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Senado aprova PEC para promover
competitividade dos biocombustíveis
O Senado aprovou na terça-feira (14), em dois turnos,
a proposta de emenda à Constituição (PEC) que promover
a competitividade dos
biocombustíveis, como etanol,
em relação aos concorrentes
fósseis, como a gasolina. A
matéria segue para análise da
Câmara.
A proposta, de autoria do
senador Fernando Bezerra
(MDB-PE), tem o objetivo de
manter uma vantagem fiscal e
uma tributação menor aos
biocombustíveis por um período de pelo menos 20 anos. A
regra inclui os seguintes impostos: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) paga pela empresa

Após desastres naturais, 18 municípios
receberão recursos federais
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Volume de serviços cresce 0,2% de
março para abril, diz IBGE
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Quarta: Dia de
sol, com nevoeiro
ao amanhecer. As
nuvens aumentam
à tarde. Muitas nuvens à noite.

Manhã

Tarde

21º C
9º C
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Esporte

Brasil preparado para as
“pedreiras” da segunda
etapa da Liga das Nações
Não vai ser fácil. Mas a
seleção brasileira feminina de
vôlei está preparada. Brasília
recebe a segunda etapa da Liga
das Nações com início na terça-feira. Diante de sua torcida, a equipe de José Roberto
Guimarães encara Turquia,
Holanda, Itália e Sérvia, nada
menos que as quatro semifinalistas do Campeonato Europeu
de 2021. As partidas serão no
ginásio Nilson Nelson,
com ingressos à venda pelo
s i t e : h t t p s : / /
www.eventim.com.br/artist/
vnl/ .
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Noite

24 Horas de Le Mans 2022
A Alpine completou as 24
Horas de Le Mans na quinta colocação entre os competidores

Brasileiros
conquistam novas
vitórias na Europa
Os brasileiros prosseguem
no circuito europeu de competições de atletismo de 2022.
Os melhores resultados de terça-feira (14) foram alcançados
por Almir Junior, vencedor do
salto triplo nos Jogos Paavo
Nurmi, em Turku, Finlândia, e
Izabela Rodrigues, campeã do
lançamento do disco no Kla-

da Hypercar. O time, que conta
com André Negrão e os franceses
Nicolas Lapierre e Matthieu Va-

xiviere, conseguiu superar os problemas enfrentados ao longo da
maratona de um dia inteiro, encerrada no domingo (12) no circuito
de La Sarthe, para terminar a prova e marcar pontos importantes no
Mundial de Endurance, o FIA
WEC. A equipe do brasileiro segue na liderança do campeonato.
O time francês se manteve na volta do líder até o início da quarta hora
de corrida, quando problemas de transmissão obrigaram a visitar os boxes e
ir para a garagem por duas vezes.
A partir daí, o objetivo da
equipe foi completar a prova
mais tradicional do endurance
mundial para somar pontos, visando o campeonato. Página 6

denské Memoriály-2022, em
Kladno, República Checa.
Almir (Sogipa-RS) venceu
a sua prova, com 16,90 m (0.1),
marca obtida em sua quarta tentativa. O italiano Tobia Bocchi
terminou na segunda colocação,
com 16,68 m (0.2), seguido do
chinês Yaoqing Fang, com 16,58
m (-0.3).
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Kartismo: Quarta
etapa da Grakar
continua revelando
novos vencedores

Seleção feminina do Brasil enfrenta as quatro semifinalistas
do último europeu

André Negrão vê Alpine ter
problemas em Le Mans, mas
mantém liderança do WEC

DÓLAR

Compra: 5,35
Venda:
5,35

Brasileiro demora 39 meses
para procurar ajuda
para depressão
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Comercial
Compra: 5,14
Venda:
5,14

EURO
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Fonte: Climatempo

Turismo
Compra: 5,22
Venda:
5,33

SP lança o maior programa
de combate ao câncer da
América Latina

Foto/ Rafael Gaspar

Previsão do Tempo

Micro e pequenos empresários
mantêm otimismo pelo
quarto mês seguido
Página 5

Foto/ Thomas Fenetre DPPI

Com o mote “Doe sangue
regularmente. Você doa, a vida
agradece”, o Ministério da
Saúde lançou na terça-feira
(14) uma campanha para sensibilizar a população brasileira sobre a importância da doação de sangue. A campanha
quer aumentar os estoques disponíveis nos hemocentros do
país, que sofreram baixa durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19).
A secretária de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Maíra Botelho,
disse que a manutenção dos
estoques é essencial em momentos graves e citou o exemplo das fortes chuvas que ocorreram há pouco mais de duas
semanas em Pernambuco e
Alagoas, vitimando centenas
de pessoas.
Ela pondera que, nesses momentos, os estoques acabam
pressionados e é fundamental
que a população seja solidária.
Ela lembra que, apesar dos
avanços na medicina, o sangue
permanece insubstituível.
Maíra lembrou ainda que o
número de doadores de sangue
apresentou uma melhora, no
ano passado, em relação ao início da pandemia de covid-19,
quando os estoques sofreram
redução de 10%.
Em 2019, foram realizadas
3.271.824 coletas de sangue no
país. Em 2020, o número caiu
para 2.958.665. Já em 2021, o
número subiu para 3.035.533
bolsas de sangue coletadas.
Durante o lançamento, o
ministro da Saúde substituto
Arnaldo Correia de Medeiros
disse que, mesmo com o desafio adicional para a manutenção dos estoques de sangue do país, não houve falta
de bolsas de sangue para a
população nos dois últimos
anos. Página maiores informações entre no site do Hemocentro. (Agencia Brasil)

Senado aprova comissão
para apurar desaparecimento
na Amazônia

Foto/ Wander Roberto

Ministério da
Saúde lança
campanha de
incentivo à
doação de sangue

sobre receita ou faturamento e
pelo importador de bens ou
serviços do exterior; Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/Pasep) e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
“A estrutura tributária deve
preservar a competividade entre o biocombustível e o seu concorrente fóssil, evitando
desestímulos ao produto limpo,
renovável e produzido domesticamente, gerando renda e empregos, em detrimento do consumo
de derivado de petróleo importado com maior impacto sobre o
clima e o meio ambiente”, justificou Bezerra.
Página 3

Chegada da bateria A entre Jéssica Munic e João Gabriel
O campeonato do Grupo de tição de vencedores, o que faz
Amigos do Kart (Grakar) reali- deste certame um dos mais
zou a sua quarta etapa no último equilibrados da categoria Renfim de semana, no Kartódromo tal Kart da Grande São Paulo.
Granja Viana, em Cotia (SP), re- Os inéditos vitoriosos desta
gistrando uma marca super im- rodada foram Jessica Munic,
portante. Nas 16 corridas dispu- Wanderley Bor ges, Thiago
tadas neste ano não houve repe- Eloy e Alex Ramos. Página 6
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SP lança o maior programa de
combate ao câncer da América Latina
O governador Rodrigo Garcia lançou na terça-feira (14) o
maior programa de tratamento
avançado contra o câncer da
América Latina. A terapia celular inovadora já se mostrou altamente eficaz no tratamento de
alguns tipos de câncer de sangue, como linfoma e leucemia
linfoide aguda. No Brasil, o estudo vem sendo desenvolvido
em parceria entre Instituto Butantan, USP e Hemocentro de
Ribeirão Preto.
“O estado que foi o inovador
na vacina continuará sendo inovador agora no combate ao câncer. Estou muito feliz de poder,
nesse momento, governar São
Paulo, onde a gente apresenta
resultado da ciência, da pesqui-

sa, do desenvolvimento e do esforço de todos aqui de São Paulo”, disse Rodrigo.
O programa está sob supervisão da Secretaria de Ciência,
Pesquisa e Desenvolvimento em
Saúde do Estado. Dois novos
centros de saúde, um na capital
paulista e um em Ribeirão Preto, vão produzir a terapia celular CAR-T (receptor quimérico
de antígeno, em tradução livre
da sigla em inglês), que utiliza
células T para combater o câncer de sangue. A capacidade inicial de tratamento é de até 300
pacientes por ano.
A iniciativa faz parte de um
acordo de cooperação entre o
Instituto Butantan, ligado ao
Governo de São Paulo, a USP

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
Vereador-presidente Milton Leite (União) foi ontem o “algodão entre cristais” na negociação de empregados e patrões
pelo fim - até 15 junho - da greve que literalmente parou a
cidade
.
PREFEITURA (São Paulo)
Prefeito Ricardo Nunes (MDB) até que foi bem tratado ontem, pelo comunicador (Band tv) Datena, pré-candidato (PSC)
ao Senado, no caso em que a greve dos ônibus tá ‘suspensa’ até o
dia 15
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
2022 terá candidaturas de ricos, famosos, artistas, desportistas, youtubers e fenômenos nas redes sociais pra disputar cadeiras no maior parlamento estadual brasileiro. A maioria não
deve ser eleita
.
GOVERNO (São Paulo)
Ex-presidente da Câmara paulistana, o ex-senador e ex-ministro (Transportes) Antonio Carlos Rodrigues (PL) só não está
Secretário de Rodrigo Garcia (PSDB) porque preferiu disputar
a Câmara Federal
.
CONGRESSO (Brasil)
2022 terá candidaturas de ricos, famosos, artistas, desportistas, youtubers e fenômenos nas redes sociais pra disputar cadeiras no Senado e Câmara dos Deputados. A maioria não deve
ser eleita
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Presidente Bolsonaro (PL) esteve em São Paulo pela privatização da Eletrobras. Voltou a questionar sistemas e urnas do
TSE. Diz que Aécio (PSDB) ganhou a eleição (2º turno 2014) e
ele ganhou (1º turno 2018) ...
.
PARTIDOS (Brasil)
Ex-ministro (Justiça)Sérgio Moro (ex-Podemos no União)
será candidato ou ao Senado ou ao governo do Paraná. Deixou a
esposa Rosângela em São Paulo, pra ‘morar’ e disputar a Câmara
Federal pelo União
.
JUSTIÇAS (Brasil)
Ministro e presidente do Supremo, Luiz Fux - único que veio
da Magistratura - já tá vendo sua fala sobre corrupções, roubos e
lavagens de dinheiro nos casos ‘Petrolão’ da ‘Lava Jato’ ser usada pelos Bolsonaristas
.
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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e o Hemocentro de Ribeirão
Preto. Embora já seja aplicada
em alguns países, a terapia celular tem como maior obstáculo o custo elevado, que pode
chegar a US$ 500 mil por aplicação em cada paciente.
As unidades de São Paulo
(Nucel) e de Ribeirão Preto
(Nutera) vão contar com estruturas que permitirão que os
principais processos da nova
tecnologia – produção, desenvolvimento, armazenamento e
aplicação da terapia celular –
sejam efetuados em solo paulista. O objetivo é reduzir ao
máximo o custo em larga escala da terapia e fazer com que
ela chegue ao SUS.
As instalações incluem laboratórios de controle de qualidade, salas de criopreservação, salas de produção de
vírus, salas limpas de produção de células CAR-T, salas
de preparo de meios e soluções e áreas destinadas ao
armazenamento do produto
final e dos insumos em tanques
criogênicos.
A terapia celular CAR-T foi
desenvolvida no Centro de Terapia Celular da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto da

