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Vice-presidente diz que adesão
do Brasil à OCDE é prioridade
O vice-presidente Hamilton
Mourão disse na terça-feira
(21) que a entrada do Brasil
na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), grupo das
economias mais industrializadas do planeta, é a grande prioridade na política externa do
governo. A declaração foi dada
durante a abertura do Fórum
Brasil-OCDE, em Brasília,
evento que ocorre até quintafeira (23) e prevê uma série de
reuniões entre países latinoamericanos e representantes da
organização.
“Desde o início do governo do presidente Jair
Bolsonaro a acessão do Brasil
à OCDE é prioridade da polí-

Capital paulista inicia programa de
recapeamento de ruas e avenidas
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Previsão do Ipea é de estabilidade
para setor agropecuário em 2022
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Previsão do Tempo
Quarta: Dia de
sol com névoa fraca ao amanhecer.

Manhã

Tarde

26º C
15º C
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A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou na
terça-feira (21) o novo reajuste
das bandeiras tarifárias, que incidem na conta de luz em caso
de escassez hídrica ou qualquer
fator que aumente o custo de produção de eletricidade. Os aumentos irão de 3,2% a 63,7%,
dependendo do tipo da bandeira.
Os aumentos não encarecerão as contas de luz porque,
desde abril, a bandeira tarifária está verde, quando não
ocorre cobrança adicional. Os
valores entrarão em vigor em
1º de julho e serão revisados
em meados de 2023.
Confira os novos valores das
bandeiras tarifárias:
Bandeira verde: sem cobran-

ça adicional;
Bandeira amarela: +59,5%,
de R$ 18,74 para R$ 29,89 por
megawatt-hora (MWh);
Bandeira vermelha patamar
1: +63,7%, de R$ 39,71 para R$
65 por megawatt-hora (MWh);
Bandeira vermelha patamar
2: +3,2%, de R$ 94,92 para
R$ 97,95 por megawatt-hora
(MWh).
Desde 16 de abril, vigora no
Brasil a bandeira verde, quando
foi antecipado o fim da bandeira
de escassez hídrica. Segundo o
Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS), a bandeira verde será mantida até dezembro,
por causa da recuperação dos níveis dos reservatórios das usinas
hidrelétricas no início do
ano.(Agencia Brasil)

Esporte

Na Liga das Nações, uma
etapa cheia de desafios
para a seleção masculina
Polônia, atual bicampeã
mundial; Sérvia, quarta colocada no último Campeonato
Europeu; Irã, campeão asiático; e Bulgária, anfitriã do
evento. A seleção brasileira
masculina não terá vida fácil
na segunda etapa da Liga das
Nações, que acontece na cidade de Sófia. O técnico Renan Dal Zotto sabe dos desafios e preparou a equipe para
cada um deles. A estreia do
time brasileiro será nesta
quarta-feira (22), às 11h (de
Brasília), contra a Polônia,
com transmissão ao vivo do
sportv 2.
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CNK divulga Regulamento
Particular de Prova para a
23ª Copa Brasil de Kart
A Comissão Nacional de
Kart (CNK) divulgou na terçafeira (21) o Regulamento Particular de Prova para a 23ª
Copa Brasil de Kart, que acontecerá dentro de um mês no
Kartódromo Emerson Fittipaldi, em Aracaju (SE).
Além das autoridades da

Confederação Brasileira de
Automobilismo (CBA) confirmadas para a competição
e outros detalhes importantes do evento, o documento também revela as relações coroa/pinhão para os
motores de cada categoria
em disputa.
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Cacá Bueno e Ricardo
Baptista conquistam pontos
importantes em
Santa Cruz do Sul

O central Flávio

Itaú BBA IRONMAN 70.3 Rio
de Janeiro: percurso, uma
das atrações da prova carioca

Noite
Foto/ Fábio Falconi

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,14
Venda:
5,14
Turismo
Compra: 5,25
Venda:
5,36

EURO
Compra: 6,41
Venda:
6,41

Aneel reajusta bandeiras
tarifárias em até 64%

Itaú BBA IRONMAN 70.3 Rio de Janeiro

A etapa do Rio de Janeiro do
Itaú BBA IRONMAN 70.3 será
o próximo desafio do calendário
2022 do Circuito IRONMAN no
país. No dia 3 de julho, competidores amadores de 23 países
terão pela frente 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km
de corrida em busca de uma das
45 vagas para o IRONMAN 70.3
World Championship 2022, programado para os dias 28 e 29 de
outubro, em St. George, no estado de Utah (EUA). Considerado
pelos atletas um dos principais diferenciais dessa etapa, o percurso
é considerado encantador e extremamente técnico, especialmente
na parte do pedal.
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou na terça-feira (21) a suspensão cautelar da importação,
produção, distribuição e comercialização do carbendazim, um
agrotóxico muito usado por
agricultores brasileiros no combate a fungos que atacam plantações de feijão, arroz, soja e de
outras culturas agrícolas.
A decisão foi tomada após
apresentação de voto da diretora
Meiruze Freitas, durante uma reunião extraordinária da diretoria
colegiada da Anvisa, aprovada por
maioria entre os integrantes.
Segundo a agência, a suspensão deve durar até a conclusão do processo de reavaliação
toxicológica do produto. A
Anvisa iniciou a reavaliação do
carbendazim em 2019. No Brasil, o registro de agrotóxicos
não tem prazo de validade e a
última avaliação desse fungicida foi feita há cerca de duas
décadas. De lá pra cá, novos
estudos apontaram sérios problemas relacionados ao manuseio e ingestão do produto.
No início deste ano, um relatório elaborado por técnicos
da Anvisa foi apresentado durante reunião da diretoria e propôs
o banimento do carbendazim.
Segundo o documento, o carbendazim “possui aspectos toxicológicos proibitivos de registro,
não sendo possível estabelecer um
limiar de dose segura para a exposição” humana. Entre os aspectos listados pelos técnicos está o
potencial do agrotóxico de provocar câncer, prejudicar a capacidade reprodutiva humana e afetar
o desenvolvimento. Na ocasião,
um pedido de vista coletivo adiou
a análise do caso, que foi retomada nesta terça-feira.
Em seu voto, a diretora Meiruze Freitas invocou o poder geral de cautela previsto na Lei
9.782/1999. A medida passa a
valer a partir da publicação da
decisão no Diário Oficial da
União (DOU). De acordo com a
Anvisa, o carbendazim está entre
os 20 agrotóxicos mais usados
do Brasil. (Agencia Brasil)

Classes B, C, D e E têm
menos acesso a computadores
desde a pandemia

Foto/ Wander Roberto

Anvisa determina
suspensão do
agrotóxico
carbendazim

tica externa do nosso país”,
destacou Mourão. Ele representou o presidente Jair Bolsonaro,
que estava previsto para participar do evento, mas acabou
alterando a agenda.
“Concluímos que o ingresso do Brasil na OCDE é caminho natural e fator relevante
para que o Brasil dê passos largos rumo a uma maior inserção de nossa economia, nossas empresas e nossos produtos nos fluxos internacionais de
comércio e investimentos”,
acrescentou o vice-presidente.
A carta-convite do conselho
da OCDE, que formaliza o início do processo de entrada do
Brasil ao grupo, foi enviada em
janeiro deste ano. Página 4

Mercedes AMG GT3 de Cacá Bueno e Ricardo Baptista
puxando a fila
Santa Cruz do Sul (RS) foi de
grandes desafios para a dupla Cacá
Bueno e Ricardo Baptista, vencedores da etapa passada do Endurance Brasil. Após o adiamento da
classificação de sexta-feira para
o sábado pela manhã, a dupla do
Mercedes-AMG GT3 conseguiu
o quarto lugar no grid. Ricardo fez
uma boa largada, chegou a andar
em segundo nas primeiras voltas
e, após o segundo stint, entregou
o carro para Cacá, que também

lutava entre os líderes da classe. Uma pedra furou o radiador
de óleo do carro e isso atrapalhou os planos da dupla de brigar pela vitória.
“Foi uma etapa bem complicada não só para nós, mas para
todos os pilotos. Praticamente não tivemos treinos por conta da chuva e todos os carros
sofreram com o asfalto de Santa Cruz do Sul, que é bastante
abrasivo.
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Capital paulista inicia programa
de recapeamento de ruas e avenidas
Aluguel residencial tem
alta de 2,2% em maio na
capital paulista
O valor dos novos contratos de aluguel residencial na
cidade de São Paulo tive alta de
2,21% entre junho de 2021 e
maio deste ano, segundo pesquisa do Sindicato da Habitação
de São Paulo (Secovi-SP).
O índice é menor do que a
inflação medida pelo Índice
Geral de Preços – Mercado
(IGPM) da Fundação Getulio
Vargas, que ficou em 10,72%
para o período. O índice é usado como referência para o reajuste anual da maior parte dos
contratos.
Nos primeiros cinco me-

ses do ano, os valores dos contratos tiveram elevação de
1,4% em comparação com o
mesmo período de 2021. Em
maio, os alugueis registraram
alta de 0,4% em relação ao
mês anterior, sendo que os imóveis de um quarto tiveram o
maior aumento, de 0,5%.
O fiador foi a forma de garantia mais usada pelos inquilinos, presente em 45,5% dos
contratos de maio. O depósito de três meses de aluguel
foi utilizada por 39,5% e o
seguro-fiança por 15%.
(Agência Brasil)

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
Major Palumbo (Bombeiros - Polícia Militar SP e histórico
porta-voz de da instituição) assume hoje a cadeira do falecido
Faria de Sá (PP) num momento em que literalmente a Casa ‘pega
fogo’
.
PREFEITURA (São Paulo)
Enquanto a 26ª parada LGBT bancou as festas do mundo que
“jaz no maligno”, a 30ª Marcha pra Jesus vai mostrar quem tem
verdadeiro espírito cristão pra merecer o Governo Eterno de
Jesus
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Delegado Olim (PP) segue dizendo que a Polícia Civil dará a
maior força pra Força-Tarefa que tá rolando contra os crimes do
PCC (caso de empresas de ônibus e até creches envolvendo o
PT)
.
GOVERNO (São Paulo)
O ex-governador (SP) Marcio França (PSB) teve a coragem
de dizer, anteontem no Roda Viva Cultura (tv), que não apoiará
‘goela abaixo’ a candidatura Lulista do ex-prefeito paulistano
Haddad (PT)
.
CONGRESSO (Brasil)
Deputados federais da situação seguem não querendo a CPI
da Petrobras, mas sim que o patriota que assumir no lugar do que
se demitiu ajude o governo Bolsonaro. Precisa de “171” assinaturas
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Bolsonaro (PL) segue convocando cristãos e suas igrejas a
demonstrarem ao mundo que a 30ª Marcha pra Jesus (feriado
estadual 9 julho) em São Paulo será a maior da História de todo
o mundo
.
PARTIDOS (Brasil)
Primeiro a senadora (MS) Tebet diz que não pertence à ala
corrupta do MDB do ex-presidente Temer. Depois, diz que num
2º turno apoiará Lula (dono do PT). Então “mulher não vota em
mulher” ?
.
JUSTIÇAS (Brasil)
Se verificarmos o que ministros(as) do Supremo pensavam e
votavam nos casos da ‘Lava Jato’ em Curitiba (PR) e condenações em 2ª instância, o que terá mudado na maior Corte de Justiça do Brasil ?
.
HISTÓRIAS
Diferentemente da política, jovens mulheres - como Rafaela
Queiroz, vice-presidente/mídia na histórica DPZ (&T), são reconhecidas por homens com o caráter do jornalista e publicitário Fernando Diniz
.
ANO 30
O jornalista Cesar Neto publica 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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A prefeitura da capital paulista começou na segunda-feira,
(20) a recapear a malha viária em
dez avenidas da cidade. O programa de recapear 5,8 milhões
de metros quadrados de ruas e
avenidas e totaliza um investimento de R$ 1 bilhão.
A ação começou com o mapeamento da malha viária da cidade usando o Sistema Gaia, que
identifica e classifica as vias.
Por meio de dispositivos acoplados em 108 carros de aplicativos e táxis parceiros, que circulam por toda a cidade, é possível verificar e localizar possíveis
defeitos e irregularidades em
tempo real.
“É o maior levantamento já

feito sobre condição, trepidação
e qualidade do asfalto e se tornou base para que São Paulo tivesse informação precisa sobre
o pavimento, com economia de
recursos públicos e ganho de
eficiência”, disse o secretário
municipal das Subprefeituras,
Alexandre Modonezi.
Segundo a prefeitura, com o
mapeamento, cada via paulistana vai economizar recursos públicos, já que o asfalto apresenta estados diferentes de conservação. Onde o sistema mostrou
que a situação é ruim ou péssima, outros dois equipamentos
são usados para diagnosticar a
ondulação do asfalto, se é superficial ou estrutural.

