comissão Nacional de Kart (CNK), que é presidida por Rubens Carcasci.
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Capital paulista vacina contra
gripe e covid-19 no fim de semana
A cidade de São Paulo
prossegue, neste fim de semana, com as campanhas de
vacinação contra gripe, covid-19 e poliomelite, que já
estão em andamento. Na sexta-feira (10) as doses ficam
disponíveis até as 19h nas
unidades básicas de saúde e
assistências médicas ambulatoriais (UBS/AMS) Integradas e até as 17h nos megapostos.
No sábado, (11), as UBS
estarão abertas das 8h às 17h
para fazer a imunização, e as
AMA/UBS Integradas, das

7h às 19h. Os megapostos
funcionam das 8h às 17h.
No domingo (12), será
possível receber as vacinas
contra covid-19 e gripe nos
parques Buenos Aires, Severo Gomes, do Carmo e da Juventude, das 8h às 17h. Haverá atendimento também
em uma tenda na Avenida
Paulista, das 8h às 16h.
A imunização contra covid-19 está disponível para
crianças de 5 a 11 anos de
idade. Adolescentes de 12 a
17 anos podem receber a
dose de reforço se tiverem

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
Ministério Público denunciou o vereador Camilo (Avante)
por ironia genérica à cor de pele. Agora, cabe à defesa do vereador demonstrar que não cabe punição desproporcional, como a
cassação (via Lei Orgânica)
.
PREFEITURA (São Paulo)
A jovem (25) Victoria Franzini não só se destaca como relações públicas que cuida as agendas do prefeito Ricardo Nunes
(MDB), como pela sua beleza natural. Ela foi Aluna na “Escola”
da histórica Cecília de Arruda
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Uma pergunta tá no ar do Palácio 9 de Julho, especialmente
pra Barros Munhoz (ex-MDB, ex-PSB e de volta ao PSDB), deputado que foi um dos maiores presidentes da Casa : tá fácil a
sua vida por mais uma reeleição ?
.
GOVERNO (São Paulo)
Quando o ex-prefeito paulistano Haddad (PT Lulista) conversa com o PSD Kassabista, o Rede Marinista e até com o PSDB
Alckmista, é porque não contempla o ex-senador Suplicy como
vice numa chapa “puro sangue” ?
.
CONGRESSO (Brasil)
Embora atrasado, meus sinceros pêsames pelo falecimento
do ex-deputado federal (SP) José de Abreu (PTN que hoje é o
Podemos), que deixou pra sua filha - deputada federal (SP) Renata Abreu vários patrimônios
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
O discurso feito pelo Jair Bolsonaro (PL) na Cúpula das
Américas teve começo, meio e fim em pleno Estados Unidos
aonde o presidente Biden prometeu - e cumpriu - não esticar as
cordas. Uma aula de Diplomacias
.
PARTIDOS
Quem lembra em quem votou pra deputado estadual e deputado federal em 2018 ? Se você sair pelas ruas perguntando pra
todos os tipos de eleitores e eleitoras deverá ouvir “não lembro” da juventude, meia-idade ...
.
(Brasil)
... e finalmente idosos e idosas. Se somarmos quem não foi
votar, com os que anularam e finalmente os que deixaram não
votaram em ninguém, fica claro que pra milhões de brasileiros
32 partidos nada representam
.
ANO 30
O jornalista Cesar Neto assina esta coluna de política na imprensa (Brasil) desde 1992. O site - 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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tomado a segunda dose há
pelo menos quatro meses.
A segunda dose adicional
está disponível para pessoas
com mais de 50 anos e profissionais de saúde. Pessoas
imunossuprimidas com mais
de 50 anos podem receber a
terceira dose adicional, com
um intervalo mínimo de qua-

tro meses em relação a última dose.
Gripe, sarampo e poliomielite
Vacinas contra gripe estarão disponíveis para maiores
de 50 anos, trabalhadores da
saúde, indígenas, profissionais da educação, pessoas

com deficiência ou comorbidades, trabalhadores do
transporte coletivo, pessoal
das Forças Armadas e da segurança, além de crianças
entre 6 meses e 5 anos de
idade.
Além de crianças com
mais de 6 meses e menos de
5 anos, profissionais de saú-

de e nascidos a partir de 1960
poderão ser vacinados contra o sarampo neste fim de
semana na capital paulista.
A imunização contra a poliomielite estará disponível
para crianças menores de 5
anos que estejam com esquema vacinal incompleto.
(Agência Brasil)

Prefeitura lança programa para
engajar a iniciativa privada no
combate ao trabalho infantil
Na sexta-feira (10) o prefeito Ricardo Nunes lançou, por
meio de assinatura de decreto,
o Programa “Cidade Protetora
que promoverá parcerias entre a
Prefeitura e empresas do munícipio com o objetivo de assegurar a proteção integral a crianças e adolescentes, combatendo
toda a forma de trabalho infantil
na cidade. A iniciativa foi oficializada durante a participação de
Nunes no seminário “Trabalho
Infantil é Problema Nosso!”,
organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social
(Smads), em comemoração ao
Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil (12 de junho).
Segundo o prefeito, o combate ao trabalho de crianças e
adolescentes requer um conjunto de ações, tanto dos órgãos
públicos como da iniciativa privada. “O tema é muito forte e
preocupante na sociedade, mas
podemos combater com políticas públicas e conjunto de ações.
A grande ferramenta dessa luta
é o enfrentamento à pobreza, à
fome e à falta de oportunidades
e empregos para a população. A
Cidade de São Paulo está muito
focada para mudar a vida das pessoas que sofrem com esses problemas”, disse.
Nunes destacou que as pessoas precisam de empregos, e a
Prefeitura vem fazendo ações
para incentivar a criação de vagas de trabalho na cidade “No ano
passado criamos mais de 300
mil empregos formais, reduzimos de impostos, desburocratizamos a abertura de empresas e
incentivamos o empreendedorismo e outros conjuntos de
ações e, assim, poder tirar as
crianças dessa situação”, concluiu o prefeito.
Conforme o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Carlos Bezerra, dados divulgados pela Organização Internacional do Tra-

balho (OIT) em 2020 havia no
mundo, 160 milhões de crianças
e adolescentes entre 5 e 17 anos
vítimas de trabalho infantil (97
milhões de meninos e 63 milhões de meninas), ou seja, uma
em cada 10 crianças e adolescentes ao redor do mundo se
encontravam em situação de trabalho infantil.
No Brasil, segundo dados da
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (PNAD Contínua) sobre Trabalho de Crianças
e Adolescentes, em 2019, havia
1,768 milhão de crianças e adolescentes de cinco a 17 anos em
situação de trabalho infantil, o
que representa 4,6% da população (38,3 milhões) nesta faixa
etária.
“O problema é muito desafiador. Já em situação normal, os
menores são aqueles que mais
precisam de atenção. Temos dois
estatutos que tentam impedir que
as crianças e os adolescentes
sejam colocados na situação de
vulnerabilidade. Por isso, precisamos das melhores práticas e
com o programa lançado hoje
vamos avançar numa inovadora
ação e qualificação para que a
sociedade possa enfrentar, pois
o trabalho infantil é problema
nosso”, frisou Bezerra.
Cidade Protetora
O Programa Cidade Protetora, iniciativa criada em conjunto
com a CMETI (Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil), está fundamentado
em três estratégias: trabalho em
rede (voltado à articulação entre a Prefeitura e empresas), mobilização e capacitação (voltadas
a empresários e funcionários) e
certificação (estratégia para reconhecer as boas práticas das
empresas participantes do programa).
A ação da Prefeitura de São
Paulo busca estabelecer a responsabilidade conjunta entre o

poder Público e as empresas diante de situações de vulnerabilidade de crianças e adolescentes em espaços privados de acesso público. A resposta para a temática do trabalho infantil parte do pressuposto de que os diversos atores envolvidos na proteção de crianças e adolescentes atuem de forma conectada,
com responsabilidades bem definidas.
Rede
A ação conjunta entre a rede
socioassistencial para a proteção de crianças e adolescentes
e a iniciativa privada acontece no
eixo ‘trabalho em rede’. O programa incentivará a criação de
Núcleos Sociais - coordenados
por profissionais da Assistência
Social -, por empresas responsáveis por espaços privados de
grande circulação, como shoppings e hipermercados. Nesses
espaços, orientadores socioeducativos farão trabalho similar ao
que é realizado nas ruas da cidade pelo Serviço Especializado
de Abordagem Social (SEAS).
Os Núcleos Sociais terão ações
integradas com a Supervisão de
Assistência Social (SAS) de
cada região.
Para a assessora jurídica do
Instituto Jô Clemente, Luiza
Murakami, o combate ao trabalho infantil só será possível com
um trabalho intersecretarial, envolvendo profissionais de toda
a rede de assistência social, saúde, educação e desenvolvimento econômico, além da sociedade civil. “O programa é uma sensibilização de todos para enfrentar essa violência contra crianças e adolescentes.
Mobilização
Nesta estratégia, a Prefeitura de São Paulo promoverá
ações de sensibilização, orientação e capacitação a proprietários e funcionários das empre-

sas participantes do Programa,
bem como a realização de campanhas de proteção a crianças e
adolescentes coordenadas pela
gestão municipal. Cabe destacar
que, no caso das grandes organizações, serão realizados encontros periódicos para ajustes
e alinhamentos entre os núcleos e a rede socioassistencial.
Certificação
O programa Cidade Acolhedora estabelece que as empresas que aderirem à iniciativa estarão credenciadas para a obtenção do ‘Selo Cidade Protetora’,
também instituído no mesmo
Decreto, que certificará boas
práticas avaliadas pelas equipes
técnicas da Smads, com base em
critérios pré-estabelecidos.
Censo
A Smads encomendou o Censo de Crianças e Adolescentes
em Situação de Rua para obter
um diagnóstico preciso sobre
quantos eles são, em que condições estão vivendo e quais os
riscos aos quais estão expostos
nas ruas. O relatório será divulgado nas próximas semanas.
O levantamento, que está
sendo realizado pela empresa
Painel Pesquisa, Consultoria e
Publicidade, foi dividido em
quatro fases: identificação dos
pontos de concentração (quadro
de referência); levantamento
censitário (contagem das crianças e adolescentes em situação
de rua); pesquisa amostral para
identificar o perfil das crianças
e das violações de direitos a que
estão submetidas; e a compilação e divulgação dos dados.
A cidade de São Paulo, que é
pioneira neste tipo de pesquisa,
realizou o último censo sobre
crianças e adolescentes em situação de rua em 2007. A pesquisa vai subsidiar as políticas
públicas de garantia de direitos
para a infância e juventude.

