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Turismo brasileiro cresce 47,7%
em abril, aponta FecomercioSP
O turismo brasileiro faturou R$ 15,3 bilhões em abril,
crescendo 47,7% em relação
ao mesmo período do ano passado, segundo dados do levantamento do Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de São
Paulo (FecomercioSP). Houve também alta de 32,2% no
acumulado no ano. No entanto, na comparação com abril
de 2019, ano anterior à
pandemia, o setor teve queda
de 7,5%.
A FecomercioSP avalia que
os feriados de Sexta-feira Santa, Tiradentes e os desfiles de
carnaval contribuíram para o
crescimento, considerado significativo, em abril deste ano

ANP prevê investimentos de
R$ 3,3 bi na fase de exploração
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Planos coletivos devem manter
tratamento mesmo com cancelamento
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Previsão do Tempo
Quinta: Dia de
sol, com muitas
nuvens à tarde. À
noite a nebulosidade diminui.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,15
Venda:
5,15
Turismo
Compra: 5,24
Venda:
5,35

EURO
Compra: 5,45
Venda:
5,45

28º C
15º C

Noite

Banco do Povo oferece
crédito de R$ 5 mil a
empresas negativadas
Foto/Marcelo Camargo/ABr

O Estado de São Paulo amplia a campanha de vacinação
contra Influenza a partir da
quarta-feira (22) para toda a
população acima de 6 meses de
idade. Com término da campanha dos grupos prioritários, as
doses remanescentes podem
ser aplicadas em pessoas de
outras faixas etárias que devem
procurar os postos de vacinação dos municípios.
A vacina aplicada é a trivalente, 100% produzida pelo
Butantan, composta pelos vírus H1N1, a cepa B e o H3N2,
do subtipo Darwin, que causou
os surtos localizados no final
do ano passado.
A campanha teve início em
março e atingiu 45,1% do público-alvo, com 7,9 milhões
de doses aplicadas. Entre as
pessoas com mais de 60 anos,
a imunização chegou 61,7%. Já
entre as crianças, esse índice
atingiu apenas 42%. A cobertura vacinal entre as gestantes é a
menor entre os públicos, com
apenas 31,5%. O público indígena foi o único que atingiu
100% de cobertura. As pessoas dos grupos inseridos anteriormente na campanha e que
ainda não se vacinaram podem
comparecer aos postos.
Neste período do ano, a circulação do vírus torna-se maior e, com isso, cresce a probabilidade das pessoas desenvolverem complicações da
doença, como pneumonia, internação e óbito. Neste ano,
foram hospitalizadas 1.646
pessoas devido à Influenza.
Para aqueles que foram diagnosticados com Covid-19, a
recomendação é que sejam vacinados imediatamente após o
término do período do isolamento. Além disso, para as crianças, entre 5 a 11 anos, é necessário um intervalo de 15
dias entre as vacinas destinadas à campanha e contra o coronavírus.

Receita Federal alerta para
golpes envolvendo a
regularização de CPF
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SP lança programa AME
Oncologia e amplia rede de
combate ao câncer
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Covid-19 cresce e responde
por 71,2% dos casos
de SRAG
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Esporte

Kartismo: AKSP abre
segundo turno com exposição
e novas atrações
O Kartódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo,
estará bem movimentado nesta quinta-feira (23), a partir das
19 horas. Além das disputas da
abertura do segundo turno do
campeonato da AKSP (Associação dos Kartistas de São
Paulo) na pista, no espaço de
convivência, o ícone do esporte a motor Jan Balder, que dará
nome à prova, estará vendendo e autografando os seus livros, e nos boxes vai acontecer o 1º Encontro e Exposição
de Carros Clássicos e Especiais AKSP.
O campeonato anual da
AKSP é formado por 10 etapas, sendo que as quatro primeiras provas formaram o primeiro turno, com os pilotos
podendo descartar o seu pior
resultado. Os campeões do
primeiro turno da AKSP naturalmente são os líderes do
campeonato: Alberto Otazú
(Elite), Fábio Gudima (Graduados), Jorge Roque (Sênior),
e Fernando Braga (Light). Entre as garotas, que farão apenas a terceira etapa da categoria Mulheres em Ação, a líder
é Grazi Gonçalves. Esta prova
contará com a participação de
Helena Deyama, experiente
pilota de rali e vencedora do
Rally dos Sertões e que será