USP. O primeiro voluntário, que
recebeu o tratamento experimental há dois anos, alcançou a
remissão total de um linfoma em
estágio terminal. Outros pacientes que optaram pelo tratamento também tiveram remissão.
“Trata-se de uma terapia revolucionária e individualizada,
que usa as células de defesa do
próprio paciente para combater o
câncer. Com esse novo programa, São Paulo reforça seu pioneirismo na pesquisa e na oferta
de tratamentos inovadores, de altíssima complexidade, aos brasileiros”, afirmou o secretário de
Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde, David Uip.
Próximos passos
Como a terapia celular ainda
está em fase experimental no
Brasil, os pacientes foram tratados até agora de forma compassiva – por decisão médica,
quando o câncer está em estágio
avançado e não há outra alternativa de terapia.
Esse tipo de pesquisa ainda
não influencia uma possível
aprovação final do tratamento
pela Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária), mas fortalece a possibilidade de apro-

vação de um estudo clínico com
mais voluntários.
“Curar uma pessoa que estava em situação quase terminal é
uma emoção indescritível. Estes dois cen tros são fruto de anos
de dedicação de uma grande equipe. Somos mais de 50 pesquisadores trabalhando há décadas em
um único objetivo. O nosso foco
é tratar e garantir a vida das pessoas”, destacou Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan e
coordenador do estudo.
Como funciona
A tecnologia celular CAR-T
é um tipo de imunoterapia que
utiliza linfócitos T, células do
sistema imune responsáveis por
combater agentes patogênicos e
matar células infectadas.
O tratamento consiste em
retirar e isolar os linfócitos T
do paciente, ativá-los, “reprogramá-los” para conseguirem
identificar e combater o câncer e depois inseri-los de volta no organismo do indivíduo.
Assim, as células de de fesa
voltam com mais força para eliminar as células tumorais. Todo
o processo pode durar cerca de
dois meses.
Após a coleta do sangue, a

amostra passa por um processo
de separação para selecionar
apenas o grupo celular de interesse – ou seja, as células T.
Depois, os pesquisadores aplicam, em laboratório, um reagente que estimula a ativação dessas células.
Com os linfócitos T ativados
e multiplicados, eles são colocados em contato com um vetor
viral de lentivírus modificado,
incapaz de causar doença. O vetor contém a informação genética de um receptor que identifica e se liga ao antígeno CD19, o mesmo presente na superfície das células tumorais de
neoplasias hematológicas.
Por conter a informação genética do receptor do CD-19, o
vetor faz a célula T expressá-lo
em sua superfície, originando as
células CAR-T que serão usadas
na terapia.
O produto é congelado e
passa por rigorosos testes de
controle de qualidade antes de
ser aplicado em um processo
semelhante à transfusão de
sangue. De volta à corrente
sanguínea, esse conjunto de
células CAR-T reconhece e se
liga às células do câncer, induzindo a morte celular.

Termina dia 20 prazo para os
serviços privados se credenciarem
para os Mutirões das Cirurgias
Termina na próxima segunda
(20) o prazo para que os serviços privados de saúde se credenciem para a participar dos Mutirões das Cirurgias realizado pelo
Governo de SP. O objetivo é realizar mais de 538,1 mil cirurgias cadastradas na Central de
Regulação (Cross) nas redes
pública e privada pagando o dobro da Tabela SUS.
A estratégia com duração
prevista para quatro meses contempla 54 cirurgias em sete
especialidades como do aparelho circulatório, visão, digestiva e abdominais, osteomolecular e geniturinário, das glândulas endócrinas e em nefrologia. Sem as ações do Mutirão, o Estado levaria cerca de
dois anos para atender toda a
demanda reprimida.
O chamamento público para
a contratação dos procedimen-

tos em serviços privados de todas as regiões foi republicado no
Diário Oficial do Estado no dia
8 de junho, com todas as informações com relação ao pagamento e as documentações necessárias para o credenciamento. Os serviços privados que aderirem vão receber o dobro do
valor da tabela SUS, além de recursos para avaliações e exames
pré-operatórios.
Os interessados poderão entregar as propostas nos DRSs
(Departamentos Regionais de
Saúde) das 17 regiões do estado. As contratações serão feitas
ao longo do mês de junho, e os
atendimentos na rede privada
começam até o dia 1º de julho.
100% extra da tabela SUS
para os serviços públicos
O Governo de SP também
publicou neste mês uma resolu-

ção que define as regras para o
pagamento do valor extra de
100% da tabela SUS aos serviços públicos que atendem o Sistema único de Saúde do estado,
ou seja, hospitais municipais, filantrópicos e santas casas. Assim, os hospitais públicos receberão o dobro da tabela para cada
cirurgia realizada a partir de 1º
de junho. As unidades também
receberão um valor adicional
para consultas e exames pré-cirúrgicos.
Todos os procedimentos realizados pela rede a partir de 1º
de junho serão remunerados
com este val or adicional, desde que os prestadores de saúde retirem sem qualquer burocracia uma AIH (autorização
de internação hospitalar) de
série especial nos DRS. O recurso é um incentivo para a
retomada dos procedimentos

na rede pública e para que os
hospitais tenham condições de
até triplicar sua capacidade cirúrgica.
“Todos os hospitais públicos que atendem o SUS no estado de São Paulo automaticamente estarão no programa, recebendo um valor extra de
100% da tabela SUS para estes 54 procedimentos. Com
este recurso adicional, é fundamental o engajamento de
toda a rede para a realização de
cirurgias. Quanto mais o hospital fizer, mais irá receber em
dobro. Mesmo que as entidades ultrapassem o chamado
“teto de procedimentos” definido pelo Ministério da Saúde,
o Governo de SP pagará duas
tabelas para as cirurgias que
fazem parte do programa”, detalha o Secretário Executivo de
Saúde, Eduardo Ribeiro.

SP conta com programas estaduais
de excelência em diversas áreas
O Governo do Estado de São
Paulo trabalha incansavelmente
para oferecer serv iços que atendam as principais necessidades
da população, especialmente neste período de pandemia do coronavírus. Por isso, segue aprimorando e incrementando programas estaduais fundamentais para
esse fim, como o Bolsa do Povo,
Vale-Gás, Bom Prato, Poupatempo e Novo Rio Pinheiros.
Bolsa do Povo
Maior programa de assistência social da história do Estado,
o Bolsa do Povo foi desenvolvido para unificar ações estaduais de transferência de renda,
simplificando o compartilhamento de informações e o repasse dos valores correspondentes a cada beneficiário, além
de criar novos benefícios. Os
beneficiários recebem cartões
pré-pagos que facilitam o acesso aos valores e podem ser usados para compras em estabele-

cimentos comerciais ou saques
em dinheiro nos terminais de
autoatendimento 24 Horas ou do
Banco do Brasil, além de correspondentes bancários do BB.
Vale Gás
Já o programa Vale Gás atende a mais de 426 mil famílias, 2
milhões de pessoas aproximadamente, já inscritas no Bolsa do
Povo com R$ 110 pagos em três
parcelas bimestrais – o valor do
benefício foi aumentado para ser
compatível aos preços atuais dos
botijões de 13 kg do gás de cozinha, conforme dados colhidos pela
ANP (Agência Nacional de Petróleo). O critério inclui as famílias
inscritas no CadÚnico (sem Bolsa Família) e com renda mensal
per capita de até R$ 178,00.
Bom Prato
Criado em dezembro de
2000 pelo Governo do Estado
de São Paulo, o Programa Bom
Prato tem como objetivo ofe-

recer para a população de baixa
renda refeições saudáveis e de
alta qualidade a custo acessível,
servindo diariamente mais de
114 mil refeições. Os cafés da
manhã e jantares custam R$ 0,50
e os almoços R$ 1,00 – além disso, as refeições seguem gratuitas a moradores de rua até 31
dezembro de 2022. São 63 unidades fixas: 15 estão na região
metropolitana de São Paulo, 22
na capital, 8 no litoral e 18 no
interior. Há também mais 17 unidades do Bom Prato Móvel.
Poupatempo
Criado em 1997, o programa Poupatempo se mantém
atual e cada vez mais próximo
da população graças ao seu
DNA em inovação. Além de expandir as unidades físicas, também pode ser acessado pelo
aplicativo Poupatempo Digital
ou no portal, com mais de 150
serviços eletrônicos, que podem
ser feitos 24 horas por dia, onde

e quando o usuário quiser. Até o
fim de 2022, o objetivo é chegar a mais de 240 serviços. Reconhecido sete vezes consecutivas como o ‘Melhor de São
Paulo’, em pesquisa Datafolha,
possui em média 99% de aprovação dos usuários.
Novo Rio Pinheiros
O programa Novo Rio Pinheiros é baseado em ações de
saneamento básico, limpeza,
desassoreamento e educação ambiental. O projeto é coordenado pela
Secretaria de Infraestrutura e Meio
Ambiente e conta com participação
da Cetesb, DAEE, EMAE, Sabesp,
CPTM, Prefeitura de São Paulo, entre outros. Segundo dados de janeiro da Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente. Dos 13 pontos de
monitoramento do rio, 11 já apresentaram o chamado DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) abaixo
de 30 mg/l, quantidade mínima para
que a água não tenha odor, melhore a
turbidez e permita vida aquática.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Senado aprova PEC para promover
competitividade dos biocombustíveis
O Senado aprovou na terçafeira (14), em dois turnos, a proposta de emenda à Constituição
(PEC) que promover a competitividade dos biocombustíveis,
como etanol, em relação aos
concorrentes fósseis, como a
gasolina. A matéria segue para
análise da Câmara.
A proposta, de autoria do
senador Fernando Bezerra
(MDB-PE), tem o objetivo de
manter uma vantagem fiscal e
uma tributação menor aos biocombustíveis por um período de
pelo menos 20 anos. A regra inclui os seguintes impostos:
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) paga pela empresa sobre
receita ou faturamento e pelo
importador de bens ou serviços
do exterior; Contribuição para

os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/
Pasep) e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS).
“A estrutura tributária deve
preservar a competividade entre
o biocombustível e o seu concorrente fóssil, evitando desestímulos ao produto limpo, renovável e produzido domesticamente, gerando renda e empregos, em detrimento do consumo
de derivado de petróleo importado com maior impacto sobre
o clima e o meio ambiente”, justificou Bezerra.
De acordo com autor da proposta, a aplicação de carga tributária diferenciada entre fontes
limpas e combustíveis fósseis é
adotada em dezenas de países

como forma de internalizar ao
sistema de preços as externalidades não capturadas de forma
autônoma pelo mercado.
ICMS
A matéria foi aprovada um
dia após senadores concluírem
a votação do projeto que estabelece um teto de 17% para a
alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) incidente
sobre itens combustíveis, gás
natural e energia elétrica. Por
ter sido modificada pelos senadores, a matéria volta para
análise da Câmara dos Deputados.
“Diante da presença de
propostas para a alteração da
carga tributária aplicada aos
combustíveis no Brasil, esta

iniciativa oferece segurança
jurídica necessária à consolidação e ampliação dos investimentos, pois evita que tais
alterações promovam distorções não desejadas na dinâmica de mercado, beneficiando
um setor em detrimento do
outro”, argumentou Bezerra.
O texto também prevê a
compensação da União às perdas de receita dos estados. O
objetivo do projeto é provocar a redução no valor dos
combustíveis na bomba, aliviando o gasto do consumidor
com gasolina, que supera os R$
7, por litro, no país, e com o diesel, beneficiando também caminhoneiros e transportadores. O
PLP também busca reduzir o valor do gás de cozinha e da conta
de luz. (Agencia Brasil)