Governo de SP entrega
viaturas da Defesa Civil aos
municípios do Estado
O governador Rodrigo Garcia participou na quinta-feira (9)
do lançamento da Operação Estiagem 2022 no Estado. Em razão do período mais seco do
ano, marcado pela falta de chuvas e baixa umidade relativa do
ar, a Operação, realizada pela
Defesa Civil Estadual, vai atuar
no combate a focos de incêndios de área de vegetação nos municípios paulistas. Neste ano, a
Operação teve início em 1º de
junho, com término previsto
para 30 de setembro.
“O esforço que nós estamos
fazendo aqui, não só de manter
nosso estado protegido onde as
coisas estão funcionando e estão caminhando bem, mas também de lutar por aquilo que a
gente acredita que é justo e correto para o nosso estado de São
Paulo e a alegria de comparti-

lhar esses momentos aqui da
Defesa Civil que é mais um dos
orgulhos que nosso estado tem”,
disse Rodrigo Garcia.
A Operação Estiagem acompanha a fase vermelha (mais crítica) da Operação Corta-Fogo,
que é desenvolvida pela Secretária de Infraestrutura e Meio
Ambiente, com apoio da Defesa
Civil do Estado e outras instituições ligadas a Secretária de Segurança Pública, como o Corpo
de Bombeiros, Polícia Ambiental e Comando de Aviação da
Polícia Militar.
Na ocasião, o governador
também entregou 24 veículos
para as Defesas Civis dos municípios de Alumínio, Araçariguama, Atibaia, Campinas, Cosmópolis, Elias Fausto, Holambra,
Iperó, Itapira, Lindoia, Marília,
Mogi Guaçu, Pedreira, Piracaia,

Rio Claro, Salto de Pirapora,
Santa Cruz da Conceição, Santo
Antônio da Posse, São Paulo,
São Roque, Tatuí, Valinhos e Vinhedo
“O governo do Estado investiu 76 milhões, o maior investimento público da história e nunca ocorreu na Defesa Civil do
Estado. É o momento da gente
agradece por tudo o que o senhor tem feito pelo Sistema Estadual da Defesa Civil”, comentou o Secretário-Chefe da Casa
Militar e Coordenador da Defesa Civil Estadual, Cel PM Henguel Pereira.
A ação de equipar os municípios paulistas teve início em
2020, por meio de uma ação
inédita da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil
de São Paulo, conforme o Decreto nº 64.849/20. Desde o iní-

cio, com investimentos diretos
do Governo do Estado, serão beneficiados 408 municípios paulistas, que receberão 474 viaturas (4×4 ou 4×2) e aproximadamente 7 mil itens, entre equipamentos e materiais.
Durante o evento, também
foi firmado convênio entre o
Governo de SP com treze cidades para realização de obras preventivas e recuperativas, para
medidas importantes de desenvolvimento local. Ao todo serão
investidos cerca de R$ 14,7 milhões nestas obras. O mapeamento das áreas de risco é um
instrumento fundamental para o
planejamento das ações de prevenção aos desastres, permitindo identificar os locais mais
suscetíveis a deslizamentos de
terra, inundações e rompimento de barragens.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Rendimento dos brasileiros é o
menor desde 2012, aponta IBGE
No segundo ano de pandemia, em 2021, o rendimento
médio dos brasileiros caiu para
o menor patamar registrado desde 2012. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o rendimento médio mensal real domiciliar per capita em 2021 foi de R$
1.353. Em 2012, primeiro ano
da série histórica da pesquisa,
esse rendimento era o equivalente a R$ 1.417. Em 2020, no
primeiro ano de pandemia, era
de R$ 1.454.
Os dados são da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Rendimento de todas as fontes 2021,
divulgados na sexta-feira (10).
Esses valores referem-se a uma
média de quanto recebe cada um
dos brasileiros, por mês. Os valores de anos anteriores são atualizados pela inflação do período para que possam ser comparados. Esses rendimentos tratam-se de médias, o que significa que há grupos que ganham
mais, grupos que ganham menos
e ainda aqueles que não possuem rendimento.
A pesquisa mostra que, em
média, os brasileiros estão re-

cebendo menos e também que
menos brasileiros possuem algum rendimento. O percentual
de pessoas com rendimento na
população do país caiu de 61%
em 2020 para 59,8% em 2021,
o mesmo percentual de 2012 e
também o mais baixo da série
histórica.
O IBGE considera no levantamento os rendimentos provenientes de trabalhos; de aposentadoria e pensão; de aluguel e
arrendamento; de pensão alimentícia, doação e mesada de
não morador; além de outros
rendimentos.
Considerados apenas os brasileiros que possuem rendimento, a média mensal registrada em
2021 foi R$ 2.265, segundo o
IBGE, a menor da série histórica. As menores médias desde
2012 entre as pessoas com rendimento também foram registradas em aposentadoria e pensão,
com média de R$1.959 e em
outros rendimentos (R$ 512).
Rendimentos de trabalhos
Entre 2020 e 2021, a participação do trabalho na composição do rendimento médio aumentou de 72,8% para 75,3%.

Mas, apesar do aumento da população ocupada, a massa do rendimento mensal real de todos os
trabalhos caiu 3,1%, indo de R$
223,6 bilhões para R$ 216,7 bilhões, no período.
“A pandemia afetou muito o
mercado de trabalho em 2020
por causa do isolamento social
que teve que ser feito para frear
a pandemia. Então, o mercado de
trabalho perdeu muita ocupação.
O mercado de trabalho está retomando, mas o ritmo ainda está
menor do que o de 2019”, diz a
analista da pesquisa Alessandra
Scalioni Brito.
Alessandra aponta ainda a inflação como um dos fatores que
impactaram os rendimentos dos
brasileiros, tanto provenientes
do trabalho quanto de outras fontes, como aposentadorias, pensão alimentícia, entre outras. Em
2021, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), considerado a inflação
oficial do país, foi de 10,06% a maior taxa acumulada no ano
desde 2015.
Auxílio Emergencial
Enquanto a participação do
trabalho aumentou, a participa-

ção de outros rendimentos encolheu. A pesquisa de 2021 mostra que o percentual de domicílios com alguém recebendo recursos de programas sociais,
como o auxílio emergencial,
caiu de 23,7% para 15,4%.
“Foi um benefício apenas
emergencial. Agora que a gente
está tirando ele, a gente está vendo que ele cumpriu o papel ali
de não deixar a renda cair tanto em 2020, mas em 2021
essa queda veio e a desigualdade voltou para o padrão que
estava. As rendas estão menores e tivemos a questão inflacionária. Então, estamos em
situação pior em 2021 em termos de renda”, diz Alessandra.
De acordo com a pesquisa, a queda do rendimento
mensal domiciliar per capita
foi mais intensa entre as classes com menor rendimento.
Em 2021, o rendimento médio do 1% da população que
ganha mais era 38,4 vezes
maior que o rendimento médio dos 50% que ganham menos. O rendimento médio
mensal daqueles com maior
renda era de R$ 15.940; já
entre os que ganham menos,

São Paulo registra aumento de
licenças por covid na saúde
A prefeitura de São Paulo
informou na sexta-feira (10)
que na quarta-feira (8) 1.411
profissionais da Secretaria
Municipal da Saúde (SMS) estavam afastados por covid-19,
representando 777 casos, e
síndrome gripal, 634 casos. A
pasta conta com um total de
107.428 funcionários.
Em todo o mês de maio,
foram afastados 1.795 profissionais com esses dois diagnósticos, sendo 514 por covid19 e 1.281 por síndrome gripal. Já em abril, foram 947
afastamentos: 132 por covid19 e 815 por síndrome gripal.

A Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo informou
que 2,4% dos profissionais de
saúde de unidades estaduais
estão afastados por confirmação de covid-19 e pelas demais
síndromes respiratórias agudas
graves (SRAG). No início de
maio, os dados apontavam
2,2% de afastamentos pelos
mesmos motivos.
De acordo com o Protocolo de Assistência e de Segurança das equipes, a pasta determina que qualquer profissional com suspeita da doença
seja afastado imediatamente
para recuperação de sua saúde

e prevenção dos demais sintomas. Disse ainda que tem garantido assistência e fortalecido os serviços de saúde estaduais, sem prejuízos no atendimento.
A Associação Nacional de
Hospitais Privados (Anahp)
apurou que, nas últimas duas
semanas, 5,5% dos profissionais de saúde dos hospitais
privados do país foram afastados por diagnóstico positivo para a covid-19. Em condições consideradas normais,
no período de pré-pandemia,
a entidade informou que o índice de afastamentos, inclu-

indo todas as doenças, variava
entre 2,5% e 3%.
Mesmo no mês de abril, já
no contexto da pandemia, o índice de licenças foi de 2,66%,
incluindo todas as doenças. Em
janeiro de 2022, a taxa de afastamento por doenças em geral
nos hospitais privados foi estimada em 10%, com a alta puxada pela disseminação da variante Ômicron, conforme
apontou a entidade.
A Anahp informou que os
funcionários ativos em suas
unidades, em 2021, totalizavam 215.267 pessoas. (Agencia Brasil)

Casos de covid-19 crescem 94% nos
hospitais privados, diz associação
Casos confirmados de covid-19 cresceram 94% nos
hospitais privados de todo o
país, nas últimas duas semanas.
Segundo a Associação Nacional de Hospitais Privados
(Anahp), nesse período, a taxa
média de ocupação de leitos
chegou a 84%. Em abril, esse
número não passava de 77,5%.
“Estamos entrando em uma
semana de maior preocupação
em relação às duas últimas. O
crescimento dos atendimentos

nos pronto-atendimentos tem
sido muito expressivo nos hospitais, o que reflete no aumento do número de internações e
faz com que as instituições
voltem a precisar ampliar a
destinação de leitos para covid-19”, disse o diretor-executivo da Anahp, Antônio Britto.
Segundo a associação, dentre os atendimentos em pronto-socorro relacionados à doença, 4,52% precisaram de internação e cerca de 1,2% pre-

cisaram de encaminhamento
para uma unidade de terapia intensiva (UTI).
A Anahp informou ainda
que 5,5% dos profissionais de
saúde dos hospitais privados
precisaram ser afastados recentemente por diagnóstico
positivo da covid-19. Já os
c a s o s d e s í n d r o m e g r i p al
cresceram 32%.
A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) fez um alerta sobre
o aumento de casos de síndro-

me respiratória aguda grave
(SRAG) no Brasil.
Segundo o boletim InfoGripe, divulgado na quinta-feira (9), o número de casos cresceu 39,5% entre a primeira e a
última semana de maio. Na última semana de abril, a covid19 respondia por 41,2% das
síndromes respiratórias graves
com teste positivo para algum
vírus. Já na última semana de
maio, o percentual chegou a
69%. (Agencia Brasil)