madrinha desta etapa. Ninguém
terá vida fácil no GP Jan Balder,
pois a cada etapa as disputas estão mais acirradas.
O 1º Encontro e Exposição
de Carros Clássicos e Especiais
no Kartódromo de Interlagos
será realizado entre as 19h e 23h,
dentro da área de box da praça
esportiva ao lado no autódromo,
perfilados em 45 graus. O evento organizado pela MasterMidia
Marketing deverá reunir carros
Antigos, Clássicos e Especiais
(Tunados e de Competição) dos
pilotos e amigos da AKSP.
Na ocasião, será homenageado o ex-piloto e organizador de
ralis de carros clássicos Jan Balder, que estará vendendo e autografando o seu livro Carros,
Equipes e Memórias, além de
outros seis títulos de sua autoria, como Super Vê e Protótipos
Exuberantes.
Premiações
Além dos seis primeiros colocados de cada prova serem premiados com troféus, o sétimo
colocado de cada categoria receberá um kit da Cervejaria Paulistânia, e a SM Reparadora de
Veículos entregará troféus exclusivos para os autores de todas as
poles positions e voltas mais rápidas. O piloto que estabelecer
a pole position mais rápida do
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SP amplia a
campanha de
vacinação contra
gripe para toda
população

e que a variação do mês demonstra sólida recuperação do
turismo no Brasil. No mesmo
período do ano passado, o setor cresceu 36%. Diante disso, a entidade acrescenta que
“a alta não é resultado de uma
base fragilizada de comparação, em razão dos efeitos da
pandemia, mas um indicativo
real de melhora nas perspectivas do turismo nacional”.
O maior crescimento ocorreu na atividade de transporte
aéreo, com aumento de 159,7%
na comparação anual e
faturamento de R$ 4,6 bilhões
no mês, voltando ao nível que
faturava em abril de 2019 – já
com o valor corrigido pela inflação – conforme apontou a
FecomercioSP.
Página 3

Os grids da AKSP estão sempre lotados
evento será contemplado com
um par de luvas DKR personalizada, enquanto o autor da volta
mais rápida da etapa entre todas
as categorias levará uma camiseta
Harderthan. Todos os vencedores
terão desconto em corte masculino na Barbearia e Tattoo Fireworks e treino de F-4 na LR
Competições. A vencedora no
Mulheres em Ação terá desconto na loja OMP / Go BS, a pole
position receberá um par de luvas personalizadas DKR e a autora da volta mais rápida levará
uma camiseta Harderthan, e todas as seis primeiras colocadas
ganharão medalhas, flores da Floricultura Jardim dos Amores, e
kit da Giovanna Baby.

Em tom de brincadeira, o último colocado de cada bateria
receberá no pódio o troféu Mão
de Pau, acompanhado de voucher para aulas de violão on-line
da MRC Produções. E o casal
que competir na etapa será premiado pelo Auto Posto Colônia
com o troféu Casal Gasolina,
composto de um funil e galão
com 5 litros do precioso combustível.
Antes das provas serão realizados vários sorteios para a
categoria Mulheres em Ação,
como curso de inglês Monster
English, derma planing, make
express, escova e manicure no
Studio 16, higienização de ar
condicionado e checkup de itens

de segurança na Medeiros Oficina Mecânica, locação de quadra na Rolley Beach, Massagem Relaxante e Shiatsu na
Carlos Masso, drenagem linfática na Studio Divando, jantar no restaurante Low BBQ,
lavagem automotiva na Box 4
Car e limpeza de pele na Mary
Estética.
Nesta etapa a ação social
será a arrecadação de fraldas
para a bebê Luana, filha do piloto Caio Ditlef, que está prestes a nascer. E para finalizar o
evento, a MCS Burguer vai oferecer um bolo para comemorar os aniversariantes do mês.
O campeonato da Associação dos Kartistas de São Paulo (AKSP) tem o apoio de
Auto Posto Colônia, Barbearia e Tattoo Fireworks, Carlos Massoterapia, Camisetas
Harderthan, Cervejaria Paulistânia, Floricultura Jardim
dos Amores, Giovanna Baby,
Liv Confeitaria, LR Competições, Luvas DKR, MCS Burguer, Medeiros Oficina Mecânica, MRC Produções, Otazú Coaching, Restaurante Itália no Box, Restaurante Low
BBQ, Rolley Beach, SM Reparação de Veículos.
C o n t a t o :
aksp.contato@gmail.com;
WhatsApp: 11-99681.3549