“O Pavscan, um scanner moderno, e o FWD, que avalia a
profundidade do dano, por meio
de impactos no solo, atuam no
diagnóstico para identificar se
há necessidade de reparos profundos”, explicou a prefeitura.
Para fazer o recapeamento,
a prefeitura usará o método Rap
(Reclaimed Asphalt Pavement ), que é um material asfáltico resultante da fresagem de
pavimentos asfálticos, que é
reciclado para ser utilizado novamente nas vias em serviços
de conservação e manutenção
da malha viária. “Além de diminuir a demanda da retirada
deste material (brita) do meio
ambiente, gera economia de

recursos ao município.”
Os materiais são resíduos de
asfalto, guias, sarjetas e concretos, transformando em um produto de melhor qualidade que o
original, denominados resíduo
de construção civil espumado
(RCC Espumado) e base de material fresado com espuma de
asfalto (Rap Espumado) que,
desde outubro de 2021, são utilizados nos serviços da malha
viária da cidade, por setores de
obras da SMSub e por cada uma
das 32 subprefeituras.
Por não gerar nenhum tipo de
contaminação ambiental, o material foi certificado com o Selo
Verde pelo Instituto Chico Mendes. (Agência Brasil)

São Paulo define ordem de desfiles
das escolas de samba em 2023
Ainda é junho, mas já foi dada
a largada para o Carnaval SP 2023.
A ordem dos desfiles das escolas de samba de São Paulo foi
sorteada na noite da segunda-feira (20), na Fábrica do Samba.
Quem prefere garantir logo
um lugar na arquibancada já
pode adquirir os ingressos
para as noites de desfile. Para
a abertura das vendas, um lote
promocional de ingressos nas
arquibancadas foi disponibilizado ao público.
Os desfiles das escolas do
Grupo Especial serão realizados
nos dias 17 e 18 de fevereiro de
2023 e os das agremiações do

grupo de acesso, nos dias 19 e
20. As campeãs voltam à Passarela do Samba no sábado posterior, dia 25 de fevereiro.
Programação
No Grupo Especial, sete escolas desfilam na noite de sexta-feira (17) e sete, na noite de
sábado.
Na sexta-feira, a ordem é a
seguinte: Independente Tricolor;
Acadêmicos do Tatuapé; Barroca Zona Sul; Unidos de Vila Maria; Rosas de Ouro; Tom Maior
e Gaviões da Fiel.
No sábado, a primeira a entrar na avenida é a Estrela do Ter-

ceiro Milênio; seguida por Acadêmicos do Tucuruvi; Mancha
Verde; Império de Casa Verde;
Mocidade Alegre; Águia de
Ouro e Dragões da Real.
No Grupo de Acesso, apresentam-se na noite de domingo
(19) Nenê de Vila Matilde; X-9
Paulistana; Camisa Verde e
Branco; Vai-Vai; Morro da Casa
Verde; Colorado do Brás; Pérola Negra e Mocidade Unida da
Mooca.
O desfile da segunda-feira
(20) começa com a Imperatriz
da Pauliceia, seguida por mais
11 escolas: Amizade Zona Leste; Brinco da Marquesa; Primeira

da Cidade Líder; Imperador do
Ipiranga; Uirapuru da Mooca;
Leandro de Itaquera; Unidos do
Peruche; Unidos de Santa Bárbara; Torcida Jovem; Camisa 12
e Dom Bosco de Itaquera.
Ingressos
Os ingressos para assistir
aos desfiles das escolas de samba de São Paulo estão à venda
neste site, em lote promocional
de lançamento.
Inicialmente, apenas arquibancadas estão disponíveis para
compra, com preços a partir de
R$ 90 para os desfiles do Grupo Especial. (Agência Brasil)

Metrô de SP recebe unidade móvel de
assistência à população LGBTIA+
Estações do metrô de São
Paulo passaram a contar, na segunda-feira (20), com uma unidade móvel de atendimento à
população LGBTIA+. O atendimento é realizado gratuitamente e conta com colaboradores na
prestação de serviços de assistência social, assessoria psico-

lógica e jurídica.
Segundo o Metrô, quando
necessário, é feito encaminhamento aos órgãos competentes.
A ação visa à orientação e ao
combate à violência, intolerância e discriminação a à população LGBTIA+.
Até sexta-feira (24), o servi-

ço será disponibilizado na Linha
1-Azul, das 11h às 16h, nas estações Santana e Parada Inglesa.
Os passageiros da Linha 2Verde também terão atendimento
na quinta-feira (23), das 13h às
18h, na Estação Ana Rosa, que faz
integração com a Linha 1-Azul.
A iniciativa tem organização

da Associação Cultural Educacional e Social Dynamite, atual
gestora dos Centros de Cidadania LGBTI Laura Vermont, Luana Barbosa e Edson Neris, e
apoio da Secretaria Municipal de
Direitos Humanos e Cidadania
de São Paulo e do Metrô Social. (Agência Brasil)

SP lança biblioteca digital gratuita com mais
de 15 mil títulos e atividades culturais
A Secretaria de Cultura e
Economia Criativa do Estado de
São Paulo lançou, na quinta-feira (9), a biblioteca digital gratuita do estado de São Paulo,
BibliON, que abre com um acervo de mais de 15 mil títulos e
uma vasta grade de atividades
culturais, como clubes de leitura e oficinas de capacitação.
A iniciativa recebeu um investimento total de R$ 10 milhões do Governo de São Paulo
(serão mais R$ 5 milhões a cada
ano) e irá interagir com as cerca de 330 bibliotecas municipais que integram o Sistema
Estadual de Bibliotecas Públicas (SisEB.), localizadas em
240 cidades no Estado. O objetivo é que o projeto promova a capacitação continuada
dos profissionais de bibliotecas e provoque o crescimento de
usuários, tanto da biblioteca digital, quanto das físicas.
“A BibliON vai permitir que
a gente amplie o acesso e estimule o hábito da leitura. A nova
plataforma tem o mesmo status
e importância das bibliotecas
estaduais e do sistema SiSEB.
Uma instituição de caráter con-

tinuo e permanente, que acompanhará toda a evolução tecnológica e das pessoas” afirmou o
secretário de Cultura e Economia Criativa Sérgio Sá Leitão.
“A BibliON será um poderoso
instrumento para que o Brasil
se torne um país de leitores.
Neste primeiro ano de funcionamento, cada título do acervo
de 15 mil livros será lido 1 milhão de vezes.”
O acervo da nova plataforma,
gerida pela SP Leituras, Organização Social responsável pela
Biblioteca de São Paulo (BSP),
a Biblioteca Parque Villa-Lobos
(BVL) e o Sistema Estadual de
Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB), estará em constante
atualização e conterá títulos dos
mais variados gêneros, áreas de
conhecimentos e idiomas, no
formato de livros digitais (ebooks) e audiolivros.
O projeto também contempla clubes de leitura, podcasts,
seminários, capacitações e oficinas, além de outras atividades culturais e de formação, para dinamizar seu uso e fomentar as interações do público, tanto com ela,
quanto com as bibliotecas físicas.

“Bibliotecas públicas contemporâneas no mundo são o
que há de mais moderno em termos de investimento de cultura
e economia criativa. Mas, para
que essa afirmação seja verdadeira, é necessário que os projetos sejam pensados para privilegiar não apenas o acervo
como também – e principalmente – o usuário, por meio de uma
oferta variada de serviços que
compõem o conhecimento
além da leitura”, disse o diretor
executivo da SP Leituras, Pierre André Ruprecht. “É por isso
que a essência da BibliON compreende o conceito de biblioteca digital, não em substituição
às bibliotecas locais, mas integrada como forma de crescer
seu público.
O usuário pode fazer empréstimo de até duas obras simultâneas, por 15 dias. A BibliON permite ações como organizar listas, adicionar favoritos,
compartilhar um livro como
dica de leitura nas redes sociais, fazer reservas, ver histórico e sugerir novas aquisições.
Por meio de princípios de gamificação, os associados conse-

guem acompanhar as estatísticas
do tempo dedicado à leitura e
participar de desafios.
E o sistema de busca permite que o usuário utilize diversos
filtros, como tema, autor, categoria ou título. É possível ler em
dispositivos móveis, sem a necessidade de usar dados do celular, por meio do download prévio do título ou, ainda, ajustar o
tamanho da letra e o contraste
da tela; escolher diferentes modos de leitura para dia ou para
noite e acionar a leitura em voz
sintetizada, para saída em áudio
do texto.
Para utilizar o serviço gratuito, basta que os interessados
acessem www.biblion.org.br ou
baixem o aplicativo BibliON,/
disponível no/Google Play/e na/
Apple Store e realizem um breve cadastro.
BSP Digital
A BibliON é a extensão de
um projeto piloto iniciado em
janeiro de 2020 e que disponibilizou pouco mais de mil obras.
Em mais de um ano de atividade
foram realizados mais de 27 mil
empréstimos de livros.

Prefeitura adota novas medidas para casos de
Covid-19 em instituições de ensino da capital
A Prefeitura de São Paulo
publicou, na terça-feira (21), a
portaria nº 377, que altera as
medidas a serem adotadas pelas
instituições de ensino, frente a
surtos de síndrome gripal (SG)
por Covid-19. As alterações consideram a necessidade de promover a continuidade das aulas
presenciais, visando salvaguardar a aprendizagem, saúde mental, nutrição e proteção das crianças e adolescentes em um
ambiente escolar seguro. A alta
cobertura vacinal da população
paulistana contra a Covid-19,

que registra 100% de adultos e
adolescentes vacinados, com
avanço gradual do público infantil de 5 a 11 anos, também permitiu as mudanças.
A portaria nº 377, conjunta
entre as secretarias municipais
da Saúde (SMS) e da Educação
(SME), revoga a portaria 380
SMS.G e estabelece as seguintes normas:
- Não afastar mais os contatos assintomáticos, que antes era
considerada a sala de aula toda;
- Não é mais indicada a suspensão das aulas ou atividades

escolares mediante casos confirmados de Covid-19. Os contatos assintomáticos devem seguir com as atividades escolares, sendo monitorados diariamente pela instituição de
ensino, a fim de identificar
presença de sinais e sintomas,
por 14 dias após o último
contato com o caso confirmado. Os casos suspeitos devem ser testados, afastando
somente os casos confirmados
para a doença.
A partir de dois casos de
Covid-19 confirmados em pré-

escolas e creches, o uso da máscara de proteção se torna obrigatório para todos os adultos por
14 dias, considerando o último
caso confirmado. Para ensino
fundamental, médio, técnico e
superior, a partir de dois casos
de Covid-19 confirmados, o uso
da máscara é obrigatório para
todos (alunos e funcionários),
por 14 dias, considerando o último caso confirmado. A SMS
lembra que voltou a recomendar
o uso de máscara de proteção em
ambientes fechados e unidades
escolares.
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Produto Interno Bruto cresceu
0,3% em abril, aponta Ibre-FGV
O Monitor do PIB-FGV
aponta crescimento de 0,3% na
atividade econômica em abril na
comparação com o mês anterior, considerando-se dados com
ajuste sazonal. Na comparação
interanual, a economia cresceu
3,6% em abril e 2,8% no trimestre móvel terminado em abril.
Os dados foram divulgados na
terça-feira (21) pelo Instituto
Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).
Segundo a coordenadora da
pesquisa, Juliana Trece, o crescimento de 0,3% do PIB em
abril em comparação a março é
o terceiro consecutivo, embora
seja a uma taxa menor que as
anteriores.
“A despeito do crescimento
da agropecuária e da indústria, o
setor de serviços parou de contribuir para o PIB da mesma for-

ma que vinha contribuindo, principalmente devido a retração de
comércio e transporte. Pela ótica da demanda, o consumo das
famílias também cresce pelo terceiro mês consecutivo. O único
segmento de consumo a retrair
foi o de produtos duráveis, o que
pode ser reflexo da elevação da
taxa de juros e das incertezas com
relação ao desempenho econômico e político no ano eleitoral”,
explicou Juliana.
Em termos monetários, estima-se que o acumulado do PIB
até abril, em valores correntes,
foi de R$ 2,98 trilhões.
Consumo das famílias
O consumo das famílias
cresceu 4,8% no trimestre móvel findo em abril em comparação ao mesmo período do ano
passado. O consumo de serviços