Brasil poderá ser exportador de
hidrogênio verde, diz presidente
O presidente Jair Bolsonaro disse na sexta-feira (10), durante discurso na segunda sessão plenária da 9ª Cúpula das
Américas, que, com um potencial de produção excedente de
energia eólica no mar “equivalente a 50 usinas de Itaipu”, o
Brasil terá condições de ser um
grande exportador de hidrogênio e amônia verdes.
Bolsonaro lembrou que o
Brasil sempre foi pioneiro na
transição energética, “tendo iniciado a descarbonização há quase meio século, com biocombustíveis e outras fontes”. “Em
2021, batemos recordes de instalação de energia eólica, com
21 gigawatts (GW), e solar,
com 14 gigawatts (GW). Hoje,
85% da energia gerada no Brasil vem de fontes renováveis”,
acrescentou antes de falar sobre as expectativas de geração
eólica com as offshores a serem instaladas no mar.
“Temos o potencial de produção excedente de energia eólica no mar, na ordem de 700
GW, equivalente a quatro vezes
nossa atual capacidade instalada, ou a 50 Itaipus. As eólicas
na costa do nosso Nordeste po-

derão produzir hidrogênio e
amônia verde para exportação.
Nesse momento em que países
desenvolvidos recorrem a combustíveis fósseis, o Brasil assume papel fundamental como
fornecedor de energia totalmente limpa, rumo a uma nova
economia neutra em emissões”,
discursou o presidente brasileiro.
O hidrogênio é um combustível que requer uma grande
quantidade de energia para ser
produzido. Caso o processo de
produção desse hidrogênio não
faça uso de fontes energéticas
danosas ao meio ambiente, dáse a ele o nome de “hidrogênio
verde”. O Brasil pretende usar
a energia obtida a partir de
offshores (energia eólica gerada a partir de estruturas instaladas no mar), para a produção
desse hidrogênio combustível.
Bolsonaro falou também
sobre as conversas que teve no
dia anterior com o presidente
norte-americano, Joe Biden,
em uma reunião bilateral ampliada “e em uma mais reservada”
que durou 30 minutos. “A experiência de ontem com o Biden foi simplesmente fantásti-

ca. Estou realmente maravilhado e acreditando nas suas palavras e naquilo que foi tratado
reservadamente entre nós”, disse.
“Senti muita sinceridade e
muita vontade em resolver certos problemas que fogem de total responsabilidade de cada um
de nós, mas juntos poderemos
buscar alternativas para pôr um
fim nesses conflitos”, disse ele
sem deixar claro se o conflito
em questão seria o entre Rússia e Ucrânia.
Bolsonaro falou também
sobre o desaparecimento do
jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno
Pereira. Os dois foram vistos
pela última vez na manhã de
domingo (5), na região da Terra Indígena do Vale do Javari, a
segunda maior do país, com
mais de 8,5 milhões de hectares, quando se deslocavam da
comunidade ribeirinha de São
Rafael para a cidade de Atalaia
do Norte (AM), quando sumiram sem deixar vestígios.
“Desde o primeiro momento, nossas Forças Armadas e a
Polícia Federal têm se destacado na busca incansável da loca-

lização dessas pessoas. Pedimos a Deus que sejam encontrados com vida”, disse.
Bolsonaro destacou, como
ações humanitárias desenvolvidas pelo Brasil, concessão de
vistos a afegãos, haitianos,
ucranianos, sírios e venezuelanos. Dirigindo-se ao governo
argentino, garantiu que dará
continuidade ao “Acordo de
Vaca Muerta”, que prevê a compra de gás e petróleo extraídos
dessa região localizada no país
vizinho. “Será bom para nossos
países”, disse o presidente brasileiro ao complementar que
continuará importando também
gás produzido na Bolívia.
“Aos presidentes da Guiana
e do Suriname, quero dizer que
nossa ida recentemente a
seus países visa colaborar na
exploração de petróleo e gás
em seus países. Os senhores
têm algo fantástico que Deus
lhes deu: reservas de petróleo e gás equivalentes a 90%
das reservas brasileiras. Tenho certeza de que, juntos e
com parceiros de bem, escolhidos, seus países despontarão no cenário econômico
mundial.” (Agencia Brasil)

era de R$ 415.
No início da pandemia do
novo coronavírus, em 2020,
essa razão reduziu para 34,8
vezes, atingindo o menor valor desde 2015. Isso ocorreu, segundo o IBGE, sobretudo por conta de outros rendimentos, como o auxílio
emergencial.
Desigualdade
A pesquisa aponta também
as desigualdades de rendimento entre as regiões do Brasil.
Em todas elas houve queda no
rendimento médio mensal real
domiciliar per capita entre
2020 e 2021. Enquanto na região Sudeste essa renda passou de R$ 1.742 para R$ 1.645
e na região Sul, de R$ 1.738
para R$ 1.656; na região Norte passou de R$ 966 para R$
871 e na região Nordeste, de
R$ 963 para R$ 843. Na região Centro-Oeste a variação
foi de R$ 1.626 para R$
1.534.
“O mercado de trabalho é
mais informalizado no Norte
e no Nordeste, então, a renda
do trabalho ali tende a ter uma
distribuição mais desigual. As

regiões Norte e Nordeste tendem a receber mais benefícios de programas sociais e
como houve essa mudança no
auxílio emergencial, elas foram mais afetadas entre 2020
e 2021. Por isso tiveram esse
aumento de desigualdade maior que em outras regiões”, diz
Alessandra.
Segundo a pesquisa, a desigualdade, medida pelo Índice de Gini, considerando toda
a população, aumentou entre
2020 e 2021, passando de
0,524 para 0,544. Considerada apenas a população ocupada, esse indicador ficou praticamente estável, variando de
0,500 para 0,499.
O Índice de Gini é um instrumento para medir o grau de
concentração de renda, apontando a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e
dos mais ricos. O índice varia
de zero a um, sendo que zero
representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a
mesma renda. Já o um representa o extremo da desigualdade, ou seja, uma só pessoa
detém toda a riqueza. (Agencia Brasil)

Confiança do
empresário
da indústria sobe
1,3 ponto em junho
Apesar da queda recente da
atividade industrial, a confiança do empresário da indústria
aumentou e atingiu o maior
nível desde outubro do ano
passado. Segundo a Confederação Nacional da Indústria
(CNI), o Índice de Confiança
do Empresário Industrial (Icei)
subiu 1,3 ponto em junho, de
56,5 para 57,8.
O índice está acima da média história, de 54,2 pontos.
O Icei tem linha divisória de
50 pontos, indicando confiança acima desse nível e falta de confiança abaixo desse valor. Divulgado mensalmente, o indicador antecede
o desempenho industrial e
sinaliza a tendência da produção industrial para os próximos meses.
Todos os componentes do
índice subiram. O Índice de
Condições Atuais avançou 2,1
pontos, de 49,4 pontos para
51,5. Ao ultrapassar o ponto de
corte de 50 pontos, o índice

demonstra transição de uma
percepção negativa para uma
percepção positiva do setor industrial em relação às condições atuais em relação aos últimos seis meses.
O Índice de Expectativas,
que mede as previsões dos empresários para os próximos
seis meses, avançou um ponto, para 61. Ao se afastar para
mais acima da linha divisória de
50 pontos, o índice indica maior otimismo da indústria.
Segundo o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, ainda há desconfiança sobre a economia no
curto prazo, mesmo com a alta
recente do índice. A avaliação
das condições atuais da empresa e para os próximos seis meses tornou-se mais positiva.
A pesquisa ouviu 1.573
empresas em todo o país entre
1º e 7 de junho. Desse total,
603 são de pequeno porte, 592
de médio porte e 378 de grande porte. (Agencia Brasil)

Comércio varejista
cresce 0,9% em abril
O volume de vendas do
comércio varejista do país
cresceu 0,9% de março para
abril deste ano. Segundo dados da Pesquisa Mensal do
Comércio (PMC), divulgados
na sexta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), esta é a
quarta alta consecutiva do indicador.
Também foram registrados
crescimentos na média móvel
trimestral (1,2%), na comparação com abril de 2021
(4,5%), no acumulado do ano
(2,3%) e no acumulado de 12
meses (0,8%).
Quatro das oito atividades
pesquisadas tiveram alta na
passagem de março para abril:
móveis e eletrodomésticos
(2,3%), tecidos, vestuário e
calçados (1,7%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (0,4%)
e outros artigos de uso pessoal e doméstico (0,1%).
Por outro lado, quatro atividades tiveram queda no volume de vendas: combustíveis
e lubrificantes (-0,1%), hiper,
supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-

1,1%), livros, jornais, revistas e papelaria (-5,6%) e equipamentos e material para escritório informática e comunicação (-6,7%).
A receita nominal do varejo cresceu 1,3% na comparação com março, 22,3% em
relação a abril de 2021, 16,8%
no acumulado do ano e 14,5%
no acumulado de 12 meses.
O varejo ampliado, que
também mede as atividades
de veículos e materiais de
construção, cresceu 0,7% de
março para abril. Veículos,
motos, partes e peças recuaram 0,2% e material de construção caiu 2%.
O comércio varejista ampliado também cresceu 1,1%
na média móvel trimestral,
1,5% na comparação com
abril do ano passado, 1,4% no
acumulado do ano e 2,2% no
acumulado de 12 meses.
A receita nominal do varejo ampliado apresentou altas na comparação com março (1,3%), em relação a abril
de 2021 (18,7%), no acumulado do ano (16,5%) e no
acumulado de 12 meses
(16,8%). (Agencia Brasil)
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OCDE aprova plano de adesão do
Brasil e de outros países ao grupo
STF derruba decisão de
Nunes Marques que
devolveu mandato a deputado
Por 3 votos 2, a Segunda
Turma do Supremo Tribunal
Federal (STF) confirmou a decisão do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) que, em março, cassou o mandato do deputado federal Valdevan Noventa
(PL-SE). Com isso, foi derrubada a decisão liminar do ministro Nunes Marques que havia devolvido o mandato ao deputado. Assim, o deputado
Márcio Macedo (PT-SE) deverá retornar ao cargo.
Valdevan Noventa é acusado de abuso de poder econômico. No início do ano, o TSE
cassou o mandato do parlamentar e determinou a recontagem
dos votos para a cadeira na Câmara dos Deputados.
Ao levar o caso para julgamento, Nunes Marques reafirmou sua posição sobre a questão e afirmou que o TSE mudou sua jurisprudência sobre a
anulação dos votos de candidatos eleitos que forem cassados.