Mundo vive turbulência econômica
que vai piorar, diz ministro
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse na terçafeira (14) que o mundo vive um
momento turbulento na economia, que ainda se agravará bastante. A afirmação foi em palestra no Fórum de Investimentos
Brasil 2022, na capital paulista.
O fórum reúne ministros, representantes de bancos de desenvolvimento e executivos de empresas globais para debater o
ambiente de negócios brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro
também participou da abertura
do evento.
Guedes citou os motivos
para a situação econômica do
mundo demorar a melhorar. O
primeiro é que 3,7 bilhões de
pessoas estão saindo da miséria
na China, Rússia, Leste Europeu,
Sudeste Asiático, Indonésia,
através da globalização. Com
isso, ocorre uma pressão no
Ocidente, com os salários de
quem trabalha na indústria, sem
subir há 30 anos.
“Há 30 anos que a pressão
competitiva da Ásia impede o
crescimento dos salários e ganhos no Ocidente. Transfere-se as
plantas para Ásia. Os salários
começam a subir na Ásia e ficam sob pressão no Ocidente”,
disse.
Ele acrescentou que enquanto o Ocidente “desfruta de sua
riqueza, dando férias de seis
meses, aposentadoria generosa
antes da hora, o outro lado do
mundo trabalha 24 horas por dia,
compete, não tem encargos trabalhistas, os salários sobem lá e
caem aqui”. “Depois de 30 anos,
essa arbitragem de trabalho barato acaba. Quando isso ocorre,
os salários começam a subir no

mundo inteiro e a inflação já
subiria naturalmente nos EUA,
Europa, porque, há algum, tempo essas pressões de custo existem”.
Pandemia
De acordo com Guedes, o
segundo motivo para o momento turbulento persistir é a pandemia de covid-19 que deu um
choque adverso de oferta, com
a economia sofrendo uma ruptura nas cadeias de produção, o
que gera mais inflação e menos
crescimento, ao mesmo tempo.
“Quando o Brasil e o mundo começam a tentar sair dessa circunstância adversa, vem a guerra na Ucrânia, com seus grãos, e
a Rússia, com a energia. Então,
o preço de comida e energia
sobe no mundo inteiro”, disse.
Sendo assim, segundo o ministro, o mundo começa a pensar na reconfiguração das cadeias produtivas, o que se reflete
como uma oportunidade para o
Brasil. De acordo com ele, a
parte ruim da crise é que “a inflação no exterior vai subir muito, haverá recessão e o sistema
político continuará sob pressão,
bem diferente do que ocorreu
nos últimos dez anos, com prosperidade e investimento”.
“Ao mesmo tempo é uma
oportunidade. Os investimentos
precisam estar perto, mas não só
isso, é preciso que os países sejam amigos. No caso do Brasil,
quem está perto e é amigo tanto
da Europa, América, China, Rússia, somos nós. Estamos aqui e
queremos recuperar o caminho
da prosperidade. Fizemos acordo com todos, estamos estando
em todos os blocos”, acrescen-

tou.
O presidente Jair Bolsonaro,
também presente na abertura do
evento, destacou que a inflação
está disseminada no mundo. “O
que vivemos, no momento,
como bem disse o ministro Paulo Guedes, é um problema de
inflação no mundo todo, de combustíveis e alimentos”, disse.
Bolsonaro citou ainda que a
política de isolamento social,
durante a pandemia, não foi definida por ele. “Quem mandou o
povo ficar em casa, determinou,
não fui eu, eu tinha poderes para
fechar o Brasil todo. Uma decisão lamentável do Supremo Tribunal Federal, tirou de mim a
possibilidade de conduzir as
questões da pandemia”, disse.
Privatizações e investimentos
Guedes também comentou
sobre as privatizações dos portos, a redução e simplificação
dos impostos, transformação
dos bancos públicos, reformas
dos marcos regulatórios, chegada de investimentos privados. “O
crescimento do Brasil está garantido para os próximos anos.
Estamos em uma transição de
uma economia que era dirigida
por mercado, que quebrou e quebrou o estado”.
Guedes destacou ainda a venda de R$ 250 bilhões de subsidiárias estatais, além de o governo ter desalavancado os bancos públicos que enviaram outros R$ 240 bilhões para o governo federal, amortizando sua
dívida com a União.
Sobre a Petrobras, Guedes
disse ser necessário primeiro
vender as distribuidoras, quebrar

o monopólio do transporte e assim, deixá-la limitada ao seu
foco que é a extração do petróleo.
“Aí nós podemos também
privatizar e aumentar a competição porque o único resultado
de uma estatal, que é um monopólio verticalizado, explorando
uma commoditie é sub investimento. Estamos sub investindo
em energia elétrica, em petróleo, há décadas. O Brasil cresce
menos, a renda per capita é menor, os ganhos são de monopólio, não são nem socialmente
justos”, afirmou.
Guedes ressaltou ainda que
o Brasil é a maior fronteira de
investimentos aberta no mundo
hoje, com a reforma dos marcos
regulatórios que permite ao país
ampliar a retomada gradual do
investimento privado, que garante o crescimento da economia
brasileira. “O Brasil está ao contrário do mundo, começando a
decolagem de novo. Já estávamos decolando quando a covid19 pegou, caímos menos, voltamos mais rápido e fizemos reformas, durante a crise”.
Segundo ele, há dois sinais
claros que serão o desenho da
reindustrialização brasileira para
o futuro e ao mesmo tempo a
reinserção na cadeia global:
segurança energética e segurança alimentar. “O Brasil é um
gigante verde com a matriz
energética mais limpa e diversificada do mundo e depois de
muita luta política, a verdade
brasileira está surgindo lá fora.
A Europa olha para o Brasil
como segurança energética e a
Ásia, como segurança alimentar”. (Agencia Brasil)

Aporte da Eletrobras para redução
de tarifas deve ocorrer até julho
A secretária-executiva do
Ministério de Minas e Energia,
Marisete Pereira, disse na terça-feira (14) que o aporte de R$
5 bilhões da Eletrobras na Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para redução de tarifas de energia, estabelecido
como condição do processo de
privatização da empresa, deve
ser realizado até o final do mês
de julho. A informação foi dada
na B3 em logo após o toque de
campainha de privatização da
Eletrobras, cerimônia que
contou com a participação do
presidente da República, Jair
Bolsonaro. Esses recursos
devem aliviar os reajuste s nas
contas de luz.
“Em relação aos recursos
que serão aportados para redução da pressão tarifária isso deve
ocorrer até o final do mês de
julho”, disse.
O presidente da Eletrobras,

Rodrigo Limp, adiantou que entre os próximos passos do processo de privatização estão a
assinatura dos contratos de concessão e a aprovação em assembleias de cada uma das subsidiárias, Chesf, Eletronorte e Furnas. “A Aneel, Agência Nacional
de Energia Elétrica, já tem conhecimento, naturalmente, da
precificação, e já pode fazer a
convocação para a Eletrobras
fazer a assinatura. Após a convocação, tem até 15 dias para
fazer a assinatura. Depois, o
Grupo Eletrobras vai realizar o
pagamento ao Tesouro e o
aporte na CDE em até 30 dias.
Temos expectativa de que ainda no mês de julho isso aconteça”, disse.
“A partir dessa assinatura
do contrato, todos os documentos aprovados na proposta
de administração e o novo estatuto já passam a ter vigência”,

acrescentou.
Sobre o novo quadro de acionistas da elétrica e sua composição, Rodrigo Limp disse que
só deverá ser informado após a
conclusão da oferta.
Privatização
No início da tarde, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e os ministros da Economia, Paulo Guedes, e de Minas
e Energia, Adolfo Sachsida, participaram da cerimônia de toque
de campainha que marca o início da privatização da Eletrobras. A cerimônia ocorreu na
B3, em São Paulo.
Na cerimônia, o ministro
Paulo Guedes lembrou que a
operação de capitalização da Eletrobras foi complexa. “A privatização é supercomplexa, como
disse [o presidente do BNDES,
Gustavo] Montezano. São R$ 5
bilhões que vão para o progra-

ma nuclear, R$ 32 bilhões que
vão para a modicidade tarifária,
R$ 25 bilhões para a União; R$
10 bilhões para a revitalização
das bacias hidrográficas. Ela tem
inúmeras dimensões e é produto de um esforço enorme”, disse Guedes.
O ministro da Economia disse, ainda, que a privatização da
companhia vai garantir segurança energética para o país. “A missão é deixar esse legado para
gerações futuras. É a maior empresa de geração de energia limpa e renovável do mundo, que
está livre. É como um filho que
saiu de casa aos 18 anos e foi
para a vida. E agora vai vencer
e não precisa mais ficar sobre
a proteção do Estado. A Eletrobras agora está livre, está capitalizada, vai seguir, e ela é a
garantia da segurança energética do Brasil”, disse o ministro. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Volume de serviços cresce
0,2% de março para abril,
diz IBGE
O volume de serviços no
Brasil apresentou um crescimento de 0,2% de março para
abril deste ano. Esta é a segunda alta consecutiva do indicador, medido pela Pesquisa
Mensal de Serviços (PMS), do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Com o resultado, os serviços estão 7,2% acima do
nível de fevereiro de 2020,
ou seja, do patamar pré-pandemia, mas ainda se encontram 4,2% abaixo de novembro de 2014, o ponto mais
alto da série histórica.
Os serviços também apresentaram altas de 9,4% em
relação a abril de 2021, de
9,5% no acumulado do ano e
de 12,8% no acumulado de
12 meses.
A alta de 0,2% na passagem

de março para abril foi puxada
por duas das cinco atividades
pesquisadas: informação e comunicação (0,7%) e serviços
prestados às famílias (1,9%).
Por outro lado, três atividades tiveram queda no período: transportes (-1,7%), profissionais, administrativos e
complementares (-0,6%) e
outros serviços (-1,6%).
O índice de atividades turísticas cresceu 2,5% em abril
ante março. Com isso, o segmento de turismo se encontra
3,4% abaixo do patamar prépandemia.
A receita nominal dos serviços cresceu 0,9% de março
para abril, 16,5% na comparação com abril de 2021, 15,7%
no acumulado do ano e 17,8%
no acumulado de 12 meses.
(Agencia Brasil)

Governo Central registra
superávit recorde para
meses de abril
A arrecadação recorde registrada em abril ajudou as contas
públicas, apesar das desonerações para combustíveis, produtos industrializados e dos gastos
com o Auxílio Brasil. Em abril,
o Governo Central – Tesouro
Nacional, Previdência Social e
Banco Central – registrou superávit primário de R$ 28,553 bilhões, valor recorde para o mês
desde o início da série histórica, em 1997.
O resultado veio melhor do
que o esperado pelas instituições
financeiras. Segundo a pesquisa
Prisma Fiscal, divulgada todos os
meses pelo Ministério da Economia, os analistas de mercado
esperavam resultado positivo de
R$ 17,3 bilhões em abril.
Em relação a abril do ano
passado, o superávit primário
cresceu 52,9%, descontada a inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). Nos quatro primeiros meses de 2022, o Governo Central acumula resultado
positivo de R$ 79,263 bilhões,
valor também recorde para o primeiro quadrimestre, desde o início da série histórica.
O resultado primário representa a diferença entre as receitas
e os gastos, desconsiderando o
pagamento dos juros da dívida pública. Apesar do superávit recorde no início do ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estipula meta de déficit primário de
R$ 170,5 bilhões para este ano.
No fim de maio, o Relatório
Bimestral de Receitas e Despesas reduziu a estimativa de déficit para R$ 65,5 bilhões, mas o
valor levado em conta para o
cumprimento das metas fiscais
é o da LDO.
Atraso
Previsto para a última semana de maio, o resultado do Governo Central de abril foi publicado com duas semanas de atraso, por causa da greve dos analistas do Tesouro Nacional. Assim como diversas categorias do
funcionalismo público federal,
eles reivindicam a reposição da
inflação nos últimos quatro anos.
O Ministério da Economia
informou que não será concedida entrevista coletiva sobre os
resultados de abril. O secretário
do Tesouro, Paulo Valle, falará
com a imprensa somente na
apresentação dos dados fiscais
de maio, prevista para ocorrer
no fim de junho.
Arrecadação atípica
O superávit de abril ocorreu
porque as receitas cresceram em
ritmo maior que as despesas. No
mês passado, as receitas líqui-