Jornal O DIA SP

São Paulo

PÁGINA 2

QUINTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2022

SP lança programa AME Oncologia
e amplia rede de combate ao câncer
O governador Rodrigo Garcia lançou na quarta-feira (22)
o programa AME Oncologia,
que vai oferecer diagnóstico e
tratamento contra o câncer nos
AMEs (Ambulatórios Médicos
de Especialidades). As unidades ganham em complexidade
e vão prestar atendimento com
exames, consultas, cirurgias e
sessões de quimioterapia.
“Estamos transformando
61 AMEs que vão ajudar a população de São Paulo a enfrentar o câncer. O AME é um projeto de sucesso, que atende
milhões de pessoas todos os
anos e que agora também pas-

sa a oferecer um novo tratamento e um novo atendimento, que é o de combate ao câncer. Vamos começar com cinco AMEs no Estado fazendo
também a quimioterapia e o
conjunto dos outros AMEs
com consultas, exames, diagnósticos e cirurgias”, disse
Rodrigo Garcia.
O anúncio foi feito no AME
Barradas, unidade de referência na zona sul da capital e que
já presta atendimento a pacientes com câncer de pele e de intestino. Os AMEs de Taubaté,
Itapetininga, Santo André, Dracena e Mogi das Cruzes serão

www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
Dois pesos; duas medidas : enquanto o vereador Senival (PT)
- acusado no caso ‘empresa’ de ônibus via PCC - segue livre no
mandato, o ex-ministro (Educação) tá no ‘bonde’ da prisão preventiva
.
PREFEITURA (São Paulo)
Dois pesos; duas medidas : a parada mundana LGBT foi elogiada por trazer dinheiro pro tesouro paulistano. A Marcha pra
Jesus - dia 9 julho - é condenada como politizada por cristãos
evangélicos
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Dois pesos; duas medidas : parlamentares que não tem a Ética do Cristo Jesus, acusam genericamente membros da bancada
cristã. Os verdadeiros cristãos não os acusam ... como Ensinou
Jesus
.
GOVERNO (São Paulo)
Dois pesos; duas medidas : candidato a governador (PT Lulista), o ex-ministro (Educação) Haddad acusa o ex-ministro
(Educação) de Bolsonaro. Ele elogia sua gestão no governo da
cassada Dilma (PT)
.
CONGRESSO (Brasil)
Dois pesos; duas medidas : oposições ao governo Bolsonaro
no Senado não quer CPI da Petrobrás na Câmara Federal, mas
quer CPI do Ministério (Educação) sem fatos novos no caso falsos cristãos
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Dois pesos; duas medidas : muitos dos que atacaram a prisão
(‘Lava Jato’ no Rio) do ex-Presidente Temer (MDB) em março
(2019), tão comemorando a prisão do ex-ministro (Educação)
do Bolsonaro
.
PARTIDOS (Brasil)
Dois pesos; duas medidas : os ditos cristãos da boca pra fora
existem desde antes do Cristo e os verdadeiros cristãos de alma
e espírito existem até mesmo nos partidos políticos do Brasil e
do mundo
.
JUSTIÇAS (Brasil)
Dois pesos; duas medidas : se caiu no Supremo a condenação em 2ª instância, o que dizem os conceitos, requisitos e fundamentos pra haver uma prisão preventiva; como contra o exministro (Educação)
.
HISTÓRIAS
Literatura Bíblica : Adão acusou Eva. Eva acusou a serpente.
A serpente acusou o diabo e o diabo acusou a baixa qualidade das
criações de DEUS. Todos foram condenados, sem prisões preventivas ...
.
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

cesar@cesarneto.com
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Exemplar do dia: R$ 3,50