O entendimento foi acompanhado pelo ministro André
Mendonça. “Demonstra-se absolutamente incontestável que
se operou na espécie uma alteração jurisprudencial, assim
como que essa foi aplicada de
forma retroativa, em detrimento de expressa previsão em resolução do TSE”, afirmou
Mendonça.
Prevaleceu no julgamento
o voto divergente do ministro
Edson Fachin, que não referendou a decisão de Nunes
Marques. Para o ministro, a liminar não poderia ser concedida pelo STF antes da análise
de recurso próprio contra decisão do TSE.
Os ministros Gilmar
Mendes e Ricardo Lewandowski também não aceitaram a
liminar.
A votação ocorreu de forma virtual, na qual os ministros
inserem os votos no sistema
do Supremo. (Agencia Brasil)

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) concedeu, na
sexta-feira (10), aval para que o
Brasil e outros países ingressem
no grupo, que reúne as economias mais industrializadas do
planeta. Na reunião em Paris, a
entidade aprovou os “roteiros de
acessão” do Brasil e de mais
quatro países: Peru, Bulgária,
Croácia e Romênia.
Esse roteiro representa um
plano de adesão apresentado
pelo país, que será avaliado por
comitês da OCDE nos próximos
anos. “Com a aprovação do ‘roteiro de acessão’, caberá ao Brasil a redação de ‘memorando inicial’ com informações sobre a

convergência do país aos instrumentos normativos da organização”, informaram, em comunicado, os Ministérios da Economia, das Relações Exteriores e
a Casa Civil.
A nota conjunta explicou os
passos a seguir. Agora, a OCDE
examinará se as políticas de cada
país cumprem as diretrizes da
organização e proporá ajustes, se
necessário, até o processo de
adesão plena. “Na sequência, terá
início o exame das políticas e
práticas nacionais pelos comitês temáticos da organização.
Nessa fase, o Brasil terá a oportunidade de revisitar políticas e
iniciativas nacionais à luz das
diretrizes e recomendações da

OCDE”, esclareceu.
A entrada definitiva dos países com os planos de adesão
aprovados levará pelo menos
dois anos. O ingresso na organização dependerá do consenso
dos 38 países que compõem a
OCDE.
Segundo os ministérios, o
processo de acessão do Brasil à
OCDE reforça “o compromisso
do governo brasileiro com a
modernização do Estado, o desenvolvimento sustentável e a
melhoria da qualidade de vida de
todos os brasileiros”.
Por meio da rede social Twitter, o presidente Jair Bolsonaro comentou a aprovação do plano brasileiro de adesão à OCDE. Segundo

ele, o processo consolidará parcerias benéficas para o país.
Delegado do Brasil junto às
Organizações Internacionais
Econômicas em Paris, o diplomata Carlos Cozendey também
comentou a aprovação. Ele esclareceu que caberão aos comitês temáticos da OCDE definir
critérios e examinar as políticas
dos países candidatos.
A reunião na qual os planos
de acessão à OCDE foram aprovados teve a presença do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. O secretário-executivo do
Ministério da Economia, Marcelo Guaranys, representou o
ministro Paulo Guedes no evento. (Agencia Brasil)

Presidente em exercício assina
MP sobre área estratégica de defesa
O presidente da República
em exercício, senador Rodrigo
Pacheco, assinou na quinta-feira (9) a medida provisória que
altera normas sobre as empresas estratégicas de defesa
(EEDs), pessoas jurídicas credenciadas pelo Ministério da
Defesa para compras, contratações e desenvolvimento de produtos e sistemas de defesa. A
MP foi publicada no Diário Oficial da União de sexta-feira (10).
A medida acrescenta um artigo para incluir que as EEDs são

“essenciais para a promoção do
desenvolvimento científico e
tecnológico brasileiro e fundamentais para preservação da segurança e defesa nacional contra ameaças externas”.
Outro dispositivo no texto
trata do credenciamento e descredenciamento das empresas
pelo Ministério da Defesa. O
capítulo autoriza o ministro a
descredenciar EEDs ex officio
(por dever do cargo), “no interesse da defesa nacional”, garantido o direito de defesa da

empresa.
O ministro da Defesa também pode negar um descredenciamento pedido pela própria
EED, “quando houver risco
para o interesse da defesa nacional”, obrigando a empresa a
permanecer credenciada por
até cinco anos.
Pelo texto da MP, o Ministério da Defesa é obrigado a
comunicar a condição ou a perda de condição de EED ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração,

órgão subordinado ao Ministério da Economia. As juntas comerciais terão que comunicar
ao Ministério da Defesa qualquer ato de alteração dos registros das EEDs.
A MP tem vigência até 21 de
agosto, prorrogável por mais 60
dias. Os parlamentares têm até
a próxima terça-feira (14) para
apresentar emendas. O texto entra em regime de urgência em 7
de agosto, caso não tenha sido
apreciado pelas duas Casas do
Congresso. (Agencia Brasil)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou
que a partir da sexta-feira (10)
uma nova frente fria deve atuar
sobre o Sul do país com previsão de geada ampla, de moderada a forte, na região para amanhã (11). As temperaturas mínimas ficarão em torno de -5°C
nas serras gaúcha e catarinense.
A massa de ar frio, de origem
polar, deve intensificar o frio em
outras partes do Brasil, favore-

cendo a queda das temperaturas
também no Sudeste e no Centro-Oeste, como em Mato Grosso do Sul, áreas de Mato Grosso, São Paulo e no extremo sul
de Goiás.
No domingo (12), o ar frio
continua atuando nessas regiões
e as temperaturas deverão variar
entre 4°C e 20°C em Ponta Porã
(MS), entre 5°C e 15°C em Campos do Jordão (SP) e entre 10°C
e 20°C na capital paulista.

Segundo o Inmet, para o domingo, ainda há previsão de geada ampla e de intensidade moderada a forte em áreas do oeste, norte e serras do Rio Grande
do Sul, sul do Paraná e em praticamente todo o estado de Santa
Catarina, com exceção do litoral. Há previsão de geada, de
menor intensidade, no centro e
norte do Paraná e no sul de São
Paulo e de Mato Grosso do Sul.
Na segunda-feira (13), as

temperaturas mínimas ainda serão negativas nas serras gaúcha
e catarinense e há previsão de
geadas na Região Sul, além de
áreas do sul de Mato Grosso do
Sul e de São Paulo e Serra da
Mantiqueira. Nesse dia, os ventos associados ao anticiclone
pós-frontal podem transportar o
ar frio até a Região Nordeste,
derrubando também as temperaturas em áreas do estado da
Bahia. (Agencia Brasil)

Portaria autoriza
atuação da Força
Nacional no Amazonas Final de semana será de frio na Região Sul

Foi publicada na sexta-feira
(10) no Diário Oficial da União
portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública que autoriza a Força Nacional a atuar
no combate ao crime organizado no Amazonas. Segundo o texto, os agentes da força federal
poderão atuar no enfrentamento ao tráfico de drogas e crimes
ambientais na Operação Arpão,
na região do Médio Solimões,
nos rios Negro e Solimões.
A atuação da Força Nacional
está prevista para acontecer por
90 dias. O governo do estado do
Amazonas, que solicitou o
apoio, deverá fornecer a logís-

tica necessária para o trabalho da
força federal.
A Base Arpão é uma embarcação atracada no Rio Solimões
para dar suporte as ações policiais na região. A base fluvial foi
inaugurada em agosto de 2020
com o principal objetivo de
combater o tráfico de drogas. A
infraestrutura foi financiada pelo
governo federal e abriga operações das polícias Civil e Militar
do Amazonas, do Corpo de
Bombeiros, da Polícia Federal
e do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). (Agencia Brasil)

Pessoa com HIV
tem direito à isenção
do IRPF sobre
aposentadoria
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que as pessoas diagnosticadas com Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (HIV/Aids) têm direito à isenção do Imposto de
Renda da Pessoa Física
(IRPF) sobre a aposentadoria,
mesmo sem sintomas da doença, informou na sexta-feira
(10) a assessoria da Corte. O
entendimento foi firmado pela
segunda turma, para quem os
proventos de aposentadoria ou
reforma estão abrangidos pela
isenção que trata do imposto.
Para o colegiado, não há
justificativa plausível para que
seja dado tratamento jurídico
distinto entre as pessoas que
têm a doença e aquelas, soropositivas, que não manifestam
sintomas.
O entendimento alterou decisão de primeira instância,
mantida em segundo grau, que
julgou improcedente o pedido
de isenção feito por um policial reformado, sob a alegação
de ter direito ao benefício por
ter diagnóstico positivo para o
vírus HIV.
Na ocasião, o pedido foi
julgado improcedente, com a
justificativa de que a legislação que concede isenção do
tributo deve ser interpretada
de modo literal.
“Desta forma, só seria admissível isenção do IRPF nas
hipóteses das moléstias graves
taxativamente previstas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei
7.713/1988, o qual prevê o
benefício apenas para as pes-

soas que efetivamente tenham
sintomas, não bastando, como
no caso dos autos, o diagnóstico de infecção por HIV”, informou a assessoria do STJ,
que não divulgou o número do
processo para preservar a
identidade do policial.
O relator do processo no
STJ, o ministro Francisco Falcão, disse que a questão diz
respeito à aplicação do princípio da isonomia e argumentou
que já há entendimento precedente da Corte o tema. Uma
súmula editada pelo STJ (627/
STJ) firmou o entendimento
de que não deve ser exigida a
demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade para a concessão da
isenção.
O relator também destacou
que a isenção de imposto de
renda sobre proventos de aposentadoria ou reforma em razão de moléstia grave tem por
objetivo desonerar quem se
encontra em desvantagem face
ao aumento de despesas com
o tratamento da doença.
“No que diz respeito à contaminação pelo HIV, a literatura médica evidencia que o
tempo de tratamento é vitalício (até surgimento de cura
futura e incerta), com uso
contínuo de antirretrovirais
e/ou medicações profiláticas
de acordo com a situação virológica (carga viral do HIV)
e imunológica do paciente”,
explicou o ministro. (Agencia Brasil)

Brasil pede ao México que resolva
problemas com viagens de brasileiros
O Ministério das Relações
Exteriores manifestou preocupação com um problema que
vem afetando centenas de brasileiros com passagem comprada
para ir ao México nos próximos
dias. Há dias, o sistema que gera
a autorização eletrônica necessária para entrar no México não
está funcionando.
Por meio de nota divulgada
na quinta-feira (9), o Itamaraty
informou ter solicitado “providências urgentes ao governo

mexicano, por meio da Secretaria de Relações Exteriores, da
Secretaria de Turismo e do Instituto Nacional de Migração,
com vistas a resolver o problema”.
Procurados pela reportagem
da Agência Brasil, o Consulado
do México no Brasil e o Instituto Nacional de Migração ainda
não responderam nossa solicitação. Mas, em suas redes sociais, a Embaixada do México no
Brasil publicou um aviso no úl-

timo dia 1º de junho reconhecendo que o sistema não estava
funcionando e que estava trabalhando para restabelecer o serviço o mais rápido possível.
Nas redes sociais relacionadas ao Consulado do México no
Brasil, no entanto, brasileiros
continuam reclamando que o
sistema continua com problemas. Brasileiros reclamam que,
além do site não funcionar, os
telefones também estão incomunicáveis. Há relatos de bra-

sileiros dizendo ter perdido a
viagem e tido diversos prejuízos
por causa da falta de autorização
para entrar no México.
Desde dezembro do ano passado o governo do México tem
exigido autorização eletrônica
dos brasileiros que chegam ao
país em via aérea. Chegando por
mar ou terra, é exigido o visto.
Pelo sistema, essa solicitação
eletrônica pode ser realizada até
30 dias antes da viagem. (Agencia Brasil)