das cresceram 18,7% em relação a março do ano passado em
valores nominais. Descontada a
inflação, o crescimento ficou
em 5,9% acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). As despesas totais cresceram 11,6% em valores nominais, mas caíram 0,5%
na mesma comparação, após
descontar a inflação.
No mês passado, dois fatores impulsionaram o crescimento das receitas. O primeiro foi a
alta arrecadação registrada em
abril. Apesar das desonerações
para combustíveis e para produtos industrializados, as receitas do
governo sentiram pouco o impacto das medidas. A elevação do lucro de empresas de energia e de
combustíveis contribuiu para a
arrecadação recorde em abril.
O outro fator não está relacionado com a arrecadação de tributos, mas com a alta do petróleo no mercado internacional. As
receitas com royalties cresceram R$ 7,02 bilhões (+43,6%)
acima do IPCA em abril na comparação com o mesmo mês do
ano passado. Atualmente, a cotação do barril internacional está
em torno de US$ 120 por causa
da guerra entre Rússia e Ucrânia.
Despesas
Do lado das despesas, aumentaram os gastos obrigatórios com controle de fluxo, que
subiram R$ 5,43 bilhões
(+43,1%) acima da inflação em
abril na comparação com o mesmo mês de 2021. No acumulado
do ano, o aumento chega a R$
19,93 bilhões (+38,5%) acima do
IPCA. A alta foi impulsionada pelo
pagamento do benefício mínimo
de R$ 400 do Auxílio Brasil.
Em contrapartida, os gastos
com o funcionalismo federal
caíram 8,2% no acumulado do
ano descontada a inflação, refletindo o congelamento de salários dos servidores públicos que
vigorou entre junho de 2020 e
dezembro de 2021. As despesas
com a Previdência Social subiram 2,7% acima da inflação.
Em relação aos investimentos (obras públicas e compra de
equipamentos), o governo federal aplicou R$ 10,506 bilhões
nos quatro primeiros meses do
ano, alta de 58% em relação ao
mesmo período de 2021, descontada a inflação pelo IPCA.
A alta ocorre perante uma
base fraca de comparação. No
ano passado, o Orçamento foi
sancionado apenas no fim de
abril, e os investimentos no primeiro quadrimestre foram executados apenas com restos a pagar (verbas autorizadas em anos
anteriores). (Agencia Brasil)
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Senado aprova comissão para apurar
desaparecimento na Amazônia
Após desastres
naturais, 18 municípios
receberão
recursos federais
O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR)
autorizou na terça-feira (14)
a liberação de mais de R$ 9,2
milhões a 18 municípios brasileiros atingidos por desastres naturais nas últimas semanas. As portarias com o
detalhamento dos recursos
foram publicadas no Diário
Oficial da União.
Em Minas Gerais, sete
municípios foram afetados
por chuvas intensas. Ponte
Nova receberá R$ 410,1 mil
para recuperação de pontes,
vias e bueiros. Serão destinados ao município de Pocrane R$ 346,8 mil para o
restabelecimento da normalidade de cursos d´água, retirada de barreiras e reconstrução de ponte.
Para Piedade de Ponte
Nova, serão repassados R$
296,6 mil, que poderão ser
usados na recuperação de
acesso e construção de muros. Já Vargem Alegre receberá R$ 224,5 mil para recapeamento de trechos danificados pelo desastre e construção de pontes e bueiros.
Também serão repassados R$ 143,1 mil para Cataguases, que usará os recursos na recuperação de coberturas. O município de
São Francisco receberá R$
50 mil para reparo de ponte e reforma de bueiros.
Para Matutina, serão liberados R$ 11,2 mil, que vão
custear restabelecimento de
ponte e acesso a escolas.
Por fim, ainda em Minas
Gerais, o município de
Campanário, atingido por
vendavais, terá R$ 18,8 mil
para restabelecimento de parte do sistema de drenagem.
No Amazonas, a cidade
de Careiro da Várzea, que foi
afetada por inundações, contará com R$ 1,4 milhão para
a compra de kits de limpeza
e higiene pessoal, cestas básicas, colchões, redes, combustível e aluguel de embarcações.
No Pará, o município de
Santarém, no sudoeste do
estado, terá R$ 938 mil para
lidar com problemas decorrentes de inundações. A cidade de Terra Santa, que enfrentou chuvas intensas, receberá R$ 647,2 mil. As duas
cidades usarão os recursos na
compra de itens de assistência humanitária.
Também foram autorizados R$ 4,2 milhões para municípios pernambucanos atingidos por chuvas intensas.
Olinda receberá R$ 1,67 milhão e São Vicente Ferrer, R$

1,05 milhão. Para o município de Moreno, serão liberados R$ 671,4 mil e, para Macaparana, R$ 794,6 mil.
As cidades poderão usar
os recursos federais na
compra de colchões e kits
de higiene pessoal, limpeza e dormitório e no aluguel de veículos para apoio
logístico às ações de reabilitação e assistência. O
MDR autorizou repasses
de R$ 25,5 milhões para
ações de defesa civil em
Pernambuco desde o início
das chuvas intensas, que resultaram na morte de quase
130 pessoas.
Em Alagoas, os municípios de Coruripe, atingido
por chuvas intensas, e Coqueiro Seco, afetado por enxurradas, receberão R$
207,1 mil e R$ 117,8 mil,
respectivamente, para limpeza de vias urbanas e locação
de maquinário. Segundo o
MDR, com isso, os repasses
totais ao estado somam R$
20 milhões.
O município de Derrubadas, no Rio Grande do Sul,
que enfrenta um período de
estiagem, receberá R$ 197,2
mil para a compra de cestas
básicas e de reservatórios
para transporte de água.
Situação de emergência
Na terça-feira, o MDR
publicou portaria em que
reconhece situação de
emergência em nove cidades brasileiras atingidas
por desastres naturais nos
últimos dias.
Na lista de municípios listados, quatro foram atingidos
por inundações: Careiro e Japurá, no Amazonas, Alegrete, no Rio Grande do Sul, e
Rio do Sul, em Santa Catarina; e dois enfrentaram chuvas intensas: Lagoa do Carro, em Pernambuco, e Salvaterra, no Pará.
Em Pernambuco, a cidade de Araçoiaba sofreu com
alagamentos. Brumado, na
Bahia, e Mombaça, no Ceará, tiveram situação de emergência reconhecida por causa da estiagem.
Após a concessão do status de situação de emergência pela Defesa Civil Nacional, os municípios atingidos
por desastres estão aptos a
solicitar recursos federais
para atendimento da população afetada. As ações envolvem restabelecimento de
serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de
infraestrutura danificados.
(Agencia Brasil)

O Senado aprovou, na sessão da segunda-feira (13), a
criação de uma comissão temporária externa para acompanhar as investigações do desaparecimento do jornalista
Dom Phillips, correspondente
do jornal britânico The Guardian, e do indigenista Bruno
Araújo Pereira, servidor licenciado da Fundação Nacional
do Índio (Funai). Os dois estão desaparecidos desde 5 de
junho na região da reserva indígena do Vale do Javari, a
segunda maior do país, com
mais de 8,5 milhões de hectares.
O pedido de criação da comissão foi feito pelo senador
Randolfe Rodrigues (RedeAP). Segundo ele, a região está
entregue a organizações criminosas de garimpo ilegal, de extração ilegal de madeira e também do narcotráfico. “E são
essas organizações criminosas
no Vale do Javari, contra as quais
Dom Phillips, Bruno Pereira
e os povos indígenas lutavam”, argumentou o senador.
O grupo será formado por

três integrantes da Comissão
de Direitos Humanos, três da
Comissão de Meio Ambiente
e três da Comissão de Constituição e Justiça. Segundo Randolfe, o objetivo é ir até o Vale
do Javari, apurar as causas do
desaparecimento e investigar o
aumento da criminalidade na
Amazônia, considerado por ele
uma das causas do desaparecimento do jornalista e do indigenista. O colegiado deverá
atuar por 60 dias.
Durante a sessão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
propôs aguardar mais alguns
dias antes de criar a comissão.
Para ele, pode ser questão de
dias o desfecho do caso, com
a localização de Phillips e Pereira, considerando os esforços
do poder público nas buscas.
Pacheco, no entanto, manteve
a votação do requerimento de
Randolfe. O presidente do Senado entendeu que a missão da
comissão externa vai além. O
colegiado deverá se debruçar
sobre as atividades criminosas
praticadas naquela região.
“Eu considero que a cria-

ção da comissão externa, além
da questão do desaparecimento e do eventual desfecho trágico em relação ao indigenista
Bruno Araújo e ao jornalista
Dom Phillips, é aquilo que disse no começo desta sessão:
existe uma situação hoje, no
Estado do Amazonas e em
outros estados, onde há a Floresta Amazônica, de crime organizado, tráfico de drogas,
tráfico de armas, desmatamento ilegal, extração de madeira
ilegalmente, pesca ilegal, garimpo ilegal”.
No início da sessão, Pacheco fez uma longa fala sobre o
caso, lamentando o ocorrido.
“Nós não queremos precipitar
o que de fato aconteceu com
o Bruno Pereira e com o
Dom Phillips, mas, caso se
confirme o fato de terem
sido eventualmente assassinados, é uma situação das
mais graves do Brasil”. Ele
afirmou que o Senado tem
o dever de reagir ao que tem
ocorrido na Amazônia.
“Portanto, de fato, não por
esse acontecimento apenas,

mas por todo o contexto de um
estado paralelo que se impõe
num lugar em que infelizmente o Estado brasileiro não consegue preencher suficientemente, isso é motivo de alerta
e de reação do Senado.”
Pacheco também exaltou o
trabalho de Bruno Pereira
como servidor da Funai, no
combate às ilegalidades praticadas em terras indígenas.
“Segundo se sabe, o Bruno
Araújo Pereira, servidor da
Funai, vinha denunciando uma
série de irregularidades, de crimes praticados naquela região,
de atentados a povos indígenas, de descumprimento da lei,
de um estado paralelo ali implantado e que vinha então
sendo denunciado por ele”.
Na última sexta-feira (10),
a Polícia Federal (PF) no
Amazonas, que está à frente
das forças de segurança na
Operação Javari, informou que
equipes de busca encontraram
material orgânico, “aparentemente humano”, em uma área
próxima ao porto de Atalaia do
Norte. (Agencia Brasil)

Brasileiro demora 39 meses para
procurar ajuda para depressão
Brasileiros demoram, em
média, 39 meses - ou seja, 3
anos e 3 meses - para procurar ajuda médica para tratamento de depressão. O dado
faz parte de um levantamento
realizado pelo Instituto Ipsos,
a pedido da empresa farmacêutica Janssen, que ouviu 800
pessoas com ou sem relação
com a depressão de 11 estados brasileiros.
Apesar de os pensamentos
suicidas terem incomodado
cerca de 4 em cada 10 respondentes antes de buscar o diagnóstico, a demora em procurar ajuda especializada ocorreu, principalmente, pela falta de consciência de se tratar
de uma doença (18%), por
resistência (13%) e medo do
julgamento, da reação dos
outros ou vergonha (13%).
Os dados foram apresentados em um workshop realizado na terça-feira (14), em
São Paulo, onde especialistas
no assunto falaram sobre a
“Urgência da saúde mental: um
outro olhar sobre a depressão”.
Segundo a professora de
psiquiatria da Faculdade de Medicina do ABC Cintia de Azevedo Marques Périco, a demora na busca por tratamento para
a depressão pode trazer sérias
consequências ao paciente.
“O agravamento dos sintomas, a diminuição da eficácia
dos tratamentos, a perda de
anos produtivos, o impacto
econômico e a severa diminuição da produtividade, e ainda
prejuízo em seu convívio familiar e social são consequências da doença. A depressão
precisa ser levada à sério”,

afirmou Cíntia que também é
integrante da Comissão de
Emergenciais Psiquiátricas da
Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).
Dados da pesquisa demonstram ainda que há falta
de entendimento das pessoas
sobre a gravidade da doença e
sobre seu impacto na vida do
paciente e de todos ao seu redor. Apenas 10% acreditam
que a depressão é uma doença com base biológica (e repercussões físicas no corpo).
Outros 35% acham que a enfermidade não pode ser tratada com medicamento e 36%
acreditam que, para superar a
doença, é preciso força de
vontade.
Outro estudo recente, publicado na revista The Lancet, aponta que até 80% das
pessoas afetadas pela doença no mundo sequer sabem
de seu diagnóstico.
Emergência psiquiátrica
Atualmente, a depressão é
considerada uma emergência
psiquiátrica devido a sua relação com casos de suicídios e
tentativas de autoextermínio.
Estudos apontam que cerca de 97% dos suicídios têm
ligação com transtornos
mentais, especialmente a depressão.
Apenas no estado de São
Paulo, o Corpo de Bombeiros
contabiliza, em média, sete
tentativas de suicídio diárias.
“Esses números são ainda
mais altos, pois não estamos
levando em conta as ocorrências do Samu e da Política
Militar. Em muitos casos, sui-