Itapetinga, por exemplo, que
antes precisavam ir até Sorocaba, agora passarão a contar
com sessões de quimioterapia
no AME local.
Além das vantagens assistenciais, o AME Oncologia otimiza os recursos do Governo
do Estado. A instalação destas
unidades terá um investimento
80% menor que a implantação
de um novo hospital para este
fim, já que potencializam a estrutura existente na rede de
ambulatórios.
O programa também vai
oferecer assistência contra o
câncer de pele e de intestino

em outras unidades de todas as
regiões do estado.
A previsão é que 61 ambulatórios passem a prestar atendimento com consultas, exames, biópsias e cirurgias contra
o câncer de pele. As unidades terão uma agenda exclusiva para o
tratamento oncológico, com
prazo reduzido de 90 para 45
dias. Os pacientes serão encaminhados pelos municípios
com um protocolo especial
para o tratamento da doença.
Já com relação ao câncer
de intestino, o tempo de diagnóstico deve cair de 90 para 30
dias com a oferta de colonos-

copia nos AMEs. O câncer de
colón e reto é o que possui a
segunda maior incidência no
estado. A agilidade no diagnóstico é fundamental para
um tratamento mais eficaz e
com maior chance de cura. A
agenda exclusiva para o câncer de intestino será ofertada
em 39 AMEs.
O investimento do Governo do Estado nesta primeira
fase do programa, que poderá
ter o atendimento em quimioterapia estendido para outras
unidades, é de R$ 4,5 milhões,
com custeio anual previsto de
R$ 50 milhões.

De orientação a exames, meninas e
adolescentes encontram suporte na rede pública

CESAR
NETO

Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822

as primeiras unidades com
atendimento integral, ofertando mais de 20 mil sessões de
quimioterapia por ano.
Serão mais de 3,2 mil novos pacientes por ano. As duas
primeiras unidades, em Taubaté e Itapetininga, passam a
prestar os novos tratamentos já
na próxima semana. As cinco
unidades AME passam a integrar a Rebe Camargo de Combate ao Câncer e vão oferecer
assistência mais próxima do
paciente, que não precisará
mais se deslocar para outras
cidades para receber atendimento. Pacientes da região de

S. Paulo
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Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil
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Dentre os muitos públicos
atendidos pelo SUS, um merece atenção especial, não apenas
pelas demandas de acompanhamento em saúde que apresentam,
mas também pelo fato de ser justamente nesta fase que muitas
“desaparecem” dos consultórios médicos: as adolescentes.
Veja a seguir os pontos aos
quais pais e responsáveis devem
ficar atentos, para garantir às
meninas um desenvolvimento
pleno e saudável, que impactará
em outros aspectos de suas vidas e para o seu futuro.
Dos 10 aos 15 anos: nesta
fase, é importante que ocorra a
primeira visita ao ginecologis-

ta, já que é quando a maioria das
meninas costuma ter a primeira
menstruação. Além disso, é preciso fazer um acompanhamento
preventivo de eventuais distúrbios hormonais ou do aparelho
reprodutor. Outro cuidado importante é tomar a vacina contra
o HPV, que está disponível no
SUS e protege em até 70% dos
casos de câncer de colo do útero provocados por esse tipo de
vírus. Exames de sangue, urina e
fezes também entram na rotina
com o clínico geral, pediatra ou
ginecologista, para detectar
quaisquer deficiências ou problemas de saúde.
Dos 15 aos 19 anos: já na

fase reprodutiva, e possivelmente com vida sexual ativa, é
o momento de abordar com as
adolescentes temas como ciclo
menstrual, cólicas e irregularidades menstruais. Para quem
está iniciando uma vida sexual
ativa, outras preocupações devem ser as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e
como proteger-se, gravidez indesejada, métodos contraceptivos, além do exame Papanicolau. Exercícios físicos, dieta
saudável e exposição ao sol também entram no radar dos médicos para evitar problemas futuros à saúde da mulher, tais como
exames para avaliar o coleste-

rol, triglicérides e glicemia, que
passarão a integrar uma agenda
periódica de cuidados.
Vale lembrar que as adolescentes também podem ter acesso a todos os tipos de métodos
contraceptivos reversíveis,
como a pílula anticoncepcional,
além de preservativos internos
(feminino) e externos como
forma de prevenir as ISTs, incluindo hepatites transmissíveis
por meio de contato sexual.
Para marcar uma consulta, basta procurar a Unidade Básica de
Saúde (UBS) mais próxima de casa
com o cartão do SUS (ou documento de identidade) e caderneta
de vacinação, caso possua.