Portaria define procedimentos
cirúrgicos prioritários no SUS
O Ministério da Saúde divulgou na sexta-feira (10) portaria
com a lista de novos procedimentos cirúrgicos prioritários para o
Sistema Único de Saúde (SUS) e
a liberação dos recursos para custeá-los. Os procedimentos cirúrgicos prioritários são definidos
pelo governo como aqueles de
grande demanda reprimida e com
filas de espera significativas. Se-

gundo o ministério, a medida foi
tomada para contribuir para a eficiência do sistema, propiciando o
melhor uso possível dos recursos
públicos.
Segundo a portaria, os procedimentos serão financiados
por meio do Fundo de Ações
Estratégicas e Compensação
(Faec) por um período de 6 meses, para a formação de série

histórica necessária à sua incorporação ao limite financeiro de
média e alta complexidade dos
estados, do Distrito Federal e
municípios.
“Cabe aos gestores estaduais,
municipais e do Distrito Federal, a organização e a definição
dos critérios regulatórios que
garantam o acesso preferencial
aos pacientes cuja solicitação já

esteja inserida na regulação. O
Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para
a transferência dos recursos aos
Fundos de Saúde dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria responsável pelo Programa
de Trabalho”, diz a portaria.
(Agencia Brasil)

Varíola de macacos: não há motivo
para pânico, diz governador de SP
O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, disse na
sexta-feira (10) que “não há
motivo para ter pânico” após
a confirmação do primeiro
caso de varíola dos macacos
no Brasil. Na quinta-feira (9),
as secretarias municipal e estadual informaram que um
homem de 41 anos, residente
na cidade de São Paulo, testou positivo para a doença e
está internado no Instituto de

Infectologia Emílio Ribas. O
paciente tem histórico de viagem para Portugal e Espanha.
Garcia, durante evento em
Barretos, no interior paulista,
disse também que já comunicou o Ministério da Saúde
para que sejam considerados
“protocolos nas fronteiras”
para controle da entrada do
vírus. Ele lembrou que outro
caso, de uma mulher de 26
anos, está em investigação. Ela

está internada em um hospital público da cidade e é mantida em isolamento e seu quadro de saúde é estável. Esse
caso foi notificado no dia 4
de junho.
O Ministério da Saúde informou na quinta-feira, por
meio de nota, que a Sala de
Situação e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS)
Nacional segue em articulação

direta com o estado de São
Paulo e com a capital paulista
para monitoramento do caso
e o rastreamento dos contatos.
“Todas as medidas de contenção e controle foram adotadas
desde a internação do paciente”, apontou o órgão.
Na quarta-feira (8), a pasta informou que estava monitorando oito casos suspeitos de varíola dos macacos
no Brasil. (Agência Brasil)

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 11, 12 E 13 DE JUNHO DE 2022

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 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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Sindicato dos Agentes Vistores e Agentes de Apoio Fiscal do
Município de São Paulo - SAVIM
Rua Cel. Xavier de Toledo, 316 – 12º andar – cj.120 – Centro
São Paulo – SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária
Nos termos do artigo 6º, § 2º, artigo 7º, artigo 9º e demais disposições dos
Estatutos Sociais atinentes à espécie, ficam os Srs. Associados
convocados para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia
23/06/2022, com início às 10h00, em primeira chamada na sede do Sindicato.
ORDEM DO DIA : - Ações Judiciais contra a criação de carreiras
concorrentes, e consequente enfraquecimento do poder de fiscalização
dos Agentes Vistores; - Assuntos gerais. São Paulo, 11 de junho de 2022.
Mario Roberto Fortunato - Diretor Presidente.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013243-23.2016.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo
José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ESPÓLIO DE PAULO JOÃO DOS SANTOS,
Brasileiro, CPF 558.364.705-10, na pessoa de seus herdeiros MARIA JOSÉ FERREIRA, CPF 086.339.70856 e CAMILA DE ARAGÃO SANTOS, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária por parte de Banco Itaú Veículos S.A., alegando em síntese: Na data de 23/11/11, as partes celebraram
Cédula de Crédito sob o nº 62410-7364227 no valor total de R$ 33.793,37, com pagamento por meio de 60
parcelas mensais e consecutivas. Tendo como objeto um automóvel da M arca: FIAT, Modelo: SIENA (FL)( NS)
ELX 1, Ano: 2008, Cor: PRATA. Ocorre que o Requerido não cumpriu com as obrigações, sendo assim houve
apreensão do veiculo mencionado bem como fora informado pela Sra. Maria que o requerido veio a falecer, sendo
assim, foi determinada a citação do espólio na pessoa dos seus herdeiros. Encontrando-se as rés em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, p ara que, no prazo de 05(cinco) dias,
pague a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelos credor fiduciário
na inicial, bem como conteste a ação no prazo de 15 dias, prazos esses que fluirão após o decurso do prazo
do presente edital. Fica ainda, advertido que 05(cinco) dias após executada a liminar não havendo o
pagamento da integralidade do débito consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do
bem objeto da ação no patrimônio do credor fiduciário. Não sendo contestada a ação, as rés serão
consideradas revéis caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de abril de 2022.

(',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR &XPSULPHQWR GH VHQWHQoD
 3UHVWDomR GH 6HUYLoRV ([HTXHQWH )50 6HUYLoRV (LUHOL ([HFXWDGR 5HQDWD GH 2OLYHLUD 5XJJLHUR (',7$/ '(
&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ;,  3LQKHLURV (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  $QGUHD )HUUD] 0XVD QD IRUPD GD /HL HWF )$=
6$%(5 D R  5(1$7$ '( 2/,9(,5$ 58**,(52 %UDVLOHLUD &DVDGD 5*  &3)  TXH OKH
IRLSURSRVWDXPDDomRGH&XPSULPHQWRGHVHQWHQoDSRUSDUWHGH)506HUYLoRV(LUHOL(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDU
LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD ,17,0$d2 SRU (',7$/ SDUD SURYLGHQFLDU HP  GLDV R SDJDPHQWR
GR YDORU DWXDOL]DGR GR GpELWR DSRQWDGR QD LQLFLDO 5   PDL  GHYHQGR UHFROKHU  DR (VWDGR HP JXLD
SUySULD 5   VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GD PXOWD GH  DOpP GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV GH  VREUH R
YDORUGRGpELWRQDIRUPDSUHYLVWDQRDUWGR&3&2SUD]RSDUDLPSXJQDomRpGHGLDVHLQLFLDVHDSyV
R WUDQVFXUVR GR SUD]R SUHYLVWR QR DUW  VXSUDFLWDGR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD
IRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXQKRGHH
(',7$/'(,17,0$d23URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR&XPSULPHQWRGHVHQWHQoD3UHVWDomR
GH6HUYLoRV([HTXHQWH+RVSLWDO6mR&DPLOR6DQWDQD([HFXWDGR7DFLOD5RPEDLROR%DWLVWD(',7$/'(,17,0$d235$=2'(
',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD
(VWDGRGH6mR3DXOR'U D )HUQDQGDGH&DUYDOKR4XHLUR]QDIRUPDGD/HL)$=6$%(5D R 7$&,/$520%$,2/2%$7,67$&3)
TXHDDomRGH3URFHGLPHQWR&RPXPDMXL]DGDSRU+RVSLWDO6mR&DPLOR6DQWDQDIRLMXOJDGDSURFHGHQWH
FRQGHQDQGRDDRSDJDPHQWRGDTXDQWLDGH5 'H] (VWDQGRDH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDD
LQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWDGH
SDJDPHQWRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVIL[DGRVHPHH[SHGLomRGHPDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomR)LFDDSDUWHH[HFXWDGD
DGYHUWLGDGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H
GLDVSDUDTXH,QGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiR
SUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRV
GH-XQKRGHH
(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ &ODVVH$VVXQWR0RQLWyULD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR
5HTXHUHQWH%DQFR%UDGHVFR6$5HTXHULGR0HQGRQoDH0HQGRQoD±&DUSHWHV/WGD(SSHRXWUR(',7$/'(&,7$d235$=2
'(',$6352&(6621200-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,,,7DWXDSp
63'U/XFLDQR*RQoDOYHV3DHV/HPHQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D0HQGRQoD 0HQGRQoD&DUSHWHV/WGD(33 &13-
 H7KLDJR0HQGRQoD &3) TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHVDMXL]RXDomR0RQLWyULDSDUD
FREUDQoDGDTXDQWLDGH5 MDQHLURGH GHFRUUHQWHGD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR±&DSLWDOGH*LURQ
FDUWHLUDFRQWDFRUUHQWHQDJrQFLDHUHVSHFWLYRDGLWDPHQWR(VWDQGRRVUHTXHULGRVHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGD
DFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPRGpELWR ILFDQGRLVHQWRVGHFXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGR
GHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGRYDORUGRGpELWR DUWLJRGR&3& RXRIHUHoDHPEDUJRVVRESHQDGHFRQYHUWHU
VHRPDQGDGRLQLFLDOHPPDQGDGRH[HFXWLYR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODU
SURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHVGRDUWLJR,9GR&3&6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR6mR3DXORGHMXQKRGH
H
(',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR 3URFHGLPHQWR &RPXP &tYHO 
&RQWUDWRV %DQFiULRV 5HTXHUHQWH %DQFR %UDGHVFR 6$ 5HTXHULGR )LUH 3DLQpLV &RPDQGRV H 6HUYLoRV /WGD H RXWURV
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D )HUQDQGDGH&DUYDOKR4XHLUR]QDIRUPDGD/HL
)$=6$%(5D R ),5(3$,1e,6&20$1'26(6(59,d26/7'$&13-TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKH
DMXL]RX DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  DEULO GH   GHFRUUHQWH
GD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR±VRERQ(VWDQGRDUHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDO
SDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoDFRQWHVWDomRVRESHQDGHSUHVXPLUHPVHFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRV
DOHJDGRV1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRDUHTXHULGDVHUiFRQVLGHUDGDUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGR&XUDGRU(VSHFLDO
6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR
3DXORDRVGHMXQKRGHH

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
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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