cídios poderiam ser evitados
se as pessoas tivessem um
olhar mais humanizado, reconhecendo a depressão como
um transtorno mental que precisa de atendimento urgente
e especializado”, disse o major Diógenes Munhoz que
trabalha na corporação há 22
anos e atuou diretamente em
57 ocorrências de tentativas
de suicídio.
O major é ainda idealizador da Técnica Humanizada
de Abordagem a Tentativas
de Suicídio admitida e usada
em mais de 17 estados pelo
Corpo de Bombeiros.
Depressão resistente ao
tratamento
Em todo o mundo, especialistas têm estudado o crescimento de casos de pacientes
com depressão resistente ao
tratamento (DRT). Isso
ocorre quando não há resposta satisfatória para, pelo
menos, dois tratamentos anteriores administrados em
dose e tempo adequados.
Em geral, esses pacientes
também apresentam ideação
suicida.
A depressão resistente ao
tratamento (DRT) é um transtorno que impacta cerca de
40% dos pacientes brasileiros,
segundo dados do estudo observacional TRAL (Treatment-Resistant Depression in
America Latina), realizado na
América Latina com quase 1,5
mil pacientes. Estudos apontam que pacientes com depressão podem ter um custo direto de 30% a 250% superior
aos dos pacientes sem o trans-

torno, em casos de DRT, esse
custo pode ser ainda superior,
chegando a um valor 400%
maior.
Durante o workshop, os especialistas destacaram um
novo medicamento para os
casos resistentes que foi aprovado pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)
no final de 2019. De uso intranasal, o Spravato atua em
uma nova via de neurotransmissores e deve ser aplicado
em um ambiente hospitalar,
segundo o professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
Humberto Corrêa, que liderou a condução de um dos
estudos com o medicamento
no Brasil.
“Pode ser um hospital dia,
uma clínica de infusão ou um
hospital propriamente. O paciente não tem acesso direto
ao medicamento, não sai com
uma receita do consultório para
ir à farmácia comprar. É a instituição hospitalar que providencia o medicamento e o profissional de saúde aplica no
paciente que volta para casa
após a aplicação”.
O Brasil é o quinto país
com mais incidência de depressão no mundo, apresentando
um número de casos superior
ao de diabetes, segundo Pesquisa Vigitel 2021, do Ministério da Saúde.
De 2011 a 2019, a Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) calculou um aumento de 167% na utilização de
serviços relacionados à saúde
mental. (Agencia Brasil)

Ministro da Justiça diz que buscas
por desaparecidos continuam
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, disse na terça-feira (14) que
a área onde desapareceram o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips é uma região complicada e extremamente distante de Manaus, capital do
Amazonas, mas as buscas pelos
dois continuam. Segundo Torres,
desde o primeiro momento o
governo federal disponibilizou
as Forças Armadas, a Polícia
Federal e a Fundação Nacional
do Índio (Funai), que estão trabalhando em conjunto com os

órgãos estaduais. Desde domingo (5) os dois estão desaparecidos.
“As buscas continuam. Como
eu me comprometi. Estive com
a ministra do Reino Unido nos
Estados Unidos e me comprometi que tudo que estiver ao alcance do governo brasileiro será
feito, e que nós não esgotaremos os trabalhos antes de esgotar todas as possibilidades de
busca naquela região”, disse o
ministro após a posse do superintendente da Polícia Federal
no Rio de Janeiro, delegado Ivo

Roberto Costa da Silva.
O ministro confirmou que
nesta quarta-feira, às 15h, participa da sessão da Comissão de
Direitos Humanos e Minorias da
Câmara dos Deputados para dar
esclarecimentos sobre a morte
de Genivaldo de Jesus Santos
durante abordagem feita no dia
25 de junho por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF),
na BR-101, no município de
Umbaúba, sul de Sergipe.
De acordo com o Instituto
Médico Legal (IML) do estado,
Genivaldo morreu de insuficiên-

cia aguda secundária a asfixia.
No dia 29 de junho, o coordenador-geral de comunicação institucional da PRF, Marco Territo, disse que a abordagem feita
pelos policiais não está de acordo com as diretrizes internas da
corporação.
A convocação para o comparecimento do ministro foi aprovada na quarta-feira (1º). “A audiência está prevista para esta
quarta-feira e estaremos lá às
15h para comentar sobre o acontecido”, disse Anderson Torres.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

QUARTA-FEIRA,15 DE JUNHO DE 2022
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº
1020140-79.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São
Paulo, Dr(a). Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a SONIC CEREAIS LTDA,
CNPJ 15.791.029/0001-06, bem como o Avalista Sandro
Ricardo Cruz Pinheiro, CPF. 174.350.928-60, que por parte
de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
VALE DO PIQUERI ABCD PR/SP,foi ajuizada ação Monitória para cobrança de R$ 104.189,72 (Julho/2016), onde as
partes em 20/08/2014, celebraram Cédula de Crédito
Bancário nºB43830440-1, utilizaram-se do crédito fornecido
pelo Autor, através dos borderôs que encontram-se descritos e anexados nos autos e não cumpriram com os devidos
pagamentos nas datas acordadas. Estando os requeridos
em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15
dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito (ficando
isentos de custas processuais), acrescido de honorários
advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo
700,701 e 702 do NCPC),ou ofereçam embargos, sob pena
de converter-se o mandado inicial em mandado executivo.
No caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 07 de março de 2022.
[14,15]

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0006728-82.2022.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Douglas Iecco Ravacci,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Marcos Roberto de
Jesus CPF: 103.245.168-86, que Instituto de Educação
H.O. Amorim Eireli CNPJ: 07.741.692/0001-78 ajuizou
Ação de Cobrança, Procedimento Comum, sendo julgada
procedente e condenando-o ao pagamento da quantia
de R$ 31.941,39 (Fevereiro/2022), ora em fase de
Cumprimento de Sentença. Estando o executado em
lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o
débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob
pena de ser acrescido de multa de 10% e honorários
sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC),
quando serão penhorados bens para garantia da
execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer
impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado
na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 13 de junho de 2022.
15 e 16/06
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1059994-38.2020.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio
Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Arnaldo Martello Júnior, RG 16.111.713, CPF
129.170.828-60, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Educacional Bricor Ltda.,
objetivando a cobrança de R$ 6.943,97 (outubro/2019), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais
prestados no ano letivo de 2016. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO , por EDITAL, p ara que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios
de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título
executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1106877-06.2021.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tom Alexandre
Brandão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Haifi YousifAhmad, CPF 231.027.248-50, que lhe foi proposta
uma ação Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – Supero
Ltda., objetivando a cobrança de R$ 8.035,69 (fevereiro/2021), oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais prestados no ano letivo de 2017. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO , por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se
de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de
revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de junho de 2022.

EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0001148-74.2022.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II – SantoAmaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cindy Covre
Rontani Fonseca, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) DENISE RODRIGUES CAMARGO, CPF
064.585.588-05, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade
Educacional Bricor Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV
do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃOpor EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 29.474,01 (novembro/2021), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Antes de esgotado este último prazo, não será deferida a prática de atos de
construção (bloqueio via Bacenjud, Renajud, etc.). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de maio de 2022.
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1045054-82.2018.8.26.0602O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Sorocaba, Estado
de São Paulo, Dr(a). Alessandra Lopes Santana de Mello, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Gustavo Gonçalves Lopes Pinto, Brasileiro, Empresário,
CPF002.511.206-60, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Dipiero Produtos para Marmoraria Ltda. Me, alegando
em síntese: A Requerente realizou vendas de seus produtos ao requerido, no valor total de R$ 7.823.28. Os produtos foram entregues, e o pagamento
seria feito através de boletos bancário, emitidos pela requerente. Ocorre que o requerido deste total devido, efetuou o pagamento parcial do débito,
restando ainda à pagar a importância de R$ 3.948,28. Dá-se a causa o valor R$ 5.350,87. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Sorocaba, ao s 18 de maio de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016284-62.2020.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) LABORAMEDI ANÁLISES E PESQUISAS CLÍNICAS LTDA, CNPJ 52.567.864/0001-93, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Univen Healthcare Ltda, com o seguinte objeto: para cobrança de
R$ 42.411,21 (setembro/2020), referente às NFs 5203 e 4401, devidamente corrigido e acrescido das custas e despesas
processuais, e honorários advocatícios. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial.Será o presente edital,por extrato,afixado e publicado na forma da lei.[14,15]
COMARCA DE MOGI DAS CRUZES ² 1º OFÍCIO CÍVEL
1ª VARA CÍVEL DO FORO DE MOGI DAS CRUZES-SP. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0003921-82.2022.8.26.0361. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Mogi das Cruzes, Estado de São
Paulo, Dr(a). ANA CLAUDIA DE MOURA OLIVEIRA QUERIDO, na forma da Lei, etc.. FAZ SABER a(o)s CARLOS
ALBERTO MARCELLO MARQUES, CPF 009.677.878-40, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULOCABESP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague a quantia de R$ 16.276,55 (04/2022), devidamente atualizada e acrescido de custas, se houver, sob pena de
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se
o prazo de 15 dias úteis para que os executados, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Mogi das Cruzes, aos 23 de maio de 2022.

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (Art. 216-A da Lei Federal nº 6.015/73 )
JERSÉ RODRIGUES DA SILVA, 2º Oficial de Registro de Imóveis da Capital.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, perante esta Serventia, localizada na rua Vitorino Carmilo,
576, térreo, no Bairro da Barra Funda, CEP 01153-000, foi prenotado sob
o nº 481.593, em 26 de fevereiro de 2021, e autuado o Requerimento feito
pela empresa AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com sede na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco nº 80, andar 16
ao 20, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.448.150/0001-11,objetivando
a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL de duas ÁREAS (ou nesgas)
designadas: ÁREA 1, com 18,09m2. (Remanescente da Transcrição
nº 11.766, desta Serventia, encravada entre o imóvel da Alameda
Barão de Piracicaba nºs 610/610A e nos fundos dos imóveis nºs
278/280, 284, 290 e 296/300 da Alameda Nothmann); e ÁREA 2 , com
74,56m2. (Área a ser destacado do imóvel da Alameda Dino Bueno,
nº 457, objeto da Transcrição nº 58.253, desta Serventia, que se
sobrepõe ou está sobreposta ao imóvel da Alameda Barão de
Piracicaba nºs 610/610A, objeto da matrícula 112.443, com área
retificada de 376,32m2 – excluída a sobreposição), neste Serviço
Registral. Em observância à previsão legal contida no $ 4º do artigo 216-A,
da Lei Federal nº 6.015/73, alterada pela Lei Federal 13.465, de 11/07/
2017, e nos itens 416 a 425 do Capítulo XX das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e, ainda, nos termos do
Provimento nº 65 do CNJ, artigos15 e 16, § 1º, “V”, que diz:- “a advertência
de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento
extrajudicial da usucapião”; e, § 2º, do mesmo artigo 16, que diz:- “os
terceiros eventualmente interessados poderão manifestar-se
no prazo de 15 dias após o decurso do prazo do edital publicado”,
ficam eles por este Edital INTIMADOS da existência do referido processo,
franqueando-lhes a possibilidade de comparecer a este Serviço Registral
, de segunda a sexta feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, a fim de
obter mais amplos esclarecimentos acerca da presente USUCAPIÃO
EXTRAJUDICIAL, processada nos termos da legislação vigente, acima
mencionada, os quais poderão se manifestar em 15 ( quinze ) dias
contados da data da publicação deste Edital. E para que chegue ao
conhecimento de terceiros eventualmente interessados e não venha de
futuro alegar ignorância, expede-se o presente edital que será publicado
em um dos jornais de maior circulação da Comarca de São Paulo. São
Paulo, 31 de maio de 2022. O Oficial (Jersé Rodrigues da Silva).