(7,5%), de bens não duráveis
(2,1%) e de bens semiduráveis
(13,3%) foram os responsáveis
por esse crescimento. Em contrapartida, o consumo de bens
duráveis foi o único componente em queda.
Investimentos
A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), que são os investimentos, teve retração de
5,2% no trimestre móvel terminado em abril em comparação ao
mesmo trimestre do ano anterior. Esse resultado negativo foi
influenciado pela elevada queda
no componente de máquinas e
equipamentos (10,7%). Esse
componente apresenta taxas negativas desde o início de 2022.
Exportação
Segundo o Ipea, a exportação

de bens e serviços apresentou
crescimento de 1,5% no trimestre móvel findo em abril
em comparação ao mesmo período do ano passado. A exportação de bens intermediários,
de bens de consumo e de produtos agropecuários reduziu
muito sua contribuição nas
exportações, o que explica o
menor cre scimento das exportações de bens.
Importação
A importação de bens e serviços apresentou retração de
8,2% no trimestre móvel findo
em abril em comparação ao
mesmo período do ano passado.
Essa queda foi influenciada principalmente pelo desempenho
negativo na importação de bens
intermediários (14,5%). (Agencia Brasil)

Ajuste de 0,5 ponto percentual se deve
a ambiente de incerteza, avalia Copom
O Comitê de Política Monetária (Copom) avaliou que,
apesar de “bastante intenso e
tempestivo”, o atual ciclo de
aperto monetário foi necessário, por causa da defasagem da
política monetária. “Mas ainda
não se observa grande parte do
efeito contracionista esperado,
bem como seu impacto sobre a
inflação corrente”. É o que diz
a ata da última reunião do comitê, divulgada na terça-feira
(21), em Brasília.
Na semana passada, por unanimidade, o Copom elevou os
juros básicos da economia - a
taxa Selic, de 12,75% para
13,25% ao ano. Apesar de o aumento de 0,5 ponto percentual
estar dentro do previsto, o comitê surpreendeu o mercado ao
anunciar que pretende continuar a elevar a taxa nas próximas
reuniões. Até então, a maioria
dos analistas financeiros apostava que os juros básicos ficariam em 13,25% ao ano até o
fim de 2022.
Maior nível
A taxa Selic está no maior
nível desde janeiro de 2017,
quando atingiu 13,75% ao ano.
Este foi o 11ª reajuste consecutivo. Apesar da alta, o BC reduziu o ritmo do aperto monetário. Depois de dois aumentos
seguidos de 1 ponto percentual,
a taxa foi elevada em 0,5 ponto.
A Selic é o principal instrumento do Banco Central para
manter sob controle a inflação
oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). Em maio, o indicador fechou em 11,73% no acumulado de 12 meses, no maior
nível para o mês desde 2015.
Apesar da queda no preço da
energia elétrica, por causa do
fim das bandeiras tarifárias, a

inflação continua pressionada
pelos combustíveis. O valor
está bem acima do teto da meta,
fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em 3,5%,
para 2022, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. O IPCA, portanto, não podia
superar 5% neste ano nem ficar abaixo de 2%.
Ata
“Com base nas projeções
utilizadas e no balanço de riscos, que a estratégia requerida
para trazer a inflação projetada
em 4,0% para o redor da meta
no horizonte relevante conjuga,
de um lado, taxa de juros terminal acima da utilizada no cenário de referência e, de outro,
manutenção da taxa de juros em
território significativamente
contracionista por um período
mais prolongado que o utilizado no cenário de referência”,
diz a ata divulgada hoje.
Na avaliação do comitê, o
novo ajuste de 0,5 ponto percentual foi o apropriado “frente a um ambiente de elevada incerteza e o estágio significativamente contracionista da política monetária, que, considerando suas defasagens, deve
impactar a economia mais fortemente a partir do segundo semestre deste ano”.
Aperto monetário
Diante das projeções apresentadas e do risco de desancoragem das expectativas para
prazos mais longos, o Copom
acrescentou que se faz necessário manter o ciclo de aperto
monetário “em território ainda
mais contracionista”, e que diante da persistência dos choques recentes, “somente a perspectiva de manutenção da taxa
básica de juros por um período
suficientemente longo não as-

seguraria, neste momento, a
convergência da inflação para o
redor da meta no horizonte relevante”.
Para a próxima reunião, o
comitê prevê um novo ajuste, “de
igual ou menor magnitude”. “A
crescente incerteza da atual conjuntura, aliada ao estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos ainda por serem observados, demanda cautela adicional
em sua atuação”, justificou.
O órgão acrescenta que a
política monetária poderá ser
ajustada, se necessário, visando assegurar a convergência da
inflação para suas metas, mas
que isso dependerá da evolução
da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções.
Contextualização
O Copom destacou, entre
expectativas e riscos de alta inflacionária, a maior persistência das pressões inflacionárias
globais; a incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do
país; e políticas fiscais que impliquem na sustentação da demanda agregada.
“A reorganização das cadeias de produção globais, já impulsionada pela guerra na Ucrânia, deve se intensificar, com a
busca por uma maior regionalização na cadeia de suprimentos. Na visão do comitê, esses
desenvolvimentos podem ter
consequências de longo prazo
e se traduzir em pressões inflacionárias mais prolongadas na
produção global de bens.”
O documento acrescenta
que a inflação ao consumidor
segue elevada, “com alta disseminada entre vários componentes”, e que ela tem se mostrado
“mais persistente que o antecipado”, mantendo, inclusive, a
alta nos preços de serviços e de

bens industriais. “Os recentes
choques continuam levando a
um forte aumento nos componentes ligados a alimentos e
combustíveis.”
Petróleo e energia
O Copom lembra que as expectativas de inflação para
2022, 2023 e 2024, apuradas
pela pesquisa Focus, encontram-se em torno de 8,5%,
4,7% e 3,25%, respectivamente. Optou-se, então, por manter
a premissa de que o preço do
petróleo seguirá próximo à
“curva futura pelos próximos
seis meses”, terminando o ano
em US$ 110/barril, passando
então a aumentar 2% ao ano a
partir de janeiro de 2023.
“Além disso, adota-se a hipótese de bandeira tarifária
amarela em dezembro de 2022,
de 2023 e de 2024. Neste cenário, as projeções de inflação
do Copom situam-se em 8,8%
para 2022, 4,0% para 2023 e
2,7% para 2024”, diz a ata.
Atividade doméstica
Sobre a recente revisão positiva de crescimento da atividade doméstica prevista para
2022, o Copom esclareceu que
a melhora reflete ainda, majoritariamente, o processo de
normalização da economia
após a pandemia, tanto no maior consumo de serviços quanto
na utilização do excesso de
poupança observado em relação
ao precedente histórico, bem
como ao estímulo fiscal transitório efetuado no primeiro
semestre do ano.
Segundo o comitê, a atividade doméstica deve desacelerar
nos próximos trimestres, quando os impactos defasados da
política monetária se fizerem
mais presentes. (Agencia Brasil)

Ministro diz que governo não pode
interferir nos preços da Petrobras
Um dia depois da renúncia de
José Mauro Coelho da presidência do da Petrobras, o ministro
de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, disse na terça-feira (21)
que não é possível interferir no
preço dos combustíveis da estatal. A declaração foi dada em
audiência pública conjunta das
comissões de Fiscalização Financeira e Controle; de Finanças e Tributação; de Minas e
Energia; e de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados.
Durante sua exposição inicial, Sachsida ressaltou que os
preços praticados são uma decisão da empresa. “Não está no
controle do governo. E, honestamente, preço é uma decisão da
empresa, não do governo. Além
disso, nós temos marcos legais
que impedem a intervenção do
governo numa empresa, mesmo
o governo sendo acionista majoritário”, disse.
O ministro de Minas e Energia disse que, apesar de “respeitar muito” o ex-presidente da
Petrobras, a troca no comando
da empresa já estava decidida.
Adolfo Sachsida disse que tão
logo assumiu como ministro -

no mês passado - achou por bem
promover uma troca na empresa por acreditar que é o momento de aumentar a competitividade da empresa. “Não há
como ajudar o consumidor brasileiro com a estrutura atual
que a empresa tem, um enorme poder de mercado, de um
lado hora ela é estatal, hora ela
é privada”, disse.
O ministro acrescentou que,
com o apoio do presidente Jair
Bolsonaro, em nome desse cenário de mais competição, indicou Caio Paes de Andrade para
função pelo fato de ser “uma
pessoa com experiência em setores muito competitivos para
levar para a Petrobras essa experiência importante de competição de valorização da marca”.
Pressionado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo presidente da Câmara dos Deputados,
Arthur Lira (PP-AL), José Mauro Ferreira Coelho renunciou
ontem ao comando da Petrobras
pouco mais de dois meses após
assumir a estatal. A decisão foi
tomada depois que a empresa
anunciou, na sexta-feira (19),
um novo reajuste de 14,26% no

diesel e de 5,18% na gasolina na
refinaria.
O ministro disse que “existe, sim, um problema de tributação nos preços de combustíveis”, e que o governo tenta amenizar a situação agravada pela
redução da oferta decorrente da
guerra na Ucrânia.
Ainda sobre a política de preços, Sachsida destacou que a
Petrobras é uma companhia listada em bolsa e que as decisões
da companhia são tomadas única e exclusivamente pelo seu
presidente, seus diretores e pelo
seu conselho de administração.
“Não há influência do governo
nessas decisões. O que o governo faz é escolher o presidente e
indicar alguns membros do conselho de administração para que
você dê determinado norte à
companhia”, afirmou.
Entre as críticas dirigidas à
Petrobras, Adolfo Sachsida lembrou que embora ocupe o sexto lugar em produção no mundo, a estatal é a terceira em
lucro. O ministro também
apresentou números que mostram que Petrobras teve lucro
líquido bem acima das demais

petroleiras no primeiro trimestre, e que está pagando mais dividendos em relação a outras
companhias do mundo.
Segundo o ministro, o lucro
da Petrobras nos primeiros três
meses do ano corresponde à
soma de seis gigantes da bolsa
de valores brasileira. O lucro da
companhia, segundo quadro
comparativo mostrado na Câmara pelo ministro, equivale à
soma dos lucros da Vale, dos dois
maiores bancos brasileiros, da
gigante JBS, que lucrou R$ 6,5
bilhões no mesmo período, da
Ambev, do ramo de bebidas,
com R$ 3,4 bilhões nos primeiros 90 dias do ano, e da própria
bolsa de valores, a B3, com R$
1,1 bilhão de lucro.
Adolfo Sachsida destacou a
“parceria entre o governo federal e o Congresso Nacional”
para a implementação de medidas tributárias que diminuam o impacto do preço dos
combustíveis para os brasileiros. Nesse sentido, citou o
auxílio gás e a aprovação pela
Câmara da proposta que limita o ICMS dos combustíveis.
(Agencia Brasil)

Previsão do Ipea é
de estabilidade para setor
agropecuário em 2022
O Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) divulgou na terça-feira (21) a
revisão da projeção do valor
adicionado (VA) do setor agropecuário de 2022, que passou
de crescimento de 1% em
março para estabilidade, ou
seja, crescimento nulo no ano.
Segundo o Ipea, a revisão
do Produto Interno Bruto
(PIB) do setor foi motivada
pela piora na projeção da colheita de soja feita pelo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de queda de
12,1%, ante recuo de 8,8% anteriormente divulgado.
No caso do valor adicionado da produção vegetal, um dos
componentes do setor, a revisão foi de alta de 0,3% para
redução de 0,9%; e na produção animal, a estimativa era de
crescimento de 2,9%, ante
previsão de alta anterior de 3%.
Soja
A redução da produção de
soja é parcialmente contrabalançada pelo bom desempenho
esperado para outras culturas
como milho e café. O milho
deve apresentar crescimento
de 27,6% em sua produção. A
segunda safra de milho, que
começa a ser colhida neste trimestre, tem previsão de crescimento de 38,9%. Caso mantenha o desempenho, o grão

deve ser o principal responsável por compensar a queda no
valor adicionado da soja.
Bovinos
Na produção animal, apesar
da melhora na projeção para o
setor de bovinos, o resultado
foi motivado por uma estimativa menor para a produção de
leite, o segmento com a maior contribuição negativa do
componente, cuja revisão foi
de alta de 0,2% para queda de
3,8%, devido ao desempenho
negativo no primeiro trimestre
(queda de 10,3% na aquisição
de leite no primeiro trimestre
em relação a igual período do
ano anterior), de acordo com
dados do IBGE.
Ovos
A produção de ovos também teve resultado negativo no
primeiro trimestre. “Para os
demais segmentos, o primeiro
trimestre foi positivo, com
destaque para a produção de
bovinos, cuja estimativa de
crescimento foi revista de
3,8% para 4,6%. No caso dos
suínos, a previsão é de crescimento de 4,5% para alta de
4,7%. Para a produção de
aves, o resultado do primeiro trimestre veio abaixo do
que esperavam e, por isso a
previsão para o ano foi revista de crescimento de 3% para
alta de 1,9%”, diz o Ipea.
(Agencia Brasil)