Vacinação contra febre amarela
caiu durante a pandemia
A cobertura vacinal contra a
febre amarela, doença hemorrágica com alta letalidade, caiu no
país, revelou estudo realizado
por pesquisadores da Escola de
Enfermagem da Universidade
Federal de Minas Gerais
(UFMG). O levantamento mostrou que, desde o início da pandemia de covid-19, o número de
doses da vacina contra a febre
amarela administradas diminuiu
em quatro regiões do Brasil. Os
dados mostram que, na Região
Norte, foi registrada queda de
34,71%, no Centro-Oeste,
21,72%, no Sul, 63,50%, e no
Sudeste, 34,42%.
Professora do Departamento de Enfermagem Maternoinfantil e Saúde Pública e uma das
autoras do artigo Tércia Moreira Ribeiro da Silva disse que o
levantamento é um estudo ecológico [dados referem-se a grupos de pessoas e não a indivíduos], de série temporal, baseado em dados do Programa Nacional de Imunizações (PNI). “O
objetivo do trabalho foi analisar
o número de doses da vacina
contra febre amarela aplicadas
antes e durante a pandemia.
Concluímos que a redução do

número de doses da vacina pode
favorecer o ressurgimento de
casos de febre amarela urbana
no país”.
Tércia Moreira explica que
muitos fatores têm favorecido a
redução da cobertura vacinal,
como a implantação do novo sistema de informação sobre imunização (SI-PNI), fatores sociais
e culturais que afetam a aceitação da vacinação e a disponibilidade inconstante de imunobiológicos nos serviços de atenção básica.
“Além disso, a cobertura vacinal no Brasil não é homogênea. Investigar e monitorar zonas de baixa cobertura vacinal é
um eixo estratégico de boas práticas de gestão destinadas aos
programas de imunização e preconizadas pela Organização
Mundial da Saúde (OMS)”, observa.
O risco da queda da vacinação contra a febre amarela, alerta a professora, é o surgimento
de nova onda da doença no Brasil. “A incidência em cidades de
grande porte pode favorecer o
ressurgimento da febre amarela
urbana. Os resultados desse estudo podem orientar estratégias

e políticas de saúde focadas em
zonas geográficas prioritárias
que mostraram diminuição da
taxa de doses de vacina contra
febre amarela aplicadas ao longo do tempo”, concluiu.
A febre amarela é uma doença hemorrágica causada por um
vírus do gênero flavivírus, que
se destaca entre as doenças infecciosas que podem ser evitadas por meio de vacinas, disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para
pessoas acima de seis meses. A
doença é comum em 47 países
de baixa e média renda nos continentes africano e sul-americano. Com níveis variados de gravidade e letalidade, a febre amarela é responsável por ao menos
60 mil mortes por ano. Segundo
estimativas, no período de 2000
a 2021, a doença apresentou taxa
de letalidade de 47,8%, considerada elevada.
Não é só a cobertura vacinal contra a febre amarela que
sofreu queda. Segundo levantamento disponibilizado pelo
DATASUS, essa realidade se
estende às demais vacinas. Para
a maioria dos imunizantes disponibilizadas, a cobertura deve-

ria ser maior que 95%.
A diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm),
Mônica Levi, acredita que a causa da queda de cobertura vacinal de febre amarela é a mesma
que leva a cobertura baixa como
um todo.
“A primeira e muito importante causa é a falta de percepção do risco. Ficou essa noticia
sobre a febre amarela bombando lá atrás, em 2017 fez filas enormes para a vacinação. É uma
doença que caiu no esquecimento porque não bate número significativo dos casos e não é matéria da mídia. Mas, a hora de
vacinar é quando as coisas estão calmas. O povo tem que ser
chamado, o Programa Nacional
de Imunização tem que ter uma
comunicação efetiva porque a
febre amarela vai aumentar, é
uma doença cíclica, como outras”.
Ela cita as doenças como a
dengue e a meningite. “São doenças que tem fases que abaixam a incidência, depois tem picos novamente, assim como a
dengue, a meningite, anos que
são piores, anos que são melhores. Mas, é uma doença que exis-

te direto. E todo mundo tem que
ter uma dose de vacina e menores de cinco anos duas doses
da febre amarela. É no momento
que não está tendo um surto de
febre amarela no país que é hora
de vacinar todos os brasileiros.
Para não ter que fazer o que
aconteceu, em 2017, tivemos que
fazer uma dose valer por cinco,
porque de uma hora para outra
não tinha quantitativo para vacinar todos os brasileiros”.
A diretora da SBIm reforça a
importância de vacinar antes do
surto aparecer. “A falta de percepção do risco é o problema
muito grave da nossa cultura.
A pessoa está escutando sobre
a doença, está com medo e vai
vacinar, não está com medo, não
vai. Com a gripe é assim, esse
ano temos 44% de cobertura
vacinal, por exemplo, porque
nos últimos dois anos, com a
covid-19, a gente teve pouca
gripe, nós não tivemos nenhum H1N1 com muitos casos
ou sofrimento em outros países e tivesse refletido aqui no
Brasil. Já vimos filas gigantescas contra a gripe e agora campanhas que são estendidas
por baixa cobertura vacinal

como é o caso desse ano”.
A redução de todas as vacinas pode ocasionar o surto de
doenças para as quais existem
vacinas disponíveis gratuitamente pelo SUS. “Não é hipotético, o surto de sarampo é um
exemplo real. Desde 2018 tivemos entrada de novo do vírus
do sarampo que chegou pela Região Norte e rapidamente cruzou
os estados e até o momento a
gente continua tendo circulação.
As campanhas não estão sendo
efetivas, não estamos conseguindo controlar um surto que
começou em 2018. E de outras
doenças que já estavam eliminadas, como rubéola, síndrome da
rubéola congênita, difteria, todas essas doenças estão correndo o risco de voltarem a fazer
parte dos nossos fantasmas”,
lamenta Mônica.
A diretora da SBIm finaliza
com um alerta: “a febre amarela
não tem aquela questão da imunidade coletiva, depende da picada de um mosquito, então é
realmente uma vacina que existe
para toda a população brasileira
e vai proteger o indivíduo que é
vacinado. É a única forma de
proteção.” (Agencia Brasil)
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Enzo Fittipaldi busca mais pontos
em Baku na Fórmula 2

Enzo Fittipaldi
mo. Vou focar em uma boa classificação para poder lutar por
posições mais altas nas duas provas”, disse Enzo.
A etapa também representará uma estreia para o brasileiro,
que jamais correu no traçado de

Baku. Fittipaldi, porém, acredita
que pode ter bons resultados
mesmo sem ter disputado uma
prova sequer no Azerbaijão, já
que conquistou bons resultados
em circuitos semelhantes, como
o de Jedá, na Arábia Saudita, além

dos pontos obtidos em Mônaco,
que também é uma pista de rua
mas tem trechos de menor aceleração.
“Eu nunca corri em Baku, mas
treinei muito no simulador e é
uma pista que gostei muito. Apesar de ser um traçado urbano, ele
é bastante rápido, com retas longas, lembrando um pouco Jedá,
onde consegui pontos no ano
passado e obtive um top-10 nesta temporada. Acredito que é um
circuito divertido, e espero sair
com pontos”, completou Enzo,
que tem os patrocínios de Banco do Brasil, Claro, Snapdragon,
Baterias Moura, Gate.io, Fantom, Stake, Hyper X, Kingston,
Furia e PLGG.
Como sempre ocorre, as atividades foram abertas na sextafeira (10), com o único treino
livre do final de semana e a classificação. As corridas estão marcadas para sábado e domingo.
Toda a programação conta com
transmissão do BandSports.

Foto/ Pedro Bragança

Pilotos da Pro-500 competem na Copa São
Paulo de olho no Brasileiro de Kart

Pro-500
A 57ª edição do Brasileiro de
Kart será dividida em três sedes
e datas diferentes. O Kartódro-

mo Granja Viana, em Cotia (SP),
será um dos palcos e receberá a
categoria Endurance, que corre-

rá com os karts da Pro-500, classe que tradicionalmente compete na Copa São Paulo de Kart há
muitos anos.
Neste final de semana será
disputada a quinta etapa da Copa
SP de Kart 2022 e a competição
também passa a servir de preparação para os kartistas chegarem
cada vez em melhor forma para
a competição nacional, marcada
para o dia 3 de dezembro, em
conjunto com a sexta edição do
Brasileiro de Endurance. Afinal,
está será a única prova do ano que
terá 3 horas de duração.
“Para nós é sempre uma honra recebermos provas do Brasileiro de Kart, ainda mais para a
Pro-500, que é realmente de
casa para nós do KGV. Os pilotos competem o ano todo em alto
nível na Copa São Paulo e tenho

certeza que no Brasileiro seguirá da mesma forma”, diz Felipe
Giaffone, que é dos organizadores da Copa SP de Kart.
A Pro-500 é a famosa categoria de karts carenados com
provas de longa duração e que
serve de base para a tradicional
500 Milhas de Kart, onde aceleram grandes estrelas do automobilismo e pilotos amadores. Atualmente ela é subdivida
em Pro, Sênior e Light. Neste
final de semana são aguardados
mais de 25 karts para a prova
da Pro-500 na Copa SP.
O Brasileiro de Kart é organizado pela Confederação
Brasileira de Automobilismo
(CBA) e tem regulamentação
da Comissão Nacional de Kart
(CNK), que é presidida por Rubens Carcasci.

Mitsubishi Cup

Sábado (11) é dia de corrida
para os apaixonados por velocidade e off-road. A 4ª etapa da
Mitsubishi Cup será em Estiva
Gerbi, a 173 km da capital paulista e a 11 km de Mogi Guaçu. E
a dupla da Território Motorsport,
Edu Piano/Manuel Ruivo #10, se
prepara para acelerar em mais
uma importante prova do mais tradicional campeonato monomarca de rally cross country de velocidade da América Latina.
Após vencer em Mogi Guaçu, Indaiatuba e Ribeirão Preto,
a dupla de Tatuí (SP) lidera o
campeonato na categoria L200
Triton Sport Pro (266 pontos)
com uma vantagem de 52 pontos. “Já chegamos à metade do
campeonato e, por mais que estejamos na liderança, qualquer
vacilo pode nos custar caro. Na
Cup décimos de segundos estão
em jogo e é essa competitividade, o nível técnico das provas e o
clima de amizade no grid que me
faz voltar sempre”, afirma Piano,
o primeiro Campeão da edição
número 1 da Mitsubishi Cup em
2000. Multicampeão dos ralis

com uma trajetória de mais de 30
anos no off-road, o piloto acumula quatro títulos no campeonato (último conquistado em
2019 na L200 Triton Sport R), é
nove vezes campeão do Sertões
(Campeão em 2021 na UTV Over
Pro), entre outras conquistas.
Diferentemente das etapas
anteriores, disputada entre plantações de cana-de-açúcar alta,
neste sábado, a prova será 100%
em área aberta, com boa visibilidade, em maior parte com piso
bom mas muita poeira. “Para navegação ter mais visual é melhor,
mas tudo na Cup é tão intenso,
tão rápido que a concentração é
primordial em todas as situações. Estamos animados para
mais uma etapa e nosso foco é
manter a liderança”, explica Ruivo, que está em sua segunda temporada na Mitsubishi Cup.
Estão programadas três voltas de aproximadamente 32 km.
Será um percurso misto, com
grande alternância de ritmo, com
trechos sinuosos e travados e
também com longas retas. Para
fazer um “esquenta” na prova, as

Foto/ Rodrigo Barreto

Edu Piano/Manuel Ruivo vão lutar
por mais um pódio neste sábado

Em maio, Piano/Ruivo garantiram a 3a vitória em Ribeirão Preto
duplas participam dos treinos livres, nesta sexta-feira, em um
trecho cronometrado de 5 km. O
Parque de Apoio será no Centro
Esportivo Mário Rocha, em Estiva Gerbi, e a saída do primeiro
carro, será às 8 horas.
No total o campeonato terá
sete etapas e é dividido nas categorias: Outlander Sport R, Outlander Sport R Pró, L200 Triton ER, L200 Triton ER Pró,