Jornal O DIA SP
EDITAL DE INTIMAÇÃO- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004503-91.2020.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUIZ ROBERTO ARTACHO ALTENFELDER SILVA, RG 17.907.650-4, CPF
114.862.578-01, que nos autos do Cumprimento de Sentença requerido por Instituição de Ensino Colégio Amorim Ltda,
foi deferida a intimação da penhora realizada sobre a quantia de R$ 1.608,81 pelo sistema SISBAJUD, conforme fls.
95/98 dos autos. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que no prazo de 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, sob pena de levantamento do valor. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de
junho de 2022.
15 e 16/06
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 30DIAS.PROCESSO Nº
1017289-15.2013.8.26.0020 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ª

Vara Cível,do Foro Regional XII-Nossa Senhora do Ó,Estado de São Paulo,Dr(a).José Roberto Leme Alves de Oliveira,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a Rosane Santos Reis da
Silva CPF 287.430.708-41,que Henri Mendes de Castro ajuizou ação despejo por falta de pagamento,do imóvel à Rua
República dos Palmares 461,Casa 01,Jd. Cidade Pirituba,e
a cobrança de R$9.600,00(dez/13).Estando a ré em lugar
ignorado,expede-se edital de CITAÇÃO para que em 15 dias
a fluir do prazo supra,conteste a ação ou peça a purgação
da mora,sob pena de serem aceitos os fatos,nomeando-se
curador especial em caso de revelia.Será o edital afixado e
publicado na forma da Lei.NADA MAIS.Dado e passado
nesta cidade de São Paulo,aos 9 de junho de 2022. [14,15]

Intimação. Prazo 20dias.Proc. nº 0011783-14.2022.8.26.0100.
O Dr. Guilherme Santini Teodoro, Juiz de Direito da 30ª Vara
Cível Central/SP, Faz Saber a Espólio de Yolanda Gomes
Cardim Salama CPF 025.361.968-87 e Caio Atanacios Petro
Salama CPF 123.153.388-91, que W2ROM Participações
Ltda. requereu o cumprimento da sentença, para receber a
quantia de R$ 27.123,37 (fev/22). Estando os executados em
lugar ignorado, expede se edital, para que em 15 dias, a fluir
do prazo supra, paguem o débito, atualizado e acrescido das
importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena
de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total
da dívida (art. 523, §1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15
dias para que, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o
edital, afixado e publicado na forma da Lei.
[14,15]

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0187426-35.2012.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Serpentino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) Renata Cristina Cosme, CPF: 308.039.788-63, RG: 33086318, que lhe foi proposta Procedimento Comum Cível
por parte de Instituição de Ensino Colegio Amorim Ltda, CNPJ: 03.877.256/0001-70, objetivando o recebimento de R$
6.311,59 (Junho/2012), representada pelo inadimplemento do contrato de prestação de serviço educacional firmado
entre as partes em 28/01/2011. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de maio de 2022.
15 e 16/06
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000272-25.2022.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Cecilia Monteiro Frazão, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a APARECIDA PERPETUA DA SILVA FERNANDES, CPF 267.441.108-29, que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Colegio Santa Tereza Ltda Epp. Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia
de R$ 6.063,84 ref. nov/2021, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de abril de 2022.
15 e 16/06
PROCESSO Nº 1012207-10.2020.8.26.0100 - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO FURTADO
DE OLIVEIRA FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) L.A.F. DO BRASIL INDÚSTRIADE CABOS E FIOS GRANULADOS
LTDA., CNPJ 11.328.730/0001-32, com endereço à Avenida Montemagno, 1128, Chacara Mafalda, CEP 03373-025,
São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Pedido de Falência por parte de Fundo de Investimento Em Direitos
Creditórios da Indústria Exodus Intitucional, com fundamento no artigo 94, I, da Lei 11.101/2005, por impontualidade
no pagamento da(s) nota(s) promissória(s) n.º529887 que totaliza(m) o valor de R$ 396.150,00, devidamente protestada(s).
Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 10 dias, a fluir após os 20 dias supra,
apresente defesa, podendo, nos termos do art. 98, parágrafo único da Lei 11.101/2005, depositar a quantia correspondente
ao total do crédito reclamado, que deverá ser atualizado até a data do depósito com juros e correção monetária,
acrescida de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito, sob pena de
decretação da falência. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na forma da
Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de abril de 2022.
15 e 16/06
Edital de citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 1011959-27.2019.8.26.0602 O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Sorocaba,
Estado de São Paulo, Dr. Pedro Luiz Alves de Carvalho, na forma da Lei, etc. Faz saber a Emanuel de Paula (Marcenaria D Paula), CNPJ
27.848.461/0001-75, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Dipiero Produtos para Marmoraria
Ltda Me, alegando em síntese: "Em 01 de outubro de 2018, o executado firmou com a ora exequente instrumento particular de confissão
de divida, no qual confessa e reconhece ser devedor da importância de R$ 6.635,00 (seis mil seiscentos e trinta e cinco reais), valor a ser
pago até o dia 30 de março de 2019. Ocorre, que o executado não cumpriu com o contrato, adimplindo somente as parcelas dos meses
de outubro, novembro, dezembro de 2018, e janeiro de 2019, acordadas e deixando de realizar o pagamento das demais, a partir de
fevereiro de 2019. A inadimplência resultou em saldo devedor no valor de R$ 3.480,55 (três mil quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e
cinco centavos), montante ao qual foi acrescida correção monetária, juros de 1% ao mês. Várias foram às tentativas de recebimentos dos
valores e possível composição, porém, o executado se negou a honrar com o entabulado, não restando outro meio de solução, se não a
propositura da presente execução perante este Juízo." Encontrando-se a parte executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, efetue o pagamento do débito apontado, que deverá ser atualizado
até a data da efetiva quitação, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado do débito, conforme pedido inicial. Caso a executada efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios
serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do CPC). ADVERTÊNCIAS: No prazo para embargos, reconhecendo o crédito da exequente
e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá a
executada valer-se do disposto no art. 916 e §§, do CPC. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, nos termos do art. 916,
§ 4º, do CPC. O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará o disposto no art. 916, § 5º, do CPC. A opção pelo parcelamento
importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do CPC). PRAZO PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias úteis. Os prazos
mencionados fluirão após o decurso do prazo do presente edital (20 dias). Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de Sorocaba, aos 19 de maio de 2022.

AL
CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1018506-43.2019.8.26.0001 - O MM. Juiz
de Direito da 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I - SANTANA, Estado de São Paulo, Dr.
A D E VA N I R C A R L O S M O R E I R A D A S I LV E I R A , n a f o r m a d a L e i . FA Z S A B E R a ( o )
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SANTA JOANA DARC, CNPJ 01.195.853/0001-99, COLEGIO
SANTA J OA N A DAR C LTDA, CNPJ 02.640.848/0001-00, I N S T U T U TO EDUCACIONAL
SANTA JOANA DARC LTDA, CNPJ 13.209.834/0001-53, DUMARA RIBEIRO DE CAMPOS,
CPF 038.350.458-90, e INSTITUTO EDUCACIONAL SANTA JOANA DARC S/C LTDA, CNPJ
53.639.894/0001-20, que CHRISTINE PETERS lhes move ação de DESPEJO por FALTA de
PAGAMENTO c/c COBRANÇA de ACESSÓRIOS da LOCAÇÃO por infração contratual,
relativamente ao imóvel situado na Av. Nova Cantareira, 2724 e Rua do Alto, 315, Jd. Ker lakian,
Capital, cujo débito no ajuizamento do feito importava em R$ 1.473.030,29. Encontrando-se os
corréus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, purguem a mora evitando-se a rescisão contratual ou em igual prazo
apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso
em que será nomeado Curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de Junho de 2022.
14 e 15/06
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - Praça
João Mendes s/nº - sala 2200 / 2208 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: (11)
2171-6353 - São Paulo-SP - E-mail: sp1regpub@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO – Prazo de 20 dias, expedido nos autos da ação de USUCAPIÃO, processo nº 1096957-13.2018.8.26.0100 (U-1380). A Dra. RENATA PINTO LIMA ZANETTA,
MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Augusto João Galli, Espólio de Leonor Benesta Galli, na pessoa do(a)
inventariante, Ricieri João Galli, p/ herdeiros, Ricieri João Galli Filho, herdeiro
de Ricieri João Galli, Elenice João Galli Moreira, herdeira de Ricieri João Galli,
Silene João Galli Adamek, herdeira de Ricieri João Galli, Antonio João Galli,
herdeiro de Ricieri João Galli, Mercia Cristina Ber tolini do Vale, herdeira de
Ricieri João Galli, Jandira Radis Galli, Augusto João Galli Filho e s/m. Maria
Salerno Galli, José Antonio Aranda, Izabel Rodrigues Aranda, Adriana Rodrigues
Aranda, Manoel Dourado Sobrinho e Osmano Esteves Aguilar e s/m. Carmelia
Ferreira Aguilar, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores,
que ALEKSANDRO WILLIANS YOGUILHERVICCI, ERICA SOUZA ORDONHA
YO G U I L H E RV I C C I , G I L B E RTO YO G U I L H E RV I C I e PAT R I C I A B A P T I S TA
YOGUILHERVICCI ajuizaram ação de USUCAPIÃO visando a declaração de
domínio do imóvel localizado na Rua Antonio Onofre Cidade nº 154, Jardim
Colorado, São Paulo/SP, com área de250,00 m², contribuinte nº 148.289.00135, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente EDITAL para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS para que,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis,
CONTESTEM o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 30 de maio de 2022.
15 e 16/06