Brasil sedia reuniões
entre a OCDE e países
latino-americanos
O Brasil sediará, da terçafeira (21) a sexta-feira (24),
uma série de reuniões entre países latino-americanos e a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico
(OCDE), grupo das economias
mais industrializadas do planeta. A Semana Brasil-OCDE, realizada no Itamaraty, em Brasília,
englobará vários eventos sobre
políticas econômicas, educação
e produtividade no Brasil e na
América Latina.
O encontro foi aberto pelo
vice-presidente Amilton Mourão e pelo secretário-geral da
OCDE, Mathias Cormann. Houve uma reunião fechada para discutir o plano de adesão do Brasil à OCDE, aprovada no último
dia 10 em Paris.
O primeiro evento da maratona de reuniões será o Fórum
Brasil-OCDE, que pretende discutir, políticas sobre a agenda de
reformas do Brasil. O governo
brasileiro apresentará os principais resultados de projetos em
curso para que o país cumpra os
critérios de adesão à OCDE nos
seguintes tópicos: questões e
tendências econômicas, governança corporativa, revisões de
marcos regulatórios, educação,
saúde, governança pública, comércio e agricultura.
Segundo o Itamaraty, durante o fórum haverá o lançamento
de um projeto financiado pela
União Europeia para apoiar a
recuperação da Brasil da crise
econômica, com foco na agenda de crescimento verde.
Educação e produtividade
O P rograma Regional da
OCDE para a América Latina e
o Caribe promoverá uma conferência com ministros da
Educação do continente latinoamericano.

Os ministros discutirão uma
possível reformulação do conteúdo de aprendizagem e novas abordagens pedagógicas, a
reconfiguração de espaços de
ensino e aprendizagem para
estimular a colaboração e a
inovação. Também será debatido o uso da tecnologia para
promover melhorias e o investimento eficiente de recursos
educacionais.
Na quinta (23) e na sexta-feira, haverá a 4ª Cúpula Ministerial sobre Produtividade. O
evento será organizado conjuntamente pelo governo brasileiro e pela OCDE, com apoio do
Fórum Global de Produtividade
da OCDE. A Semana BrasilOCDE se encerrará, na sexta à
tarde, com uma reunião do
Grupo Diretor do Programa
Regional. O grupo diretor reúne-se duas vezes por ano, uma
em Paris, onde fica a sede da
OCDE, e uma na América Latina ou no Caribe.
Troca de comando
A reunião do grupo diretor
terá representantes de todos os
países da OCDE e da América
Latina que participam do Programa Regional. Na ocasião, o
Brasil e o México transferirão
a copresidência do grupo diretor para a Colômbia e um outro país latino-americano a ser
confirmado.
O encontro também tem a
presença de outros órgãos internacionais, como a Organização
dos Estados Americanos (OEA),
o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Confederação Andina de Fomento (CAF) e a Comissão Econômica para a América
Latina e o Caribe (Cepal), entre
outros organismos regionais.
(Agencia Brasil)

Oportunidades Bolsas Sebrae SP
Se você que é, já foi ou deseja fazer parte da equipe ALI - Agente
Local de Inovação você pode se inscrever. São 660 vagas no
total somente para o Estado de São Paulo São 2 modalidades:
ALI Produtividade e ALI Rural
TODOS os detalhes na publicação e acesse o portal da
Concepção (empresa parceira responsável pelo processo
seletivo). https://www.concepcaoconsultoria.com.br/pagina/
219/SEBRAESP-ALI-2022.as px
Aguardamos sua inscrição!
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Vice-presidente diz que adesão
do Brasil à OCDE é prioridade
Receita Federal deixa de
exigir autenticação de
documentos
Quem precisar solicitar
serviços ou prestar algum
tipo de esclarecimento para
a Receita Federal não precisa mais autenticar os documentos de comprovação de
informações. Para isso, bastarão cópias simples ou até
mesmo digitais. Os detalhes
foram publicados em Instrução
Normativa do órgão.

De qualquer forma o contribuinte deve ter os documentos originais sob sua guarda, a
fim de serem apresentados
caso seja necessário atestar
sua veracidade. A autenticidade poderá ser verificada por
meio da comparação com as
bases de dados da Receita Federal, contato telefônico ou
eletrônico. (Agencia Brasil)

Preso na Hungria um dos
maiores traficantes
internacionais do mundo
Foi preso na terça-feira em
Budapeste, na Hungria, um dos
maiores traficantes internacionais do mundo, Sérgio Roberto
de Carvalho, conhecido como
Major Carvalho.
A prisão é fruto de cooperação entre a Polícia Federal (PF)
e o Escritório Central Nacional
da Interpol em Budapeste com

troca de informações entre as
duas organizações.
O mandado de prisão contra
Carvalho havia sido expedido em
2020 no âmbito da Operação
Enterprise. Na ocasião, foram
apreendidos mais de R$ 500
milhões da organização criminosa da qual Major Carvalho era
líder. (Agencia Brasil)

Rodrigo Pacheco defende
parceria entre Poderes em
favor da sociedade
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu na terça-feira (21) uma
parceria entre os Poderes Executivo e Judiciário na busca de
soluções que atendam às expectativas da população brasileira.
Segundo o senador, as críticas de
um Poder a outro precisam ser
observadas, e o Congresso Nacional tem que ficar ao lado do
povo brasileiro, da sociedade,
compartilhando saídas tanto
com o Judiciário quanto com o
Executivo.
“Não é o caso de o Congresso tomar um lado, temos que ter
um bom senso e compreendermos que há uma compatibilização de Poderes, cada Poder tem
seu papel, o Judiciário tem seu
papel de julgar os casos sob sua
competência, Poder Executivo é
o poder que governa o país. Então a gente tem muita tranquilidade, muita serenidade para lidar com isso e as eventuais críticas da vida de uma Poder ao
outro, ou da sociedade a algum
Poder, temos que acolher as críticas e observar se elas podem
fazer algum tipo de aperfeiçoamento”, ressaltou na saída de
um café da manhã com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux.
Rodrigo Pacheco acrescentou, no entanto, que não se pode
permitir que “as críticas sejam
elevadas à questão de agressões,
ofensas, xingamentos porque
isso não interessa a absolutamente ninguém”. Pacheco avaliou que, apesar de independentes, os Poderes da República
“têm uma obrigação constitucional de ter harmonia, então qual-

quer gesto que visa à desarmonia dos Poderes é um gesto manifestamente inconstitucional”.
Na saída do encontro com o
Fux, do qual também participaram outros 11 senadores, da base
e da oposição, Pacheco disse
que não há previsão em relação
à votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 63.
A PEC restabelece a promoção
automática a cada cinco anos
(também conhecido como quinquênio), com aumento salarial
de 5%, a juízes, procuradores e
ministros de tribunais superiores.
Por enquanto, segundo o presidente do Senado, o que há é
uma manifestação da importância de que deve ser feita a reestruturação da carreira em conjunto com a vedação dos supersalários por meio da votação do
projeto extrateto. Também não
há ainda definição de um cronograma para essa tramitação.
O senador defendeu a apreciação da matéria, que, observou,
conferirá à magistratura brasileira “uma lógica justa, de ter um
caráter indenizatório com rol
taxativo e limitador dentro do
orçamento do Judiciário estabelecer essas verbas indenizatórias”. Para o senador, ter uma reestruturação de carreira que possa fazer com que haja dedicação
exclusivíssima e vedações constitucionais muito severas pode
ser estímulo tanto para atrair
quem quer entrar nessas carreiras quanto para fazer com que
magistrados permaneçam nela e
sejam valorizadas dentro dessa
medida de razoabilidade. (Agencia Brasil)

O vice-presidente Hamilton
Mourão disse na terça-feira
(21) que a entrada do Brasil na
Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), grupo das economias
mais industrializadas do planeta, é a grande prioridade na política externa do governo. A declaração foi dada durante a abertura do Fórum Brasil-OCDE, em
Brasília, evento que ocorre até
quinta-feira (23) e prevê uma
série de reuniões entre países
latino-americanos e representantes da organização.
“Desde o início do governo
do presidente Jair Bolsonaro a
acessão do Brasil à OCDE é prioridade da política externa do
nosso país”, destacou Mourão.
Ele representou o presidente
Jair Bolsonaro, que estava previsto para participar do evento,
mas acabou alterando a agenda.
“Concluímos que o ingresso
do Brasil na OCDE é caminho
natural e fator relevante para que
o Brasil dê passos largos rumo

a uma maior inserção de nossa
economia, nossas empresas e
nossos produtos nos fluxos internacionais de comércio e investimentos”, acrescentou o
vice-presidente.
A carta-convite do conselho
da OCDE, que formaliza o início do processo de entrada do
Brasil ao grupo, foi enviada em
janeiro deste ano. O documento
marca o início do processo concreto de adesão, que pode demorar pelo menos mais três anos.
Além do Brasil, a OCDE formalizou o mesmo convite a outros
cinco países: Argentina, Peru,
Romênia, Bulgária e Croácia.
OCDE
Criada em 1961, e com sede
em Paris, a OCDE é uma organização internacional formada
atualmente por 38 países, incluindo algumas das principais economias desenvolvidas do mundo, como Estados Unidos, Japão
e países da União Europeia. É
vista como um “clube dos ricos”,

mas também tem entre seus
membros economias emergentes latino-americanas, como
México, Chile e Colômbia. O
Brasil manifestou formalmente
o interesse em tornar-se membro pleno da organização em
2017, durante o governo de Michel Temer. Desde então, tem
buscado aderir mais rapidamente às normas da organização.
Vantagens
O secretário-geral da OCDE,
Mathias Cormann, lembrou que
o Brasil é parceiro estratégico
da organização desde 2007. Segundo ele, o país já aderiu a 121
dos 229 instrumentos legais da
organização. O melhor desempenho entre todos os países que
passaram pelo processo de ingresso, disse Cormann.
“O Brasil apresenta uma conformidade substancialmente
mais elevada do que qualquer
outro país candidato na história
da organização”, enfatizou.
Cormann listou alguns dos

principais desafios do Brasil
para completar o processo de
adesão à OCDE. Entre eles, a
necessidade de esforços para
melhorar a eficiência dos gastos públicos e o fortalecimento
do arcabouço fiscal para liberar
mais recursos para investimentos no setor produtivo.
O secretário-geral da OCDE
ainda defendeu a manutenção de
investimentos em educação e a
ampliação do acesso à educação
infantil, especialmente entre as
pessoas de mais baixa renda. Ele
também citou a necessidade de
comprovar a existência de políticas de meio ambiente que atendam aos elevados padrões exigidos pela entidade.
Para o ministro das Relações
Exteriores, Carlos França, o Brasil poderá ampliar seu protagonismo como membro da OCDE. “Estamos convencidos de que a acessão do Brasil à OCDE vai ampliar
a influência do Brasil na definição
da agenda econômica internacional”, disse. (Agencia Brasil)

Classes B, C, D e E têm menos acesso
a computadores desde a pandemia
Apesar do avanço das atividades de trabalho e estudo remoto em decorrência da pandemia da covid-19, a proporção de
residências brasileiras das classes B, C e D/E com computadores caiu entre 2019 e 2021.
Segundo a pesquisa sobre o
uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos Domicílios brasileiros (TIC Domicílios) 2021, divulgada na terçafeira (21) pelo Centro Regional
de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), enquanto o percentual de residências da classe
A com computadores aumentou
de 95% para 99% no período,
entre as classes D/E a proporção caiu de 14% para 10%, voltando à marca de 2015.
Na classe B, a proporção baixou de 85% para 83%. Já na classe C, o percentual foi de 44%
para 41%. Em ambos os segmentos, o resultado de 2019 é
o pior aferido pelo centro de
pesquisas do Comitê Gestor da
Internet no Brasil (CGI.br) desde 2015.
A pesquisa TIC Domicílios
também aponta que a quantidade de internautas aumentou 7%
entre 2019 e 2021, passando de