L200 Triton Spor R, L200 Triton Sport R Pró e L200 Triton
Sport RS.
A equipe Território Motorsport, com sede em Tatuí (SP),
tem patrocínio da Garrett. Mais
informações
no:
www.territoriomotorsport.com.br,
F a c e b o o k :
@territoriomotorsport4x4, Instagram: @territoriomotorsport
e Twitter @territorio4x4

Rotary Kart Club
festeja 11 anos no
sábado em Interlagos
Os líderes do campeonato do RKC são Alberto Otazú (Le
Mans), Leonardo Ferreira (Stock), Miguel Sacramento
(Old Stock), Luis Gouvêa (Light) e Raphael Casagrande
(Rookie)

Foto/ João Pedro Iepe

Vivendo ótima fase na carreira, Enzo Fittipaldi encara mais
um desafio na Fórmula 2. O piloto da Charouz disputa neste final de semana a rodada dupla do
Azerbaijão, no circuito montado
nas ruas de Baku, em busca de
mais pontos no campeonato, o
seu primeiro disputado de forma
integral na categoria de acesso à
Fórmula 1.
Fittipaldi chegou nos pontos
nas últimas cinco corridas da
temporada. A sequência foi aberta com o pódio na corrida 2 de
Ímola, e seguiu nas rodadas duplas da Espanha e de Mônaco. Tal
desempenho alçou o brasileiro
para a sétima colocação do campeonato, com 42 pontos.
“Nosso desempenho tem
sido muito forte nas últimas etapas. Eu disse que o pódio em
Ímola seria importante para virarmos a chave e começar a pontuar no campeonato, e assim tem
sido desde então. Em Baku, o
objetivo continua sendo o mes-

Foto/ Dutch Photo Agency

Piloto da Charouz somou pontos nas últimas cinco corridas, foi destaque em Mônaco e faz outra estreia na capital do
Azerbaijão

Disputas entre os pilotos em todas as curvas

O Racing Kart Club,
clube de companheirismo
do Rotary Club Ponte Estaiada da grande São Paulo
(SP), vai realizar uma grande festa para comemorar
os 11 anos do campeonato
Rotary Kart Club (RKC).
No sábado (11), além da
realização das quatro provas da quinta etapa no Kartódromo de Interlagos que
marcam a metade do certame, a festividade incluirá um churrasco para confraternização entre os quase cem pilotos que devem
competir.
Uma das principais virtudes do campeonato RKC
é a benemerência. Nestes
últimos 11 anos os pilotos
ajudaram muito em ações
sociais, notadamente em
doação de cadeiras de rodas, além do engajamento
na luta contra a disseminação definitiva da Poliomielite, através da campanha
mundial ‘End Polio Now’,
através de um percentual
das inscrições nas corridas.
Depois de quatro etapas
realizadas, os líderes na tabela de pontuação do RKC
são Alberto Otazú (Le
Mans), Leonardo Ferreira
(Stock), Miguel Sacramento (Old Stock), Luis Gouvêa (Light) e Raphael Casagrande (Rookie).
Na principal categoria Alberto Otazú lidera com a
grande vantagem de 14 pontos, depois de ter vencido
as últimas três etapas da Le
Mans. Leonardo Ferreira,
vencedor da abertura do
campeonato é o vice-líder
com 79 pontos, apenas quatro de folga sobre Fábio Frigi PL.
Na Stock, depois de
vencer a última prova Leonardo Ferreira assumiu a li-

derança com 90 pontos.
Vencedor de duas etapas,
Rogério Cebola está apenas
quatro pontos atrás, com
Fábio Noronha em terceiro
somando 76. Vencedor da
primeira corrida do ano,
Geison Granelli está apenas
em décimo.
Entre os pilotos com
mais de 50 anos, Miguel Sacramento está invicto, com
quatro vitórias e totalizando 94 pontos, 14 de folga
sobre Jorge Filipe. Hélio
Matias está em terceiro na
Old Stock, com 70 pontos
acumulados.
Na Light, com duas vitórias Luis Antônio Gouvêa
lidera com 88 pontos, 13 de
dianteira sobre Arthur Martins, que está bem regular.
Mauro Claudino, com uma
vitória é o terceiro na pontuação com 72. Piloto mais
jovem do campeonato, Pedro Henrique Assis venceu
uma etapa, mas está apenas
em sétimo na classificação.
A categoria dos pilotos
estreantes (Rookie) está super equilibrada, com quatro
vencedores diferentes. A vitória na última etapa deu a
liderança à Raphael Casagrande, com 79 pontos, apenas um tento de vantagem
sobre Duda Cebolinha, vencedora da penúltima prova
disputada. Em terceiro, com
73 pontos aparece Fernando Assis. Os outros vencedores foram Flávio Athaide
(8º) e Thiago Dias (13º).
Programação de sábado no Kartódromo de Interlagos:
17h30 – Corrida Rookie;
18h00 – Corrida Stock/Old
Stock; 18h30 – Corrida Light; 19h00 – Corrida Le
Mans.
Visite
www.rkcracing.com.br

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.
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BMW iX3 M Sport começa pré-venda
O futuro elétrico e conectado da BMW
está cada vez mais presente no portfólio atual da marca. Desta vez, a novidade é o BMW
iX3 M Sport, versão 100% eletrificada do já
consagrado X3, com o apelo esportivo tradicional das versões M Sport. Com até 460km
de autonomia e custando R$ 475.950, o SAV
chega para ser o quarto modelo do BMW
Group completamente movido a energia elétrica (BMW i3, iX, além do MINI SE) e já
está em pré-venda em toda rede de concessionárias da BMW no Brasil.
Tecnologia, conectividade, prazer de dirigir e uma das maiores autonomias do mercado estão alinhadas a um modelo que entrega toda a expectativa de um BMW. Sabendo que o cliente premium foca em carregamento em casa ou no ambiente corporativo, ainda são ofertados dois carregadores para
apoiar os deslocamentos e se somam aos mais
de 10 mil pontos de recarga pessoais já distribuídos em nosso país.
Importado da China, onde é produzido nas
instalações da joint venture BMW Brilliance
Automotive, o iX3 M Sport chega ao Brasil
com a quinta geração do BMW eDrive para
complementar a produção nacional em Araquari, Santa Catarina, do X3. O motor elétrico, posicionado no eixo traseiro, rende 286cv
(210kW) de potência e torque máximo de
400Nm. Com esse conjunto, o iX3 acelera de
0 a 100km/h em 6,8 segundos e tem velocidade máxima limitada a 180km/h.
Com 80kWh de capacidade, o conjunto
de baterias do BMW iX3 M Sport é capaz
de fornecer energia para até 460 quilômetros de autonomia (WLTP). Em estações de

recarga rápida (até 150kW), o iX3 é capaz
de recarregar 70% da bateria em apenas 32
minutos. Vale destacar que, assim como o
BMW iX, todos os iX3 M Sport são entregues com dois carregadores (BMW i Wallbox Essential e Flexible Fast Charger) de
cortesia para possibilitar a recarga em dois
pontos particulares distintos.
Visualmente, a versão M Sport do iX3
se destaca pelo design marcante como a grade com novo design e acabamento em preto,
para-choque dianteiro com aerodinâmica aprimorada e mais esportivo, e rodas aerodinâmicas de 19 polegadas com design inédito.
Por dentro, acabamentos em aço escovado,

Truck

DAF lança caminhão
semipesado com
Motor PACCAR GR-7

Com o sucesso da nova linha CF de caminhões pesados e semipesados, a DAF
Caminhões Brasil apresenta agora o Novo
DAF CF com Motor PACCAR GR-7, de
6,7 litros, em chassi rígido, nas versões 6x2
(com Peso Bruto Total, PBT, de 23 toneladas) e 8x2 (com PBT de 29 toneladas), ampliando sua atuação no segmento de semipesados.
O modelo foi especialmente desenvolvido para atender ao setor de distribuição,
oferecendo a cabine mais confortável deste
segmento, muita robustez, alto desempenho
e baixo consumo de combustível. O novo
modelo tem como público alvo os profissionais autônomos e os pequenos produtores,
com foco na distribuição com CMT de até
35 toneladas.
O Novo Motor PACCAR GR-7, desenvolvido especialmente para este modelo, possui 6,7 litros, com seis cilindros, e está disponível em duas versões: com 280cv de potência e 950Nm de torque, e 300cv e torque
de 1.100Nm. A curva de torque é plana durante toda a faixa verde do mostrador no
painel de instrumentos.
O propulsor é equipado com sistema de
injeção Common Rail, que contribui para um
consumo mais eficiente de combustível, redução de ruídos e menor emissão de gases
poluentes. O modelo utiliza o sistema de
freio motor do tipo Borboleta, com 224cv
de potência.
O Novo CF conta com a opção de transmissão automatizada ZF AS-Tronic, de 12
velocidades, desenhada para trabalhar em
baixas rotações e capaz de oferecer relações mais longas. Com isso, é possível atingir maior conforto ao dirigir, padronização
da condução, redução do tempo de manutenção e aumento da segurança.
O novo caminhão conta com novos eixos trativos Méritor MS-155 20T, com relação de diferencial de 3,73:1 ou 4,10:1, com
design simples e robusto, que auxilia na redução do consumo de combustível e no baixo custo operacional, devido ao menor índice de manutenção. O Novo CF possui, também, eixo de apoio Suspensys, com suspensor pneumático e eixos direcionais DAF
modelo 133N, tipo viga de aço forjado, ideal
para o segmento, assim como mantém o segundo eixo direcional na versão 8x2.
O tanque de combustível, com capacidade de até 650 litros de diesel, e o tanque
Arla 32, de 45 litros - que contribui para reduzir as emissões de gases poluentes - são
confeccionados em plástico de alta resistência, o que auxilia na redução de peso do ve-