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
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Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.
CNPJ/ME 07.658.098/0001-18 - NIRE 35.300.382.846
$WDGD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQ£ULD5HDOL]DGDHPSDUD5HUUDWLߔFD©¥R
da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31/05/2022
1. Data, Hora e Local: Aos 10 dias/06/2022, às 08h, em reunião realizada exclusivamente por meio de
videoconferência, nos termos do Artigo 121, Parágrafo Único, da Lei 6.404/1976 (“Lei das Sociedades
SRU$©·HV”), sendo tida como realizada na sede social da Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.,
sociedade anônima de capital fechado, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Paulista, 475, 3º andar
- parte, Bela Vista, CEP 01311-000 (“Companhia”). 2. &RQYRFD©¥R H 3UHVHQ©D: Dispensada a
convocação, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista a
presença da única acionista da Companhia, conforme registro e assinatura constantes no Livro de
Presença de Acionistas respectivo, a Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A., sociedade
anônima de capital aberto, com sede em São Paulo/SP, Avenida Paulista, 475, 3º andar - parte, Bela
Vista, CEP 01311-000, CNPJ/ME nº 11.992.680/0001-93, com seu atos constitutivos arquivados
perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“-8&(63”) NIRE 35.300.379.560, neste ato
representada nos termos do seu Estatuto Social, por seu Diretor, Sr. Frederico de Aguiar Oldani,
brasileiro, divorciado, administrador, RG nº 15.337.260-6 (SSP/SP), CPF/ME nº 253.515.048-47,
domiciliado no município de São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Paulista, 475, 3º andar
- parte, Bela Vista, CEP 01311-0000 (“Qualicorp Consultoria”). 3. &RPSRVL©¥RGD0HVD: Presidente:
Sr. Frederico de Aguiar Oldani; Secretária: Sra. Natália Brassaloti. 4. Ordem do Dia: Deliberar
sobre: (1) D UHWLߔFD©¥R GR LWHP L  GD 2UGHP GR 'LD GD DWD GD$VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQ£ULD GD
Companhia realizada em 31/05/2022, às 08:00, na sede da Companhia, a qual foi protocolada para
registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, em 01/06/2022, nº 0.646.816/22-6 (“AGE”); (2) a
UHWLߔFD©¥RGRLWHP LY GRLWHPGDV'HOLEHUD©·HVGDDWDGD$*((3)DUDWLߔFD©¥RGHWRGRVRVGHPDLV
termos constantes da ata da AGE não expressamente alterados pela presente assembleia; (4) a
celebração do “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com
Garantia Adicional Fidejussória, da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.”, entre a
Companhia, a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a Qualicorp Consultoria
e Corretora de Seguros S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a CVM,
com sede em São Paulo/SP, na Avenida Paulista, 475, 3º andar - parte, Bela Vista, CEP 01311-000,
CNPJ/ME nº 11.992.680/0001-93, com seus atos constitutivos registrados na JUCESP NIRE
35.300.379.560 (“Emissora”) (“3ULPHLUR$GLWDPHQWR”), (5) a autorização à diretoria da Companhia
para adotar todos e quaisquer atos e a assinar todos e quaisquer documentos relacionados à Emissão,
à Oferta e à Fiança, que sejam necessários à implementação e formalização dos itens “1” a “4” acima,
LQFOXLQGRVHPOLPLWD©¥RDRDGLWDPHQWRDR&RQWUDWRGH'LVWULEXL©¥R FRQIRUPHGHߔQLGRQD$*( H(6)
UDWLߔFDUWRGRVRVDWRVM£SUDWLFDGRVSHODGLUHWRULDGD&RPSDQKLDHRXSHORVUHSUHVHQWDQWHVOHJDLVGD
Companhia no âmbito da Emissão, da Oferta e da Fiança, incluindo aqueles praticados para
implementação dos itens “1” a “5” das Deliberações, acima mencionados. 5. 'HOLEHUD©·HV: Após
exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros presentes resolveram, por
unanimidade e sem quaisquer ressalvas: 5.1. Aprovar a UHWLߔFD©¥RGRLWHP L GD2UGHPGR'LDGDDWD
GD$*(DߔPGHUHWLߔFDURQ¼PHURGDHPLVV¥RGD(PLVVRUDGHژlڙSDUDژlڙHPLVV¥RSDVVDQGRWDOLWHP
a vigorar com a seguinte nova redação:“(i) DSUHVWD©¥RGHߓDQ©D ژFiança”) em garantia das obrigações
DVVXPLGDVSHOD4XDOLFRUS&RQVXOWRULDH&RUUHWRUDGH6HJXURV6$ ژEmissora”), perante os titulares
de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com
JDUDQWLD DGLFLRQDO ߓGHMXVVµULD GD l HPLVV¥R GD (PLVVRUD QR YDORU WRWDO GH 5 
ژDebenturistasژ ڙDebêntures ڙH ژEmissão”, respectivamente), as quais serão objeto de oferta
S¼EOLFDFRPHVIRU©RVUHVWULWRVGHGLVWULEXL©¥RQRVWHUPRVGD,QVWUX©¥R&90HGRژ,QVWUXPHQWR
Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série
Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, da Qualicorp Consultoria e
&RUUHWRUDGH6HJXURV6$(ژ ڙVFULWXUDGH(PLVV¥R ڙDVHUFHOHEUDGRHQWUHD(PLVVRUDQDTXDOLGDGH
de emissora das Debêntures, o Agente Fiduciário, para representar, perante a Emissora, a comunhão
GRVLQWHUHVVHVGRV'HEHQWXULVWDVHD&RPSDQKLDQDTXDOLGDGHGHߓDGRUD; 5.2. $SURYDUDUHWLߔFD©¥R
GRLWHP LY GRLWHPGDV'HOLEHUD©·HVGDDWDGD$*(DߔPGHUHWLߔFDURQ¼PHURGDHPLVV¥RGD
(PLVVRUDGHژlڙSDUDژlڙHPLVV¥RSDVVDQGRWDOLWHPDYLJRUDUFRPDVHJXLQWHQRYDUHGD©¥R(ژiv)
Número da Emissão: D(PLVV¥RUHSUHVHQWDU£DlHPLVV¥RGHGHE¬QWXUHVGD(PLVVRUD;” 5.3. Aprovar
DUDWLߔFD©¥RGHWRGRVRVGHPDLVWHUPRVFRQVWDQWHVGDDWDGD$*(Q¥RH[SUHVVDPHQWHDOWHUDGRVSHOD
presente reunião. 5.4. Aprovar a celebração do Primeiro Aditamento, bem como de eventuais
posteriores aditamentos à Escritura de Emissão no âmbito da Emissão e da oferta de Debêntures; 5.5.
Autorizar a diretoria da Companhia para adotar todos e quaisquer atos e a assinar todos e quaisquer
documentos relacionados à Emissão, à Oferta e à Fiança, que sejam necessários à implementação e
formalização dos itens 5.1 a 5.4 acima, incluindo, sem limitação ao aditamento ao Contrato de
Distribuição; e 5.6. 5DWLߔFDU WRGRV RV DWRV M£ SUDWLFDGRV SHOD GLUHWRULD GD &RPSDQKLD HRX SHORV
representantes legais da Companhia no âmbito da Emissão, da Oferta e da Fiança, incluindo aqueles
praticados para implementação dos itens “5.1” e “5.5” das Deliberações, acima mencionados. Todos os
WHUPRVDTXLXWLOL]DGRVHLQLFLDGRVHPOHWUDPDL¼VFXODTXHQ¥RIRUDPH[SUHVVDPHQWHGHߔQLGRVQHVWDDWD
WHU¥R R VLJQLߔFDGR D HOHV DWULEX¯GR QD$*( 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar foram
encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, aprovada
e por todos os presentes assinada. Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos
termos do Artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Assinaturas: Mesa: Presidente: Frederico
de Aguiar Oldani; e Secretária: Natália Brassaloti; Acionista: Qualicorp Consultoria e Corretora de
Seguros S.A. (representada pelo seu Diretor, Sr. Frederico de Aguiar Oldani e Elton Hugo Carluci). A
SUHVHQWHDWD«FµSLDߔHOGDDWDODYUDGDHPOLYURSUµSULR6¥R3DXORMesa: Frederico de
Aguiar Oldani - Presidente; Natália Brassaloti - Secretária.

O OFICIAL DO 6º DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL, nos termos do art.
26, §4º da Lei 9.514/97, faz saber que, foi prenotado nesta Serventia Imobiliária sob
nº 763.419, em 13 de janeiro de 2022, o requerimento datado de12 de janeiro de 2022,
pela credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ nº 00.360.305/0001-04,
com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, Brasília, Distrito Federal,
objetivando a intimação pessoal da devedora fiduciante MARIA DE LOURDES LIMA
DE ANDRADE, solteira, maior, brasileira, vendedora de comércio varejista e atacadista,
RG nº 32.662.455-7-SSP/SP, CPF nº130.852.473-00, residente e domiciliada, na Rua
Conselheiro Crispiniano, nº 69, República, São Paulo, SP,a qual encontra-se em local
ignorado, incerto ou inacessível, conforme certificado no procedimento após as
tentativas intimações pessoaisatravés dos prepostos desta serventia, Paulo Ítalo de
Oliveira Cardoso, Escrevente Autorizado, e Rickelme da Silva Lopes, Escrevente
Autorizado, datadas de24 de fevereiro de 2022, 07 de março de 2022, 29 de março de
2022 e 16 de maio de 2022, nos endereços indicados pelo credor. Desta forma, FICA
A DEVEDORA FIDUCIANTE INTIMADA À COMPARECER neste Registro de Imóveis,
situado à Avenida Doutor Francisco Mesquita, nº 1.000, (Loja Âncora N, Shopping
Central Plaza), Quinta da Paineira - São Paulo, SP - CEP: 03153-001, de segunda a
sexta - feira, das 09:00 às 16:00 horas, a fim de efetuar o pagamento das prestações
vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, mais os juros convencionais,
as penalidades e os demais encargos contratuais, ficando cientificados que, decorrido
o prazo desta intimação, sem a purgação da mora, o Oficial promoverá a averbação,
na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário,
nos termos previstos no parágrafo 7º do artigo 26 da Lei 9.514/97. O valor dos
encargos devidos ao credor, correspondentes às prestações vencidas, importam, na
data de 20 de maio de 2022, em R$ 8.155,90 (Oito mil, cento e cinquenta e cinco reais
e noventa centavos), somando-se, também às despesas correspondentes ao envio
das intimações – R$ 1.415,13 (Um mil, quatrocentos e quinze reais e treze centavos),
totalizando nos valores de R$ 9.571,03(Nove mil, quinhentos e setenta e um reais e
três centavos),decorrente do contrato de alienação fiduciária registrado sob nº 4 na
matrícula nº 208.249, referentes à aquisição do apartamento nº 1.712, tipo 2 – 1D,
localizado no 17º pavimento tipo do empreendimento denominado “Condomínio Rennova
Cambuci”, situado na Avenida do Estado, nº 5.814, no 12º Subdistrito – Cambuci. As
formas de pagamento aceitas por esta Serventia são as seguintes: dinheiro em
espécie (até o valor de R$ 10.000,00) ou cheque administrativo nominal ao credor
fiduciário. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de 15 dias, a contar da última
publicação deste edital; e não sendo pago a importância devida, serão constituídos
em mora, nos termos do artigo 26 e seus parágrafos, da Lei nº 9.514 de 20 de
novembro de 1.997. Em virtude da não localização pessoal dos devedores fiduciantes,
é feita a intimação do mesmo através do presente edital, que será publicado por 03
(três) dias consecutivos. São Paulo, 20 de maio de 2022.
15,16 e 21/06

Micro e pequenos empresários mantêm
otimismo pelo quarto mês seguido
O otimismo dos donos de
micro e pequenas empresas segue em alta pelo quarto mês consecutivo. De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae),
o índice de confiança do micro e
pequeno empresário (IC-MPE)
avançou 1,8 ponto em maio, chegando a 98,1 pontos, o maior nível desde outubro de 2021, quando indicou 98,9 pontos. Os dados fazem parte da Sondagem
Econômica das Micro e Pequenas Empresas, realizada em parceria com a Fundação Getulio
Vargas (FGV).
Na avaliação do Sebrae, a mai-

or circulação de pessoas, após
dois anos de confinamento em
razão da pandemia de covid-19, a
melhora no desempenho das vendas, bem como a prorrogação do
Programa Nacional de Apoio às
Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Pronampe) até
2024, pesaram na percepção positiva dos empresários.
“A contínua recuperação da
confiança foi observada em todos os setores pesquisados:
comércio, serviços e indústria
de transformação”, disse o
Sebrae.
Entre os setores, o comércio foi o que obteve mais desta-

que. Após registrar queda em
abril, a confianças dos empresários desse segmento voltou a
subir em maio. O índice apresentou elevação de 5,5 pontos, fechando o mês em 91,4 pontos, o
maior nível desde outubro de
2021 (92,9 pontos).
No setor de serviços, a atividade de transporte foi a que
mais se destacou. Outro setor
que ganhou espaço foi o de serviços profissionais e serviços
prestados às famílias. Já a indústria de transformação se
manteve em um patamar neutro,
mas com destaque para o vestuário que trouxe um índice de

confiança positivo.
De acordo com o presidente
do Sebrae, Carlos Melles, o ânimo dos empresários foi influenciado tanto pela situação atual
quanto pelas expectativas de
curto prazo. Melles, entretanto,
pondera que ainda é preciso ter
cautela.
“Mesmo com esse cenário de
melhora no ânimo por parte das
empresas, a parcimônia tem sempre que prevalecer, já que ainda
enfrentamos
problemas
conjunturais, como a escassez
de insumos, prognósticos de alta
de inflação e taxas de juros”, argumentou. (Agencia Brasil)

PPI recomenda a privatização da
Autoridade Portuária de Santos
O Conselho do Programa de
Parcerias de Investimentos
(PPI) do governo federal recomendou a inclusão da Autoridade Portuária de Santos, antiga Companhia Docas do Estado de São Paulo, no programa
de privatização. A decisão foi
publicada na terça-feira (14) no
Diário Oficial da União (DOU).
Ligada ao Ministério da
Infraestrutura, a Autoridade
Portuária de Santos é uma em-

presa pública de capital fechado responsável pela gestão e fiscalização das instalações portuárias e das
infraestruturas públicas no
Porto de Santos, maior porto
da América Latina.
Segundo a empresa, o porto é responsável por, no mínimo, 25% do comércio exterior
brasileiro. A resolução do PPI
diz que a concessão dos serviços portuários deve ocorrer

“de forma associada à transferência do controle acionário”
da companhia.
O conselho do PPI também
recomendou que o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
seja designado como o responsável pela execução e pelo
acompanhamento das medidas
de privatização.
Antes do início dos estudos, a decisão do PPI será sub-

metida ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que poderá determinar ou não a inclusão
da empresa no Programa Nacional de Desestatização (PND).
O processo de estudos técnicos será acompanhado pela
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), que
vai examinar, ainda no âmbito de
sua competência, a minuta do
contrato de concessão do serviço portuário. (Agencia Brasil)