74% para 81% dos entrevistados, aumento associado à popularização dos smartphones não
só no Brasil, mas em todo o
mundo.
Conforme o coordenador da
pesquisa, Fábio Storino, um
menor número de computadores é indício de um “uso menos
diversificado” da rede mundial
de computadores e um “menor
desenvolvimento de habilidades
digitais”.
Uso de computadores
“Quando perguntamos sobre
o uso de computadores, estamos
falando de computadores de
mesa e portáteis. Os aparelhos
celulares, embora sejam quase
computadores de bolso, proporcionam um uso mais limitado,
que não desenvolve nos usuários o mesmo tipo de habilidades
digitais de múltiplos dispositivos”, disse Storino. Ele destacou
que a proporção de usuários que
acessam a rede mundial de computadores exclusivamente por
telefones celulares passou de
58%, em 2019, para 64% da
população, em 2021.
De acordo com o coordenador, o resultado dos dados coletados presencialmente entre ou-

tubro de 2021 e março de 2022
são comparados aos de 2019, e
não aos de 2020, quando, devido
à pandemia, o Cetic.br teve que
adaptar o método de coleta, entrevistando um número menor de
participantes que foram ouvidos
exclusivamente por telefone – o
que aumentou a margem de erros em comparação aos levantamentos de outros anos.
Média
Na média nacional, a proporção de domicílios com computadores ficou relativamente estável na comparação com 2019.
Tanto em 2019, quanto em 2021,
39% das residências contavam
com ao menos um computador.
No entanto, de acordo com Storino, “por trás desta média, é
possível observar algumas desigualdades”.
Enquanto 42% dos entrevistados da área urbana possuem um
computador, na área rural este
percentual não passa dos 20%.
Nas regiões Norte (29%) e Nordeste (27%), a proporção é bastante inferior às das regiões Sudeste (46%); Sul (46%) e Centro-Oeste (41%).
“E quando olhamos por classe social, as diferenças ficam

bastante pronunciadas. Enquanto os computadores estão disponíveis em praticamente todos os
domicílios da classe A 99% e em
grande parte dos de classe B
83%, na classe C eles estão presentes em 41%, menos da metade das classes A e B e em apenas 10% dos domicílios das
classes D/E.” Segundo o coordenador da pesquisa, enquanto
nas residências das classes A e
D/E os indicadores se mantém
praticamente inalterados entre
2015 e 2019, nas classes B e C
houve uma redução.
A pesquisa também apontou
que, no Brasil, a quantidade de
internautas aumentou 7% entre
2019 e 2021, passando de 74%
para 81% dos entrevistados.
A TIC Domicílios é considerada a principal fonte de estatísticas públicas sobre o uso da internet no Brasil. Segundo o coordenador do Comitê Gestor da
Internet no Brasil (CGI.br), José
Gontijo, os dados sobre a conectividade nos domicílios e sobre o
uso da internet pelos cidadãos é
uma importante ferramenta para a
elaboração de políticas públicas
para promover a expansão da internet e a adoção de tecnologias
digitais”. (Agencia Brasil)

Google anuncia 500 mil bolsas
de estudo para jovens
O Google anunciou que, até
2026, vai distribuir 500 mil bolsas de estudo para a formação de
jovens em “áreas de atuação altamente demandadas pelo mercado de trabalho”. Segundo a
empresa, as bolsas serão para a
formação de profissionais em
suporte de Tecnologia da Informação (TI), análise de dados,
gerenciamento de projetos e
design UX (User Experience ou
experiência do usuário).
A empresa pretende destinar
duas mil dessas bolsas a pessoas
que se autodeclaram transexuais.
A expectativa é de que a medida

favoreça a inclusão social deste
grupo no mercado de trabalho.
Em nota, a Google informou
que os jovens que não estão estudando no momento também
poderão disputar as vagas. “O
processo de inscrição e seleção
ocorrerá através do aplicativo do
CIEE ONE (plataforma 100%
gratuita), e os escolhidos serão
acompanhados por uma monitoria exclusiva, que os auxiliará a
concluir as certificações”, explicou a empresa.
Todos os cursos foram criados pelo Google e estão hospedados na plataforma de educação

da Coursera. “São cerca de 800
horas de aulas, considerando as
quatro titulações juntas, com
certificação, visando o preparo
dos estudantes para ingresso em
postos de trabalho no campo em
constante crescimento profissional da tecnologia”, acentuou.
Na avaliação do Google, o
Brasil tem “aprendido muito
com a inserção de pessoas trans
nos espaços de mídia e cultura
popular”. A empresa utiliza,
como exemplo dos avanços observados no país, o respeito aos
pronomes e o direito de retificação de nome.

“Temos muito a melhorar,
mas, ao menos, alguma evolução
já é percebida”, ponderou a empresa ao afirmar que, no que se
refere a mercado de trabalho,
não se observa progressão na
mesma velocidade.
“Estima-se que 90% da população trans no Brasil têm o
mercado informal como fonte
de renda e única possibilidade de
subsistência. São milhões de
pessoas que vivem uma condição de vulnerabilidade extrema
devido à falta de uma oportunidade de emprego”, finalizou.
(Agencia Brasil)

Farmacêuticos apontam falta de
remédios nas redes pública e privada
Quase todos os farmacêuticos do estado de São Paulo relatam falta de remédios nos estabelecimentos onde trabalham.
Levantamento do Conselho
Regional de Farmácia do Estado de São Paulo revela que
98,5% dos profissionais apontam falta de medicamentos nas
redes privada e pública de farmácias e estabelecimentos de
saúde do estado.
Foram ouvidos 1.152 farmacêuticos em todo o estado entre os dias 19 e 30 de maio. Dentre os profissionais, 82,8% atuam em estabelecimentos privados e 14,4% em unidades públicas ou em parceria com o sistema governamental. Trabalham

em outros modelos, como entidades filantrópicas, 2,8%.
Entre os que atuam na rede
particular, 899 trabalham em farmácias e drogarias, sendo que
893 disseram enfrentar falta de
produtos nas prateleiras. A
grande maioria (98,3%) dos
118 profissionais que trabalham em estabelecimentos vinculados diretamente ao Poder
Público também denunciou falta de remédios.
Os medicamentos mais em
falta são os antimicrobianos,
com relatos de escassez por
93,4% dos farmacêuticos. Os
mucolíticos, para aliviar os sintomas de infecções respiratórias, estão em segundo lugar, com

76,5% dos profissionais afirmando que há escassez desse
tipo de produto. Os anti-histamínicos, usados para alergias,
são remédios que faltam nos locais de trabalho de 68,6% dos
profissionais, e os analgésicos,
em 60,6%.
Falhas dos fornecedores
A maior razão para a falta dos
medicamentos, segundo os profissionais, é a escassez no mercado, apontado como fator por
933 dos entrevistados. A alta
inesperada da demanda foi mencionada por 561 dos profissionais ouvidos. Uma parte dos participantes (459) citou ainda falhas dos fornecedores e 222 dis-

seram que os preços estão acima do razoável.
Segundo o Conselho Regional de Farmácia, a maior parte
dos medicamentos em falta é
integrada por formulações líquidas, o que afeta em especial os
pacientes pediátricos, que têm
mais facilidade de ingerir os
medicamentos dessa forma.
Ainda de acordo com a entidade, além das falhas logísticas
que afetam diversas cadeias industriais em razão da pandemia
de covid-19, a guerra na Ucrânia e as fortes restrições de circulação para conter os surtos de
coronavírus na China também
prejudicam o abastecimento de
remédios. (Agencia Brasil)
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Processo de adesão à OCDE é
longo, diz ministro da Economia
O processo de adesão do
Brasil à Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
será longo, disse na terça-feira (21) o ministro da Economia, Paulo Guedes, durante a
abertura do evento Semana
Brasil-OCDE. Segundo Guedes, o Brasil está atrasado no
ingresso ao grupo, que reúne
as economias mais industrializadas do planeta e recomenda políticas públicas para os
países-membros.
“O processo de acessão à
OCDE é longo e pode ter algum tempo pela frente. O Brasil está atrasado, nos interessa receber influência favorável da OCDE. E é importante
para a OCDE que o Brasil entre, é a maior potência verde
do planeta”, declarou o ministro no evento de abertura do

encontro, que vai até sextafeira (24) e reúne representantes da OCDE e de diversos
países latino-americanos.
Segundo o ministro, a entrada do Brasil na OCDE é prioridade do governo, que, nas
palavras dele, busca promover uma agenda de integração
global. “Desde o início do
nosso governo, fizemos movimentos decisivos em direção à OCDE. Não é só a complementação de instrumentos. É um processo longo, que
pode ter algum tempo pela
frente. Mas o governo colocou como prioridade a integração global”, disse.
No discurso, Guedes classificou o Brasil como uma
“grande democracia liberal” e
disse que o país tem contribuições importantes em termos de sustentabilidade am-

biental. “Somos parte decisiva da preservação ambiental.
O mundo nos tem tratado
como se fôssemos um problema. A OCDE olha para o Brasil como parte da solução da
sustentabilidade. Temos a
matriz energética mais limpa
do mundo”, destacou, sem detalhar dados.
No início de junho, a
OCDE aprovou os “roteiros
de acessão” do Brasil e de
mais quatro países – Peru,
Croácia, Bulgária e Romênia
– ao grupo. Cada país terá o
plano de adesão avaliado por
comitês da OCDE ao longo
dos próximos anos.
O ministro da Economia
também destacou que os países emergentes pretendem
usar o espaço que têm no G20
(grupo das 20 maiores economias do planeta) para forne-

cer apoio à OCDE. Segundo
ele, Brasil, Índia e Indonésia
aproveitarão o revezamento
no comando do G20 nos próximos anos para traçar um
“programa comum de apoio
ao secretário-geral da OCDE,
Mathias Cormann”.
De acordo com Guedes, o
Brasil pode ajudar a Europa a
produzir energia limpa e ser
um ator importante no fornecimento global de alimentos.
“O Brasil é parte da segurança energética da Europa. Vamos produzir energia limpa e
renovável. O país é uma fronteira de investimentos, não só
em atividades convencionais,
mas fundamentalmente um
ator decisivo na segurança
energética e alimentar global”, declarou.
Também presente à abertura do evento, o secretário-

geral da OCDE afirmou que a
adesão do Brasil representa
uma oportunidade para o
grupo, à medida que incluirá
a maior economia da América
Latina e um membro do G20.
Cormann destacou que o Brasil está alinhado com 121 dos
229 instrumentos legais da
OCDE e tem sido um “parceiro-chave para a organização”.
Atualmente, o Brasil tem status de parceiro do grupo.
Cormann destacou o papel
do Brasil na proposta de reforma tributária global, que
pretende instituir um imposto mínimo global sobre empresas multinacionais. Sobre
a guerra entre Rússia e Ucrânia, o secretário-geral afirmou
que o Brasil e a América Latina sentem os efeitos do conflito, que afeta a economia de
todo o planeta, mas cobrou

que a região continue a fazer
reformas para adequar-se às
políticas da OCDE e agir contra a mudança climática.
“Esperamos que o impacto
da guerra no Brasil seja negativo, como em todo o mundo.
Conforme o Brasil e os países
respondam ao desafio no curto prazo, não podemos perder
de vista reformas estruturais
de longo prazo”, destacou. “O
mundo precisa urgentemente
de ações mais ambiciosas a
respeito da mudança climática”, acrescentou.
Inicialmente previsto para
comparecer à cerimônia, o
presidente Jair Bolsonaro não
foi à solenidade de abertura
da Semana Brasil-OCDE.
Coube ao vice-presidente
Hamilton Mourão representar
o presidente da República.
(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Organização Imobiliária Adália S.A.