ículo. O caminhão possui de série a medida
de pneu 275/80 R22,5 e, como opcional, o
pneu 295/80 R22,5.
O Novo DAF CF com Motor PACCAR
GR-7, possui a qualidade premium já conhecida da Nova Linha DAF. Um dos seus diferenciais é o conforto que ele proporciona
ao motorista, como o maior espaço interno
da categoria.
O caminhão é comercializado com três
opções de cabine: Day, Sleeper e Space (a
mais espaçosa da categoria).
A cabine Day é uma novidade na linha
DAF e exclusiva para a configuração 6x2.
É uma sugestão para uso diurno, com 1,60m
de altura interna, e não dispõe de leito. A
cabine Sleeper possui a mesma altura, e vem
com cama em ambas as versões. Já a cabine Space, a maior da categoria, tem 2,23m
de altura e 2,10m de comprimento e possui
leito beliche (opcional) com escada para
acessar a cama superior. As cabines que
possuem leito dispõem de colchões de alta
qualidade, para um descanso de qualidade
do motorista.
O caminhão tem acabamento superior
e prioriza o conforto e a ergonomia do motorista, com impactos diretos na segurança.
As opções de bancos disponíveis, para motorista e passageiro, são outro destaque deste lançamento. As opções incluem regulagem de encosto, amortecedor pneumático
com ajuste manual e até oito tipos de regulagens, como apoio lombar, coluna e apoio
para o braço.
O Novo CF também oferece as cortinas blackout, para maior privacidade do motorista, tendo como opcional a cortina central, assim como a função maleiro.
O ar-condicionado é eficiente, inteligente e econômico ao resfriar a cabine na temperatura desejada rapidamente, e com a função Auto é capaz de manter uma temperatura agradável e estável dentro da cabine.
Isso garante mais conforto ao motorista.
Mais um item de comodidade e praticidade é a geladeira interna, item opcional nas
cabines com leito, com sistema elétrico projetado para um funcionamento otimizado e capacidade para 33 litros, permitindo o transporte de alimentos, bebidas ou medicamentos.
No quesito tecnologia, o Novo DAF CF
conta com o Assistente de Performance do
Condutor, um item de série que mostra em
tempo real se o veículo está sendo conduzido
de maneira eficiente, indicando melhorias para
diminuir o consumo de combustível. O painel
de instrumentos é moderno, intuitivo e de fácil
acesso pelos comandos do volante.

diversas opções de cores para o revestimento dos bancos em couro e sistema de som da
renomada Harman Kardon com 16 alto-falantes e 464W são os destaques.
Além de 100% elétrico, o BMW iX3 M
Sport é recheado de tecnologia e tem os
mesmos equipamentos das versões tradicionais do X3. O BMW Live Cockpit Professional, por exemplo, está presente e ajuda a
dar ao interior do SAV elétrico um visual bastante tecnológico. Duas telas, de 12,3 polegadas de alta resolução, exibem as informações do veículo e do sistema de entretenimento — sendo esta última sensível ao toque e compatível com Apple Car Play e An-

droid Auto, além de integração com Amazon
Alexa. O modelo sai de fábrica conectado
com internet e dispensa o uso de celular ou
dados dos ocupantes do veículo, como padrão em todo modelo BMW no Brasil.
O ar-condicionado tem controle de temperatura automático com três zonas. Além
do porta-copos, o console central acomoda a
alavanca seletora de marchas, carregador por
indução para smartphones, botões para o sistema start/stop e partida do motor, freio de
estacionamento elétrico, controle da multimídia, entre outros comandos do veículo.
Há ainda os sistemas Driving Assistant
Professional, Parking Assistant Plus e Surround View, com câmera de ré e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. O Driving Assistant oferece uma condução inteligente em situações de trânsito lento ou em longos deslocamentos, informando, por meio de alertas visuais e
sonoros, de condições de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle
e prevenção de aproximação frontal, entre
outras funções.
A versão conta com o Drive Recorder,
uma funcionalidade capaz de capturar vídeos em 360° ao redor do veículo — através
das 4 câmeras. As gravações podem ter até
40 segundos de duração, incluindo os 20 segundos imediatamente antes da ativação e
os 20 segundos posteriores. A função pode
ser ativada a qualquer momento através do
menu iDrive ou automaticamente quando algum acidente for detectado. Os vídeos podem ser gravados para entretenimento e di-

versão como em viagens, em deslocamentos
com paisagens encantadoras, mas também
pode ser configurado para ativação automática em caso de acidente.
Com o My BMW App, é possível ativar
funções remotas, como localizar o veículo,
trancar e destrancar o carro, acender os faróis, ligar as buzinas e acionar a ventilação
do carro. Para os modelos eletrificados, com
o My BMW App é possível obter informações sobre o processo de carregamento do
carro como, a autonomia atual, climatizar o
veículo — aquecê-lo no inverno ou resfriá-lo
no verão -, programar a próxima recarga e
outras configurações relevantes do veículo.
Além disso, o proprietário ainda recebe notificações a cada atualização remota de software (Remote Software Upgrade).
O modelo também possui o Assistente
Pessoal Inteligente. Permite interação por voz
com o próprio carro, sendo capaz de ativar
diversas funções, como o controle de temperatura, ativar o aquecimento do banco, abertura de janelas, e até informar sua próxima
revisão.
O novo BMW iX3 chega ao Brasil exclusivamente na versão M Sport em seis opções de cores para a carroceria (Branco
Mineral, Carbon Black, Prata Cashmere, Cinza Sophisto, Azul Phytonic e Vermelho Piemont) e nove opções de acabamento interno
(Couro Mocha/Preto, Couro Preto/Costura
Azul, Couro Oyster/Preto, Sensatec Vermelho Tacora/Preto, Sensatec Vermelho Tacora, Sensatec Mocha/Preto, Sensatec Preto/
Costura Azul, Sensatec Cognac e Sensatec
Preto).

Jeep Wrangler 2022 chega
com mais tecnologia
A linha 2022 do Jeep Wrangler chega ao
Brasil nas versões Rubicon e Sahara 4P (quatro portas) e 2P (duas portas). Essas versões
recebem novidades e estão ainda mais confortáveis para o dia a dia e, principalmente,
eficientes para encarar as mais difíceis trilhas off-road, seu principal habitat. Ícone de
seu segmento, o Jeep Wrangler 2022 agora
conta com novos sistemas de condução autônoma, comutação automática do farol alto
e câmera off-road frontal de série em todas
as versões.
A câmera frontal off-road foi pensada
para facilitar ainda mais a vida dos clientes
Jeep nas mais diferentes trilhas e aventuras.
Ela usa uma lente do tipo grande-angular e
fica posicionada centralmente junto à icônica grade de sete fendas. Seu acionamento é
feito por meio da tela de 8,4 polegadas do
sistema multimídia UConnect e permite ao
motorista enxergar obstáculos à frente mesmo nas trilhas mais fechadas ou inclinadas.
A câmera frontal off-road possui um sistema de lavagem automático embutido. Ao
ser acionado, um jato d’água de alta pressão
remove da lente sujeiras como lama e terra,
garantindo a melhor visão para o motorista.
Ela também pode ser usada em conjunto com
a câmera traseira e sensores de estacionamento para facilitar balizas e manobras.
Outra comodidade do Jeep Wrangler
2022 é a chegada de um amplo pacote de
sistemas de auxílio à condução autônoma. O
piloto automático com controlador de velocidade adaptativo aumenta o conforto das viagens, mantendo uma distância segura do carro
à frente de maneira automática: se o outro
veículo frear, o Wrangler reduz a velocidade
automaticamente e volta à velocidade programada assim que o outro carro sair da faixa ou retomar a aceleração.
O sistema também inclui a frenagem automática de emergência (AEB). Essa tecnologia faz um monitoramento constante do tráfego à frente, alertando o motorista para o
risco de colisões. Caso não haja nenhuma
atividade por parte do condutor, o AEB pode
frear o veículo automaticamente, reduzindo

o dano em batidas ou até mesmo evitando
pequenas colisões.
Esse pacote é completado pela comutação automática do farol alto Full LED. Ela
usa imagens de uma câmera posicionada na
parte superior do para-brisas para acompanhar o tráfego dos veículos à frente do Wrangler (em ambos os sentidos). Quando for
detectada a proximidade com um carro próximo, o facho alto dos faróis é ajustado automaticamente para evitar o ofuscamento de
outros motoristas. Isso permite que o motorista se concentre totalmente na viagem e
tenha a melhor iluminação em qualquer situação.
A versão Rubicon traz ainda o sistema
Off-road+. Quando ativado, esse sistema
ajusta automaticamente o Jeep Wrangler
Rubicon para as condições do terreno. Atua
nos principais sistemas, como acelerador,
controle Selec-Speed, controle de tração e
trocas de marchas, a fim de garantir o desempenho ideal para o terreno. Se habilitado

em 4-HI, ele adapta a operação para velocidades mais altas na areia. Se habilitado em
4-LO, ele ajusta a operação para baixa velocidade off-road.
O Jeep Wrangler 2022 também chega
com rodas de liga-leve polidas em preto e
alumínio que reforçam ainda mais o visual
off-road do modelo. Esse conjunto é movimentado por um motor turbo de 272 cv e 400
Nm de torque, com câmbio automático de
oito marchas, tração 4x4 com reduzida e diferenciais dianteiro e traseiro com bloqueio e
a exclusiva barra estabilizadora frontal desconectável.
O novo Jeep Wrangler 2022 estará disponível para os clientes a partir de junho em
três versões. Seguem os preços sugeridos
para São Paulo:
• Jeep Wrangler Sahara 2 Portas: R$
474.639
• Jeep Wrangler Sahara 4 Portas: R$
484.958
• Jeep Wrangler Rubicon: R$ 500.436

Nacionais

Renault Duster recebe
nova central multimídia
A Renault do Brasil traz uma novidade
para o SUV Duster, com a adoção do novo
sistema multimídia Display Link de 8". Com
conectividade wireless, sem precisar de cabos, possibilita o espelhamento de smarphones por meio das tecnologias Android Auto e
Apple CarPlay, trazendo mais praticidade no
uso diário. A nova central está disponível de
série nas versões Intense e Iconic e como
opcional na versão Zen, com o Pacote Tech.
Intuitiva e tecnológica, a nova central
multimídia traz tela capacitiva de 8" sensível
ao toque, câmera de ré com guias dinâmicas
e, na versão Iconic, sistema Multiview que
permite enxergar os quatro lados do veículo
para auxiliar em situações off-road. Aconexão USB também foi reposicionada para a
parte inferior do painel, em uma posição mais
prática para seu uso.
O sistema possui ainda layout personalizável, conexão via Bluetooth e informações
como temperatura externa e horário direto
na tela. Para auxiliar o condutor na economia de combustível e no monitoramento de
suas viagens, a central mantém o Eco Sco-

ring e Eco Monitoring.
Sobre o Duster
Em 2020, o Duster passou por sua mudança mais profunda, com a sua nova geração, para dar continuidade a uma história de
sucesso. Por fora, o SUV trouxe um design
completamente novo, com linhas mais musculosas, que transmitem imponência e robustez, com um desenho mais aerodinâmico, graças à redução do ângulo do para-brisa e aumento da sua linha de cintura. O interior, por
sua vez passou por uma verdadeira revolução, com mais qualidade percebida e melhor
ergonomia.
Neste ano, o Duster recebeu uma gran-

de novidade: a ampliação da gama de versões com a adoção do novo motor turbo
TCe (Turbo Control Efficiency) 1.3 flex,
combinado ao eficiente câmbio automático CVT XTRONIC® de oito marchas na
versão Iconic. Com isso, o SUV mais vendido da marca no país se torna ainda mais
dinâmico e ágil, graças à nova potência de
170 cv e ao maior torque do segmento de
27,5 kgfm.
Mesmo com todas as mudanças, o SUV
manteve as suas características-chave, com
robustez, versatilidade e espaço interno, com
o maior porta-malas da categoria com 475
litros de capacidade.
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