Jornal O DIA SP

Jornal O DIA SP

Esporte

PÁGINA 6

Seleção Feminina

QUARTA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2022

José Roberto Guimarães comandou o treino na manhã de
segunda-feira
com a relação bloqueio-defesa, e
com a transição de jogo, que teremos que fazer com muita velocidade. Estes jogos são para evoluir, ganhar mais experiência,
principalmente as jogadoras mais
jovens”, analisa Zé Roberto.
A estreia do Brasil contra a
Turquia é nesta quarta-feira
(15.06), às 21h, com transmissão ao vivo do sportv 2. O Brasil
está na sexta posição na classificação da Liga Mundail, com
9 pontos e três vitórias. “É mui-

to importante jogarmos com o
público de Brasília ao nosso
lado. A torcida já compareceu
nas finais da Superliga Feminina e apoiou muito a seleção
masculina na semana passada.
Teremos bons jogos pela frente
e a torcida vai nos ajudar muito
em cada um deles”, diz o treinador do Brasil.
Para a segunda etapa da Liga
das Nações o técnico José Roberto Guimarães selecionou as
levantadoras Macris e Roberta;

as opostas Rosamaria e Kisy; as
centrais Carol, Diana, Lorena e
Júlia Kudiess; as ponteira Gabi,
Pri Daroit, Julia Bergmann e Ana
Cristina; e as líberos Natinha e
Nyeme.
A Liga das Nações reúne as
16 melhores seleções de voleibol do planeta. Em 2022, a competição será realizada em duas
fases. A primeira tem três etapas.
Em cada uma, os times são divididos em dois grupos e cada um
joga quatro vezes. Os grupos e os
confrontos de cada semana são
definidos por sorteio. Os oito
melhores desta fase avançam para
a fase final, que acontece de 13 a
17 de julho, em Ancara (Turquia).
A etapa de Brasília da Liga das
Nações feminina foi realizada
pela CBV em parceria com o governo do Distrito Federal.
Segunda etapa - Brasília (DF)
15/06 – Brasil x Turquia, às
21h, no sportv 2; 16/06 – Brasil
x Holanda, às 21h, no sportv 2;
18/06 – Brasil x Itália, às 15h,
no sportv 2; 19/06 – Brasil x
Sérvia, às 10h, na TV Globo e no
sportv 2. O Banco do Brasil é o
patrocinador oficial do voleibol
brasileiro

Foto/ Wagner Carmo

Brasileiros conquistam novas
vitórias na Europa

Izabela Rodrigues
Os brasileiros prosseguem no
circuito europeu de competições
de atletismo de 2022. Os melhores resultados de terça-feira (14)
foram alcançados por Almir Junior, vencedor do salto triplo nos

Jogos Paavo Nurmi, em Turku,
Finlândia, e Izabela Rodrigues,
campeã do lançamento do disco
no Kladenské Memoriály-2022,
em Kladno, República Checa.
Almir (Sogipa-RS) venceu a

sua prova, com 16,90 m (0.1),
marca obtida em sua quarta tentativa. O italiano Tobia Bocchi
terminou na segunda colocação,
com 16,68 m (0.2), seguido do
chinês Yaoqing Fang, com 16,58
m (-0.3). O meeting faz parte da
série ouro do World Athletics
Continental Tour.
Nos 110 m com barreiras, na
mesma competição, Eduardo de
Deus (CT Maranhão-MA) ficou
em quarto lugar, com 13.47
(0.0). O pódio foi formado pelo
norte-americano Aaron Mallett
(13.22), pelo polonês Damian
Czykierv (13.32) e pelo britânico David King (13.46).
No Kladenské Memoriály2022, em Kladno, mais uma vitória da brasileira Izabela Rodrigues da Silva (IEMA-SP) no lançamento do disco. A finalista
olímpica em Tóquio conseguiu
a marca de 60,56 m. A dinamarquesa Lisa Brix Pedersen ficou

na segunda colocação, com
58,69 m, seguida da grega Chrysoula Anagnostooulou, com
56,81 m. A competição foi válida pela série bronze do World
Athletics Continental Tour.
No salto em altura, Fernando
Ferreira (IEMA-SP), também em
Kladno, terminou em sexto lugar,
com 2,18 m. O sírio Majd Eddin
Ghazal levou o ouro com 2,24 m.
Os brasileiros no Citius Meeting, também da série bronze do
Continental Tour, disputado no
Estádio Wankdorf, em Berna, Suíça: Eliane Martins (Pinheiros-SP)
foi quinta colocada no salto em
distância, com 5,92 m (0.2); Lorraine Martins (Pinheiros-SP) ficou
em sétimo nos 100 m, com 11.58
(0.0) e Lucas Carvalho (ICB-RJ)
foi desqualificado nos 200 m.
A NewOn é patrocinadora do
atletismo brasileiro para a saúde
integral dos atletas e apoio às
competições.

O campeonato do Grupo de
Amigos do Kart (Grakar) realizou a sua quarta etapa no último
fim de semana, no Kartódromo
Granja Viana, em Cotia (SP),
registrando uma marca super
importante. Nas 16 corridas
disputadas neste ano não houve repetição de vencedores, o
que faz deste certame um dos
mais equilibrados da categoria
Rental Kart da Grande São Paulo. Os inéditos vitoriosos desta
rodada foram Jessica Munic,
Wanderley Borges, Thiago Eloy
e Alex Ramos.
Na Bateria A João Gabriel
Oliveira conquistou a pole position, apenas um milésimo de segundo mais rápido do que Jéssica Munic, que na prova virou o
jogo e venceu com 0s107 de vantagem sobre João. Na Bateria B
Wanderley Borges partiu da pole
position, o que facilitou a sua
vida pra abrir a margem de 9s330

sobre Fernando Braga. Na Bateria C Thiago Eloy também aproveitou o privilégio de largar da
primeira posição para vencer com
4s012 de folga para Rodrigo Borges. Finalmente na Bateria D, Alex
Ramos foi o mais rápido na tomada de tempos e sumiu na frente, abrindo a grande vantagem de
10s097 para Lucas Porto.
Nesta fase classificatória de
cinco etapas da Grakar os pilotos são divididos pela média da
pontuação nas provas anteriores
e as baterias intercalaam pilotos
com maior pontuação. A partir da
6ª etapa, quando o campeonato
começa a entrar em sua fase de
definição, todos pilotos serão
divididos nas categorias Elite e
Graduados.
Nesta etapa foram arrecadados donativos como água sanitária, desinfetante, lâmina de barbear, Lysoform e papel higiênico para a Casa de Velhinhos On-
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Kartismo: Quarta etapa da Grakar
continua revelando novos vencedores

Wanderley Borges sai na frente para vencer a bateria B
dina Lobo.
A quinta etapa da Grakar será
no dia 9 de julho, novamente no
Kartódromo Granja Viana.
A Grakar conta com o apoio
de Cervejaria Paulistânia, Erdinger, Construtora Verga Antonio

Ltda, SM Competition, HarderThan, Montevérgine, DKR Luvas,
Maçaranduba Motors, Kart Amador SP, Liv Confeitaria, RG Soluções Digitais, Bela Art Comunicação Visual, Sky Pizzas, Rapadora WMA.

André Negrão vê
Alpine ter problemas em
Le Mans, mas mantém
liderança do WEC
Time francês sofre falha no câmbio no início da corrida

Foto/ Germain Hazard DPPI

Não vai ser fácil. Mas a seleção brasileira feminina de vôlei
está preparada. Brasília recebe a
segunda etapa da Liga das Nações com início na terça-feira.
Diante de sua torcida, a equipe
de José Roberto Guimarães encara Turquia, Holanda, Itália e
Sérvia, nada menos que as quatro semifinalistas do Campeonato
Europeu de 2021. As partidas serão no
ginásio Nilson Nelson, com ingressos
à venda pelo site: https://
www.eventim.com.br/artist/vnl/.
“Teremos uma semana importante, com quatro jogos difíceis. Logo na estreia, enfrentaremos a Turquia, equipe que está
jogando junta há alguns anos,
com certa experiência e que conhece muito bem algumas de
nossas jogadoras. Depois enfrentaremos a Holanda, que está
se renovando e conta com atletas que conhecemos, como a
Anne, que joga no Brasil. Na sequência, teremos a Itália, que vem
com a Egonu; e encerraremos
contra a Sérvia. Serão jogos extremamente difíceis, contra
equipes que têm o mesmo nível
que nós. Vamos ter que correr
bastante. Ainda estamos fazendo
ajustes no sistema defensivo,

Foto/ Wander Roberto

Brasil preparado para as “pedreiras”
da segunda etapa da Liga das Nações

24 Horas de Le Mans 2022

AAlpine completou as 24
Horas de Le Mans na quinta
colocação entre os competidores da Hypercar. O time,
que conta com André Negrão
e os franceses Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere,
conseguiu superar os problemas enfrentados ao longo da
maratona de um dia inteiro,
encerrada no domingo (12)
no circuito de La Sarthe, para
terminar a prova e marcar
pontos importantes no Mundial de Endurance, o FIA
WEC. A equipe do brasileiro
segue na liderança do campeonato.
O time francês se manteve na volta do líder até o início da quarta hora de corrida, quando problemas de
transmissão obrigaram a visitar os boxes e ir para a garagem por duas vezes. A partir daí, o objetivo da equipe
foi completar a prova mais
tradicional do endurance
mundial para somar pontos,
visando o campeonato.
“A gente entrou na prova
pensando na vitória, mas os
problemas no câmbio mudaram tudo. A partir deles nossa meta foi apenas completar a corrida. Nisso tivemos
êxito e conseguimos pontuar, o que é importante para a
sequência da temporada do
WEC. Vamos para a próxima, sempre pensando em
batalhar com os Toyota pelo
título da temporada”, disse
Negrão.
Outro brasileiro na
Hypercar, Pipo Derani terminou a prova em quarto lugar
com a Glickenhaus, também
correndo ao lado de franceses,
Olivier Pla e Romain Dumas,
terminando dez giros atrás dos
vencedores, o trio da Toyota
formado pelo suíço Sébastien
Buemi, o neozelandês Brendon Hartley e o japonês Ryo
Hirakawa.
Apesar de o resultado não

ser o desejado, a Alpine segue na liderança do campeonato, agora com 81 pontos,
contra 78 de Hartley, Hirakawa e Buemi. Pla e Dumas
completam o top-3 do campeonato com 69 pontos.
Outras categorias – Na categoria LMP2, a vitória ficou
com a equipe JOTA, time de
António Félix da Costa (Portugal), Will Stevens (Inglaterra) e Roberto González (México), trio que liderou a corrida de ponta a ponta. Os brasileiros da LMP2 tiveram
bons desempenhos. Felipe
Nasr ajudou a Penske, time
que também conta com Dane
Cameron (Estados Unidos) e
Emmanuel Collard (França),
a terminar na quinta colocação. Já Pietro Fittipaldi fez a
volta mais rápida do protótipo número 43 da Inter Europol, que terminou na 14ª colocação ao lado de David Heinemeier-Hansson (Dinamarca) e Fabio Scherer (Suíça).
Na LMGTE-Pro, Gianmaria Bruni (Itália), Richard
Lietz (Alemanha) e Frederik
Makowiecki (França) venceram com um Porsche. A segunda posição ficou com o
Ferrari da AF Corse do brasileiro Daniel Serra, Alessandro Pier Guidi (Itália) e James Calado (Inglaterra). Já a
Riley, de Felipe Fraga (Brasil), Sam Bird (Inglaterra) e
Shane van Gisbergen (Nova
Zelândia), ficou com a quinta posição com outro Ferrari.
Na LMGTE-Am,pela TF
Sport, Ben Keating (Estados
Unidos), Henrique Chaves
(Portugal) e Marco Sorensen (Dinamarca) venceram
com um Aston Martin. Esta
classe não contou com pilotos brasileiros.
A temporada do WEC
terá prosseguimento no dia
10 de julho, com as 6 Horas de Monza.

Para você que sofre de insônia, enxaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qualidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de produtos que promovem bem-estar
para pessoas que buscam longevidade, nós temos uma solução para
lhe oferecer.

(11) 99653-7522