CNPJ 60.862.273/0001-77
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - 30/06/2022
Jorge Paupério Sério Filho - Diretor Presidente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os
senhores acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia
30 de junho de 2022, às 10h30min em primeira chamada e às 11h00min em segunda chamada, na Alameda
Lorena nº 70, Jardim Paulista, São Paulo, Capital, CEP 01424-000 (já que, teve sua sede social invadida, objeto
de esbulho, com processo judicial em curso, reintegração de posse Nº 0182962-02.2011.8.26.0100 - 31ª Vara
Cível - Foro Central - SP- Capital, motivo de força maior que se enquadra no parágrafo segundo do artigo 124 da
Lei nº 6404/76 e demais dispositivos aplicáveis), para deliberarem acerca da seguinte ordem do dia: 1. Aprovação
DEª CONTASª Eª DEMONSTRAÎÜESª lNANCEIRASª RELATIVASª AOSª EXERCÓCIOSª lNDOSª EMª ª 2. Outras matérias de
INTERESSE ª INCLUSIVEª CONlRMARª QUEª *ORGEª 0AUPÏRIOª 3ÏRIOª &ILHOª Eª 3ÏRGIOª 0AUPÏRIOª 3ÏRIOª SÍOª OSª ÞNICOSª $IRETORª
Presidente e Diretor Vice-Presidente respectivamente na conformidade da AGOE datada de 30 de junho de 2020.
São Paulo, 21 de junho de 2022.
Jorge Paupério Sério Filho - Diretor Presidente.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1038787-51.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. Faz saber
a Tiago Silva Santos, brasileiro,solteiro, agente de segurança,RG 53.108.416, CPF 034.542.335-69, que Carlos Augusto da Côrte
ajuizou ação de reintegração de posse, do veículo Honda/Civic LXL Flex,2011/2011, cinza, Placa EUO 7315, chassi
93HFA6560BZ118145, e rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando ao pagamento de indenização por perdas e
danos, no caso de deterioração, perda, inutilização, revenda do veículo,etc; bem como nas custas e despesas processuais e
honorários advocatícios.Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir do
prazo supra, conteste o feito, 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 20 de abril de 2022. [21,22]

`{ `{      {  \ +& 
=_+'\+  +  =_ = +& `{ `{\={
`{+ = ++G[X\ [   ] ?{^ ?^ !" #&   = "``\
`_ +  ?^ +{    +<= +& ? 
] Y Y\K^_+  +  \++|}   ' < _=
[ [X[KK?< ^  `    +&   
_    ' '_[Y '' < ?
' ^ |   & # _&Y &  < ? ][   ^ 
 <  <' &\   ~&    ' '  
   ' '        Y]`"   + '
' ~ ~ '<   G{{{`+  ' +   [Y}|
 [**
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 1007607-05.2018.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo. Dr(a). Álvaro Luiz Valery Mirra, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FORMA BÁSICA LTDA ME, CNPJ 65.765.679/0001-55, e MARIA INÊS DA SILVA RIBEIRO.
Brasileira, Solteira. Diretora de Empresas, CPF 088.378.738-59, que lhe foi proposta uma ação de Monitoria por parte de
Banco Santander (Brasil) S/A, objetivando o recebimento de R$ 102.175.56 (07/2018), acrescidos de juros e correção
monetária, referente ao saldo devedor do BORDERÔ DE DESCONTO DE DUPLICATAS operação n° 5075739975, bem
como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a
citação por edital, para. no prazo de 20 (vinte) dias, para que pague o valor supramencionado ou ofereça embargos no prazo
de 15 (quinze dias). Ficando ciente de que. não opondo embargos, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial,
e o mandado de citação inicial se converterá em mandado executivo. Não sendo embargada a ação, o réu será considerado
REVEL ªCASOªEMªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de maio de 2021.
B 21 e 22/06
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003897-63.2020.8.26.0704 A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PAULO
DE BARI CORREA, RG 18.629.538, CPF 163.773.278-38, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença,
movida por CONDOMINIO RESIDENCIAL BELVEDER REGGIO, em que se procedeu à penhora dos direitos hereditários que Paulo de
Bari Correa, Priscila Elaine de Bari Correa Covelli, Patrícia Delazari Meira Lima de Bari Correa, Lucas Lima de Bari Correa e Leonardo
Lima de Bari Correa possuem sobre o apartamento nº 151, duplex, localizado nos 15º e 16º andares ou 19º ou 20º pavimentos do
Edifício Belveder Reggio, situado à Rua Crítios, nº 211, fundos com a Rua Corregio, no 13º Subdistrito Butantã, objeto da matrícula
nº 92.441 do 18º CRI/SP, do qual foram nomeados depositários os srs. Paulo de Bari Correa, Priscila Elaine de Bari Correa Covelli,
Patrícia Delazari Meira Lima de Bari Correa, Lucas Lima de Bari Correa e Leonardo Lima de Bari Correa. Encontrando-se o coexecutado
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que
EMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªOFEREÎAªIMPUGNAÎÍO ªSOBªPENAªDEªPROSSEGUIRªAªAÎÍOª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ª
AlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªFEVEREIROªDEªªªª"ªªEª
Edital de Citação - Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1023087-03.2016.8.26.0100
( USUC. 246 ) 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 Francisco Inglese,
Antonio Pereira Baptista, Luiz Belmonte, Januário Januzzi ou Janucci e s/m. Lucia de Deca ou Lucia de Deca Janucci,
Nicolau Arnoni, Francisca Barreto Schaitl e s/m. Alfons Ludwig Schaitl, Antonio Carlos de Abreu Sodré Filho e s/m.
Sarah Guimarães de Abreu Sodré, Vera Maria Paiva de Abreu Sodré e s/m. Luiz Alberto de Abreu Sodré, Alberto Paiva
de Abreu Sodré e s/m. Maria Fernanda Almeida Pinto de Abreu Sodré, Sabesp S/A - Saneamento Básico do Estado
de São Paulo, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo-DER, Januário Janucci ou Januzz e
Lúcia De Decca, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Rogério Francisquinho Catharino ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio do imóvel designado por lote 14 (local) com a área de 1.130,33 m², Bairro do Tremembé, Tucuruvi,
São Paulo-SP, sem cadastro municipal, Setor 128, Quadra 11 da Municipalidade de São Paulo, conforme informação do
3Rªª/lCIALªDEª2EGISTROªDEª)MØVEIS ªALEGANDOªPOSSEªMANSAªEªPACÓlCAªNOªPRAZOªLEGALª%STANDOªEMªTERMOS ªEXPEDE SEªOª
PRESENTEªEDITALªPARAªCITAÎÍOªDOSªSUPRAMENCIONADOSªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªÞTEIS ªAªmUIRªAPØSªOªPRAZOªDEª
20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
CURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª

Adália S.A. Administração de Bens.

CNPJ 60.869.286/0001-78.
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - 30/06/2022
Jorge Paupério Sério Filho - Diretor Presidente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os senhores acionistas
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de junho de 2022, às 09h55 em
primeira chamada e às 10h25 em segunda chamada, na Alameda Lorena nº 70, Jardim Paulista, São Paulo, Capital, CEP 01424000 (já que, teve sua sede social invadida, objeto de esbulho, com processo judicial em curso, reintegração de posse Nº 018296202.2011.8.26.0100 - 31ª Vara Cível - Foro Central - SP - Capital, motivo de força maior que se enquadra no parágrafo segundo do artigo
124 da Lei nº 6404/76 e demais dispositivos aplicáveis), para deliberarem acerca da seguinte ordem do dia: 1. Eleição da Diretoria;
2. !PROVAÎÍOªDEªCONTASªEªDEMONSTRAÎÜESªlNANCEIRASªRELATIVAªAOªEXERCÓCIOªlNDOªEMªª3. Outras matérias de interesse.
São Paulo, 21 de junho de 2022.
Jorge Paupério Sério Filho - Diretor Presidente.

ERRATA
RICARDO NAHAT , Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República
Federativa do Brasil, a requerimento do ITAU UNIBANCO S/A, a todos que o presente
edital virem ou interessar possa que, JOSÉ MERKSON BARROS DE LIMADA SILVA,
brasileiro, solteiro, maior, autônomo/vendas...
Conforme publicações nos dias 26, 27 e 28/05/2022, fazemos a seguinte correção:
ONDE SE LE: ITAU UNIBANCO S/A
LEIA-SE: BANCO INTER S/A.
São Paulo, 22 de junho de 2022
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EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº 1000329-67.2020.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível,do Foro Regional X-Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). LIGIA MARIA TEGAO NAVE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) RENAN PAULISTA VASCONCELOS, Brasileiro, Solteiro, Gerente de Negócios, RG 329460213, CPF 380.449.208-89, com
endereço à Rua Doutor Cesar, 324, Santana, CEP 02013-001, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por
Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança por parte de Neuton Ferreira Viana. 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, responder a ação e/ou purgar a mora que, se efetivada, elidirá o
pedido de despejo. O(a)(s) locatário(a)(s) deverá(ão) responder aos pedidos de rescisão do contrato de locação e de cobrança
de aluguéis e acessórios vencidos e não pagos, e o(a)(s) fiador(a)(es), somente ao pedido de cobrança retromencionado, nos
termos em que dispõe o inciso I, do artigo 62, da Lei 8.245/91, com redação dada pela Lei 12.112//2009. 2 - Fica(m) o(a)(s)
locatário(a)(s) e o(a)(s) fiador(a)(es) advertido(a)(s) de que poderá(ão) evitar a rescisão da locação, efetuando, no prazo de 15
(quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito
judicial (art. 62, inciso II, da lei 8.245/91). 3 - Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a
ação será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato. 4 Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de maio de 2022.
[21,22]

25ª VARA CÍVEL- FORO CENTRAL - Praça João Mendes s/nº - 9º andar - salas
920 e 924 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-6188
- E-mail:
s p 2 5 c v @ t j s p. j u s. b r - E D I TA L d e C I TA Ç Ã O . P ra zo : 2 0 d i a s. P r o c . n º 1 0 7 1 2 9 5 76.2020.8.26.0100. A Dra. LEILA HASSEM DA PONTE, MMª Juíza de Direito da
25ª Vara Cível do Foro Centralda Comarca da Capital/SP, na for m a da lei. FA Z
SABER a CASSIO ALEXANDRE BEZERRA (CPF 394.021.998-37; RG 46.262.3208), que ICOMON TECNOLOGIA LTDA. lhe move ação de PROCEDIMENTO COMUM
visando a condenação no pagamento de R$989,36 (agosto/2020) a ser atualizado e
acrescido das cominações legais, referente a danos materiais causados ao veículo
locado pela autora, marca Renault / Kgoo Express 1.6, placas FUW 4753, em
razão da colisão da traseira pelo veículo do réu, de marca M.Benz / 1113,
placas BZN 5617, ocorrida em 18.11.2019. Estando o réu em lugar incerto e não
sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeir o s o s f a t o s a l e g a d o s e c i e n t e d e q u e n ã o h a v e n d o m a n i f e s t a ç ã o l h e s er á
nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado epassado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de março de 2022.

Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para Intimação da requerida SONIA HELENA GALUZZI, CPF Nº 061.077.498-02 e demais interessados, expedido nos
autos da Ação de Alienação Judicial, promovida por SILMARA ELAINE GALUZZI KEHL, CPF nº 016.431.508-04. Processo nº 1010364-11.2017.8.26.0554. A
Dra. Adriana Bertoni Holmo Figueira, Juíza de Direito da 5ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santo André, na forma da Lei, etc...FAZ SABER aos que o presente
edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que na forma do art. 879, II, do NCPC, regulamentado pelo
Provimento 1625/2009, através do gestor judicial homologado pelo Tribunal de Justiça www.faroonline.com.br, sob o comando do Leiloeiro Oficial Sr. Renato
Morais Faro, Jucesp nº 431, no dia 27/06/2022, às 15:00 horas, terá início a 1ª praça e se estenderá por três dias subsequentes, encerrando-se em 30/06/2022,
às 15:00 horas, sendo entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo que, em não
havendo licitantes, abrir-se-á a 2ª praça que terá início imediatamente após o fechamento da primeira, e se encerrará no dia 20/07/2022, às 15:00 horas, para o
2º Leilão, ocasião em que os referidos bens serão entregues a quem mais der, não devendo ser aceito lance inferior a 70% da avaliação atualizada. Nos termos
do art. 889, I, do CPC, pelo presente edital, ficam intimados os executados, e demais interessados se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus
advogados. CONDIÇÕES DE VENDA: DOS LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade “ON-LINE”, sendo que os lances deverão ser fornecidos
através de sistema eletrônico do gestor www.faroonline.com.br e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas.
Não será admitido sistema no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como qualquer outra forma de
intervenção humana na coleta e no registro dos lanços DO PAGAMENTO: O Arrematante deverá depositar no prazo improrrogável de 24 horas o valor do lance
vencedor através da guia de depósito judicial a ser obtida no site www.bb.com.br. PARCELAMENTO: De acordo com o art. 895, I e II, e parágrafos, do NCPC, os
interessados em adquirir o bem de forma parcelada, poderão pedir o parcelamento por escrito, até o início do primeiro leilão, desde que a proposta não seja
inferior ao valor da avaliação, e até o início do segundo leilão, desde que o valor da proposta não seja menor que 70% do valor da avaliação, ficando claro que
do requerimento deverá constar oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, e o restante parcelado em até 30 meses, garantido por
caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. De todas as propostas deverão constar prazo, modalidade,
indexador de correção monetária e condições de pagamento do saldo. Deve, ainda, constar da proposta que o interessado declara estar ciente da multa de 10%
sobre a parcela inadimplida somada às parcelas vincendas (art. 895, §4º), bem como que em caso de inadimplemento declara estar ciente sobre a possibilidade
de o exeqüente pedir a resolução da arrematação ou a cobrança do valor em aberto nestes mesmos autos (art. 895, §5º). Observa-se, ainda, que a proposta de
pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. DA COMISSÃO DO GESTOR: A comissão do leiloeiro será
de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, a ser paga pelo arrematante no prazo de até 24 horas após o leilão, através de depósito bancário. DO
AUTO DE ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos pagamentos acima, o auto de arrematação será assinado pelo Juiz. IMISSÃO NA POSSE: O
arrematante providenciará perante o Juízo competente a imissão na posse. DA ADJUDICAÇÃO: Caso o exequente venha a adjudicar os bens ficará igualmente
responsável pelo pagamento da comissão do Leiloeiro sobre o valor da avaliação. DO CANCELAMENTO DA PRAÇA APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso
o praceamento seja cancelado após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes ou pagamento da dívida, será devido a comissão
de 5% sobre o valor transacionado para pagamento dos custos do leiloeiro, e caso já tenha havido lance para arrematação do bem, o valor devido será de 5%
sobre o valor do último lance ofertado. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do leiloeiro, na Rua Princesa Isabel, 86, cj.
64/65, Brooklin - São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3105-4872 - email: faroleiloes@terra.com.br. LOTE ÚNICO: Um Prédio sob o nº 848, da Rua Senador
Flaquer, e seu respectivo terreno, constituído de parte do lote 02, da quadra “S”, situado no Bairro Casa Branca, nesta cidade, medindo 5,00ms de frente para a
referida Rua, por 18,90ms da frente aos fundos, pelo lado direito de quem da rua olha para o imóvel, onde confronta com o prédio 842, do lado esquerdo mede
20,70ms, onde confronta com propriedade de Marco Ancona, e nos fundos mede5,00ms, onde confronta com S.A Moinho Santista, encerrando uma área de
99,00ms². Imóvel esse situado no lado par da Rua Senador Flaquer, matriculado sob o nº 24.654, no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Santo André, contribuinte
nº 05.136.005. De acordo com o laudo de avaliação constante dos autos, o imóvel está localizado em região com característica mista, comercial e residencial, e
está inserido no quarteirão formado pela Av. Santos Dumont, Rua Dom João VI e a própria Rua Senado Flaquer. O imóvel está em Zona de Qualificação Urbana
– ZQU, macrozona urbana. O local é provido dos principais melhoramentos públicos. Trata-se de uma casa comercial, térrea, composta por recepção, salas,
banheiro, cozinha, quintal com área de serviço. Na ocasião em que foi feita a vistoria o imóvel encontrava-se vazio, com aspecto de abandono. Valor da avaliação:
R$364.935,00 (trezentos e sessenta e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais) base de novembro/20, conforme laudo de avaliação constante dos autos.
VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO PELO TJ/SP PARA ABRIL/2022: R$425.821,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais).
Obs. 01: Consta da Av. 04 da referida matrícula prenotação da decisão judicial, proferida nestes autos, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a
extinção do condomínio havido entre as partes sobre o imóvel; Obs. 02: Conforme certidão de tributos acostada aos autos (fls. 288/290), emitida pela Prefeitura
de Santo André, o total de débitos para o imóvel perfazia o montante de R$9.922,65 até a data de 29/06/21. ÔNUS, TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais ônus, taxas
ou impostos incidentes sobre o bem correrão por conta do arrematante ou adjudicante, com exceção dos débitos do § único do artigo 130 do CTN, que se subrogam sobre o preço dos bens. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 _ WWW.ZUKERMAN.COM.BR
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1027474-62.2019.8.26.0001.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo,
Dr(a). Marcelo Tsuno, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Helda de Brito Fabri, RG 14723884,
CPF 132.301.308-39, que lhe foi proposta uma
ação Monitória por parte de Sociedade
Educacional Bricor Ltda., objetivando a cobrança
de R$ 26.307,99 (setembro/2018), decorrente do
inadimplemento dos serviços educacionais
prestados no ano letivo de 2015. Encontrando-se a
ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a suaCITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague o débito
atualizado (isento de custas processuais) e os
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à
causa, ou oponha embargos, sob pena de constituise 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 02 de
maio de 2022.
22 e 23.06

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1033506-77.2019.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Caramuru Afonso Francisco, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Fabulouus Comércio de Variedades
de Roupas em Geral Ltda., CNPJ 15.836.503/000179, que lhe foi proposta uma ação de Busca e
Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de
Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A, relativa ao
veículo marca Mercedes-Benz, modelo GLA 250
Sport Nac. 2.0 16V TB Gas. 4P Básico, cor cinza
mountain, ano/modelo 2018, placa BYK7660, chassi
9BMTG4EW7JM005282, apreendido em 03/05/
2019, haja vista o inadimplemento da Cédula de
Crédito Bancário - CDC nº 1190303990.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da
dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias,
oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do
prazo de 20 dias deste edital. Não sendo contestada
a ação, a ré será considerada 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 13 de maio de 2022. 22 e 23.06
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EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE VINTE DIAS.PROCESSO Nº 1029409-34.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível,
do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Christopher Alexander Roisin,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) MARTIJIN VAN
OORSCHOT,Holandês,Solteiro,Fotógrafo,RG V530989-S, CPF 060.466.627-61, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Condomínio Edifício Ocian,para cobrança de R$2.676,72(mar/19),referente a débitos sobre o apto. 243, à
Praça Júlio Mesquita 68.Estando o executado em lugar ignorado,expede-se edital,para que em 3dias,a fluir do prazo supra, pague
o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 15
dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de
mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos bastem para garantia da execução. 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 08 de março de 2022. [21,22]

Edital de Intimação. Prazo 30 dias. Processo nº. 0005335-41.2021.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível,
do Foro Regional IX Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcia de Souza Donini Dias Leite, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Michelle Maria da Silva, RG. 46.294.898, que Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, move a ação de
Cumprimento de Sentença, foi determinada a sua Intimação, por Edital, para que, no prazo de 15 dias, a fluir prazo supra,
cumpra voluntariamente a sentença, pagando a quantia de R$ 64.441,61 (outubro/2021), corrigida, atualizada e acrescida
de custas se houver, nos termos do art. 513, § 2º, IV, do CPC, e ciente de que, findo o prazo acima fixado, haverá multa e
honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de
penhora e avaliação (art. 523 e parágrafos, do CPC). Expede-se o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de maio de 2022.
Edital de citação. Processo 1001386-10.2021.8.26.0100. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível do Foro Central, Estado de São Paulo. FAZ
SABER a Atlas Serviços Em Ativos Digitais Ltda, Atlas Proj Tecnologia Ltda e Atlas Services Serviços de Suporte Administrativ o e de
Consultoria Em de Gestão Empresarial Ltda, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação de Rescisão Contratual
c/c Cobrança de Reconhecimento de Grupo Econômico por Vinícius Fávaro Coelho, alegando em síntese que firmou Contrato de Cons umo
na modalidade de Negociação via Arbitragem junto a plataforma Atlas Quantum, a qual, mediante custódia dos ativos digitais (bitcoins) de
seus clientes, realiza operações automatizadas de compra e venda de Bitcoins, auferindo lucros e dividindo estes com seus clientes, reais
detentores dos ativos, entretanto, os Bitcoins deixados pelo autor sob custódia da empresa, estão constritos e não estão sendo pagos,
ensejando a ação. Encontrando-se a parte ré 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 contes tação,
sob pena de revelia. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O presente
edital tem o prazo de 20 dias.
Edital de citação. Processo 1100725-73.2020.8.26.0100. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível do Foro Central, Estado de São Paulo. FAZ SABER
a Atlas Serviços Em Ativos Digitais Ltda, Atlas Project Tecnologia Ltda e Atlas Services - Serviços de Suporte Administrativo e de Consultoria
Em Gestão Empresarial Ltda., domiciliadas em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de
Reconhecimento de Grupo Econômico por Alexandre Leao Pires, Bianca de Melo Bazoli, José Vitório Pereira, Marcelo José Guilherme Nagel
e Marcone Corsino de Santa Rita, alegando em síntese que firmaram Contrato de Consumo na modalidade de Negociação via Arbitragem
junto a plataforma Atlas Quantum, a qual, mediante custódia dos ativos digitais (bitcoins) de seus clientes, realiza operações automatizadas
de compra e venda de Bitcoins, auferindo lucros e dividindo estes com seus clientes, reais detentores dos ativos, entretanto, os Bitcoins
deixados pelos autores sob custódia da empresa, estão constritos e não estão sendo pagos, ensejando a ação. Encontrando-se a parte ré
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 contestação, sob pena de revelia. No silêncio, s erá nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias
Edital de citação - Prazo de vinte dias. Processo nº 0100994-13.2012.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Christopher Alexander Roisin, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o)
Ricardo Romeiro Pinto, RG 19.842.546, CPF 066.854.318-30, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível
por parte de Eduardo Mendes Povoação e outro, objetivando outorga da escritura definitiva do imóvel na Rua Martin
Francisco, nº 386, apartamento 03, localizado no 2º pavimento ou 1º andar do Edifício Marfran ± Santa Cecília. Encontrandose 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, po r
extrato e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de fevereiro de 2022
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0026786-82.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 42ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). André Augusto Salvador Bezerra, na forma da Lei, etc. Faz saber a Tadeu
de Carvalho, Brasileiro, CPF 287.620.338-32, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica por parte de VITOR BASSI, alegando em síntese, ser credor da empresa Sete Negócios e Serviços
Ltda, na ação de execução nº 1103150-20.2013.8.26.0100. Requer a intimação do sócio para que se manifeste com base
no art. 135 do CPC, e integre o polo passivo de referida ação, possibilitando, assim, o alcance de bens do mesmo, para a
garantia o débito em litígio. Encontrando-se o Requerido em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL para, no prazo de 15 dias, manifestar-se e requerer as provas cabíveis. Não sendo contestada a ação, o
Requerido 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, 13 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 101221147.2019.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São
Paulo, Dr(a). Mauricio Tini Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Danilo de Oliveira, Brasileiro, Casado, Autônomo,
RG 41549683, CPF 340.192.808-27, bem como seu cônjuge e/ou sucessores, que que AMC HANDLING
TRANSPORTADORES INDÚSTRIAIS LTDA – EPP lhe ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio
sobre O terreno designado como sendo o lote 08, da quadra 35, localizado à Rua José Martins Fernandes (antiga Rua
Juruá), com área total de 1.277,00 metros quadrados, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação do supramencionado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 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 São Bernardo do Campo, aos 13 de junho de 2022.
22 e 23/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014742-60.2010.8.26.0008. O Dr. Fábio Rogério Bojo
Pellegrino, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé - SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a citação
por edital da sucessora MARIA FERREIRA DE MELO que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção
de Posse por parte de SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, em relação ao Contrato de
Arrendamento Mercantil nº 70007804636 cujo objeto foi UM Automóvel, Marca Fiat, Modelo Palio WK Adventure, cor
Prata, ano de Fabricação 2009, placa EJC3068, chassi 9BD17309T94269082, o bem foi reintegrado ao autor.
Encontrando-se a ré 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, presumir-se-ão aceitos, pela ré, como verdadeiros, os fatos articulados pelo
autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 09/06/2022. 21 e 22/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1105859-86.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Priscilla Bittar Neves Netto, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, em especial a Sra.
Vivien Mary Drayton, inscrita no CPF/MF sob o n. 011.273.368-94 e eventuais outros herdeiros e sucessores de ESPÓLIO
DE MICHAEL HENRY DRAYTON, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual que COMUNIDADE RELIGIOSA JOÃO
XXIII ajuizou em face do citado Espólio, em 17/12/2021 foi proferida sentença rescindo o contrato n. 6350 (jazigo 599,
da quadra VII e Setor 8) e contrato n. 6351 (jazigo 600, da quadra VII e Setor 8). Além disso, através da r. sentença,
houve autorização para a exumação dos restos mortais existentes em tais jazigos, obviamente obedecendo as normas
exigidas pelo Serviço Funerário do Município de São Paulo. Em razão disso, o presente edital tem a finalidade de intimar
as pessoas acima citadas, bem como eventuais outros herdeiros do Sr. Michael Henry Drayton, a fim de que, no prazo
de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, compareçam ao Cemitério do Morumby (situado na Rua Deputado Laércio Corte,
n. 468, Morumbi, São Paulo/SP), a fim de que adotem as providências necessárias para que seja realizados os
procedimentos inerentes a tais exumações. Em caso de inércia e conforme já autorizado por sentença, a Comunidade
Religiosa João XXIII, adotará tais providências. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de maio de 2022.
21 e 22/06

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 111781422.2014.8.26.0100 ( Usuc.1470 ) 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 Antonio Pinto Borges, Madelane Borges Pardea e s/m Danta Pardea, Ana Borges Sabino e s/m Pedro Manoel Sabino,
Adelina Pereira, Claudio Pinto Borges, Madalena Borges Raphael e s/m Fil Raphael Neto, Walter Pinto Borges, Arlete
Pinto Borges, Adelina da Conceição Borges, Marisa Maria Borges Amaral, Fernanda Baptista Borges, Maria Armanda Dias
Borges, Albertina Pereira Alves e s/m Manoel Alves, Glorinha Freire Borges e /m Manoel Pinto Borges, Sebastiana Pinto
Borges, José Pinto Borges, Walter Pinto Borges, Adolfo Assad e s/m. Celia Silva Assad, Lidia Assad Garcia e s/m. Helio
Garcia, Nelson Assad e s/m. Vilma Brasil Assad, José Perfidio Filho e s/m. Vera Lucia Ferrare Perfidio, Homero Neves
Ferreira e s/m. Neyde Micheluci Neves Ferreira, João Sérgio Ferraretti e Verginia Greghi de Macedo Ferraretti, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/
ou sucessores, que VANDA SCAURI ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel
localizado na Avenida Amador Bueno da Veiga, nº 70 , Penha de França, São Paulo-SP, com área de 500,00 m².,
contribuinte nº 061.027.0005-8, 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, 09 de
junho de 2022.
21 e 22/06
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Na Liga das Nações, uma etapa cheia
de desafios para a seleção masculina

O capitão Bruninho durante treino da seleção brasileira
e ter um saque que sempre traz
dificuldade. A Bulgária é outro
adversário duríssimo, que
agride muito no saque e no
bloqueio. Joga em casa e terá
a torcida toda a favor em um
ginásio que certamente estará
lotado. Temos que pensar um
jogo por vez. Cada vitória conta
muito”, diz Renan.
Capitão da seleção masculina, Bruninho lidera as estatísticas de levantamento da Liga das
Nações e é uma das referências

dentro de quadra: “Temos uma
semana muito difícil pela frente. Já começamos com a Polônia, uma equipe tradicional, das
mais fortes do mundo. Todos os
times que enfrentaremos são
tradicionais. O mais importante é a nossa evolução, nosso
crescimento, pensar em nosso
time neste processo de construção. Queremos alcançar as
vitórias, que são muito importantes para nossa classificação”, disse Bruninho.

Para a segunda etapa da Liga
das Nações o técnico Renan
selecionou os levantadores
Bruninho e Fernando Cachopa;
os opostos Alan e Darlan; os
centrais Isac, Lucão, Flávio e
Leandro Aracaju; os ponteiros
Lucarelli, Rodriguinho, Leal e
Adriano; e os líberos Thales e
Maique.
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 20 a 23 de julho, em
Bolonha (Itália). O Brasil fechou a primeira etapa da competição em oitavo lugar.
Segunda etapa
22/06 – Brasil x Polônia, às
11h; 23/06 – Brasil x Sérvia, às
10h30; 24/06 – Brasil x Irã, às
10h30; 26/06 – Brasil x Bulgária, às 14h.

Cacá Bueno e Ricardo Baptista conquistam
pontos importantes em Santa Cruz do Sul

Foto/ Bruno Terena

Dupla que brigava entre os três primeiros da classe sofreu com uma quebra no radiador de óleo durante o terceiro stint, mas
equipe trabalhou para carro retornar à pista e time conseguiu alcançar os pontos

Cacá Bueno e Ricardo Baptista
Santa Cruz do Sul (RS) foi de
grandes desafios para a dupla
Cacá Bueno e Ricardo Baptista,
vencedores da etapa passada do
Endurance Brasil. Após o adiamento da classificação de sexta-feira para o sábado pela ma-

nhã, a dupla do Mercedes-AMG
GT3 conseguiu o quarto lugar no
grid. Ricardo fez uma boa largada, chegou a andar em segundo
nas primeiras voltas e, após o
segundo stint, entregou o carro para Cacá, que também luta-

va entre os líderes da classe.
Uma pedra furou o radiador de
óleo do carro e isso atrapalhou
os planos da dupla de brigar
pela vitória.
“Foi uma etapa bem complicada não só para nós, mas para
todos os pilotos. Praticamente
não tivemos treinos por conta da
chuva e todos os carros sofreram
com o asfalto de Santa Cruz do
Sul, que é bastante abrasivo. Tínhamos ritmo para chegar entre
os três primeiros da GT3, mas
essa quebra nos prejudicou muito. A equipe RC está de parabéns
por ter conseguido consertar o
carro e ainda voltamos à pista
para cumprirmos os 75% de corrida somando pontos para o campeonato”, diz Cacá, que tem patrocínios de iCarros, Itaú, ACDelco, Red Bull, Paraflu e Grupo Souza Lima.
Atuais campeões do Endurance Brasil, Cacá e Baptista fe-

charam a etapa com a oitava
colocação na GT3. A dupla vinha de uma vitória histórica em
Interlagos, quando o carro 27
largou na última colocação do
grid e conseguiu vencer na
GT3 e na Geral.
“Mesmo chegando em oitavo nós marcamos pontos, então
foi importante termos voltado
para a pista após a pedra ter furado nosso radiador de óleo.
Gostaríamos de ter repetido
aquela vitória especial que conseguimos em Interlagos, mas
dessa vez não foi possível. Agora vamos pensar na corrida seguinte”, diz Cacá.
A próxima etapa do Endurance Brasil será disputada em 20
de agosto no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Antes disso, porém, daqui duas semanas Cacá volta a acelerar no
Rio Grande do Sul para a etapa
do Velopark da Stock Car.

CNK divulga Regulamento Particular
de Prova para a 23ª Copa Brasil de Kart
A Comissão Nacional de
Kart (CNK) divulgou na terçafeira (21) o Regulamento Particular de Prova para a 23ª Copa
Brasil de Kart, que acontecerá
dentro de um mês no Kartódromo Emerson Fittipaldi, em
Aracaju (SE).
Além das autoridades da
Confederação Brasileira de
Automobilismo (CBA) confirmadas para a competição e outros detalhes importantes do
evento, o documento também
revela as relações coroa/pinhão
para os motores de cada categoria em disputa.
Para ter acesso ao RPP, acesse: https://www.cba.org.br/upload/downloads//629/23-copabrasil-de-kart-regulamento-particular-da-prova-2022-.pdf

A 23ª Copa Brasil de Kart
será disputada entre os dias 20 e
30 de julho. O campeonato será
dividido em dois grupos. No primeiro deles, entre os dias 20 e
24 de julho, estarão as categorias: Mirim, Cadete, Júnior Menor,
Júnior, Graduados, Novatos, F4
Sênior, Super F4, KZ Graduados
e KZ Sênior.
O segundo grupo – de 26 a
30 de julho - terá as disputas das
categorias: Sênior B, Sênior A,
Super Sênior, Super Sênior Master, Super Sênior 60+, OK, OK
Júnior, F4 Júnior, F4 Graduados,
F4 Super Sênior, F4 Super Sênior Master e F4 Sênior 60+.
As inscrições para a 23ª Copa
Brasil de Kart seguem abertas no
site
da
CBA:
https://
inscricoes.cba.org.br/pt/even-

Foto/ Gleidson Prata

Entre os destaques, documento traz as relações coroa/pinhão para os motores de cada categoria em disputa

Copa Brasil de Kart terá início no dia 20 de julho em Aracaju
tos/23a-copa-brasil-de-kart2022-23a-copa-brasil-de-kart-.

Mais informações, acesse:
www.cba.org.br

Itaú BBA
IRONMAN 70.3 Rio
de Janeiro: percurso,
uma das atrações da
prova carioca
Parte do trajeto também foi utilizado no Jogos Olímpicos
Rio2016

Foto/ Fábio Falconi

Polônia, atual bicampeã mundial; Sérvia, quarta colocada no
último Campeonato Europeu;
Irã, campeão asiático; e Bulgária, anfitriã do evento. A seleção
brasileira masculina não terá vida
fácil na segunda etapa da Liga das
Nações, que acontece na cidade de Sófia. O técnico Renan
Dal Zotto sabe dos desafios e
preparou a equipe para cada um
deles. A estreia do time brasileiro será nesta quarta-feira
(22), às 11h (de Brasília), contra a Polônia, com transmissão
ao vivo do sportv 2.
“São quatro adversários fortíssimos. A Polônia é uma equipe muito competitiva, independentemente da formação que
está em quadra. É uma das candidatas ao título de qualquer
competição. Será uma partida
muito equilibrada, decidida nos
detalhes. A Sérvia vem se renovando, mas está com veteranos
que conhecemos bem. São atletas que jogam as principais competições do mundo, competitivos
e experientes. Já o Irã passa por
uma reformulação, mas não perde as características de jogar
com velocidade, defender bem,

Foto/ Wander Roberto

Polônia, Sérvia, Irã e Bulgária são os adversários da equipe do técnico Renan Dal Zotto na segunda semana da competição

Itaú BBA IRONMAN 70.3 Rio de Janeiro

A etapa do Rio de Janeiro do Itaú BBA IRONMAN
70.3 será o próximo desafio
do calendário 2022 do Circuito IRONMAN no país.
No dia 3 de julho, competidores amadores de 23 países terão pela frente 1,9 km
de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida em
busca de uma das 45 vagas
para o IRONMAN 70.3
World Championship 2022,
programado para os dias 28
e 29 de outubro, em St. George, no estado de Utah
(EUA). Considerado pelos
atletas um dos principais diferenciais dessa etapa, o percurso é considerado encantador e extremamente técnico, especialmente na parte do
pedal.
A natação terá um percurso poligonal na Praia da Macumba, com os 1.900 metros
em apenas uma volta. Saindo da água, os atletas passarão pela Área de Transição,
montada na Praça Tim Maia,
em frente ao hotel Atlântico
Sul, para pegar suas bikes.
O ciclismo terá uma volta
grande, de 48 km, e duas
menores, de 21 km cada. No
trajeto da primeira volta estão incluídos trechos pela
Barra da Tijuca, Estrada do
Pontal, Grota Fundo, serra
Estrada de Guaratiba. As
duas voltas seguintes são as
menores, saindo da Praça
Tim Maia, seguirão até o
Condomínio Alfabarra, Avenida Lúcio Costa e chegada
mais uma vez na Área de
transição. Para finalizar, a
corrida, por sua vez, será
composta por três voltas de
7 km pela praia do Recreio/
Reserva.
“Esta é uma prova muito
especial, e não à toa atrai
atletas de tantos países curi-

osos em competir em um cenário único, que foi parte
também utilizado para o Jogos Olímpicos de 2016. Sem
dúvida, essa condição motiva a todos e faz prever mais
uma edição muito disputada
em todas as categorias”, destaca Carlos Galvão, CEO da
Unlimited Sports, organizadora do evento.
A programação oficial do
Itaú BBA IRONMAN 70.3
Rio de Janeiro começará no
dia 30, com a entrega de kits
e abertura da EXPO IRONMAN no Hotel Atlântico Sul,
localizado na Avenida Lucio
Costa, 18.000, Recreio dos
Bandeirantes. A largada no
domingo será no formato
Rolling Start, a partir das
6h30.
Depois da abertura do circuito Itaú BBA IRONMAN
70.3 na capital catarinense,
em abril, e da prova no Rio
de Janeiro, as cidades de
Maceió (7 de Agosto), São
Paulo (11 de Setembro) e
Fortaleza (6 de Novembro)
também receberão o Itaú
BBA IRONMAN 70.3.
O Itaú BBA IRONMAN
70.3 RJ é uma organização
da Unlimited Sports, com patrocínio do Title Sponsor Itaú
BBA, patrocínio de Enel, Secretária de Esporte e Lazer
da Juventude – Governo do
Rio de Janeiro – Rio 2030,
Track & Field, Omint, copatrocínio de Heineken 0.0,
Probiótica, Pedialyte, Sky, 3
Corações/Ultracoffee com
apoio Aquasphere, Trek Bikes, Red Bull, Oakley, Bondinho e Prefeitura do Rio de
Janeiro – Coordenadoria
Técnica de Promoção de
Eventos. Realização Trifitness. Mais informações no
site
oficial,
www.ironmanbrasil.com.br

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

(11) 99653-7522