Gasto médio do turista aumentou 15%
em 2022 na Parada do Orgulho LGBT+
A 26ª Parada do Orgulho
LGBT+ de São Paulo, realizada
no último domingo (19), levou
uma multidão para a Avenida
Paulista e movimentou a economia da capital nos dias que antecederam o evento.
De acordo com a pesquisa
Perfil e Satisfação de Público
Parada LGBT+ 2022, realizada pelo Observatório do Turismo da cidade de São Paulo, o gasto médio do turista
na cidade, por pessoa, foi de
R$ 1.881,84 - 15,1% a mais
que em 2019 (R$ 1.634,20).
Já o gasto médio no evento,

por pessoa, foi de R$ 132,30 7,5% a mais que 2019 (R$ 123).
A pesquisa ouviu 1.223 pessoas
no dia do evento.
A festa, que contou com 19
trios elétricos e a participação
das cantoras Pabllo Vittar, Luiza Sonza, Ludmilla, Jojo Todynho e Gretchen, entre outras,
não contou com nenhum registro de incidente grave durante
sua realização. O desfile seguiu da Avenida Paulista até a
Praça Roosevelt.
A pesquisa mostrou que a
porcentagem de turistas passou
de 40% do total de participan-

tes - 12,3% eram de cidades da
região metropolitana de São
Paulo e 14,5% do interior do
estado. Turistas de outros estados totalizaram 13,6%, vindo a
maioria de Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Paraná, Bahia e Santa
Catarina. O evento contou ainda
com 0,7% de turistas estrangeiros. Segundo a pesquisa, 58,9%
dos presentes eram moradores
da capital paulista.
Quase 40% do público esteve no evento pela primeira vez
este ano, 50,1% participaram da
Parada em 2019 e 10,2%, nos
anos anteriores.

Quanto à orientação sexual
dos participantes, 37,4% se declararam gays, 19,1% heterossexuais, 18,6% lésbicas, 18,3%
bissexuais, 4,7% panssexuais.
Quanto à identidade de gênero
86,3% se disseram cisgênero,
5,4% não-binários, 3,6% homem trans, 2,4% mulher trans e
2,3% travesti.
A maior parte das pessoas
tinha a faixa etária de 18 a 29
anos (59,2%), em seguida 30
a 39 anos (28%), 40 a 49 anos
(9,1%), 50 a 59 anos (3%), 60
anos ou mais (0,7%). (Agência Brasil)

Polícia Civil pede prisão preventiva de
procurador que agrediu procuradora-geral
A Polícia Civil de São Paulo
pediu à Justiça na quarta-feira
(22) a prisão preventiva do procurador Demétrius Oliveira de
Macedo, que agrediu na segunda (20) a procuradora-geral da
Prefeitura de Registro, Gabriela Samadello Monteiro de Barros. O delegado Daniel Vaz Ro-

cha, do 1º Distrito Policial de
Registro, representou pela prisão do acusado na 1ª Vara Criminal da cidade.
“A agressão do procurador de
Registro a uma colega não ficará impune. A Polícia Civil acaba
de pedir a prisão do agressor
Demétrius Macedo. Que a Jus-

tiça faça a sua parte e puna todo
e qualquer covarde que agrida
uma mulher”, disse o governador Rodrigo Garcia.
De acordo com o despacho
do delegado, o acusado “vem
tendo sérios problemas de relacionamento com mulheres no
ambiente de trabalho, sendo que,

em liberdade, expõe a perigo a
vida delas, e consequentemente, a ordem pública.” O inquérito policial instaurado para
apurar o caso reuniu fotos e vídeos da agressão, além de depoimento da procuradora-geral, para fundamentar o pedido
de prisão preventiva.

Concessão de cemitérios e
crematórios vai modernizar serviços
funerários em São Paulo
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria de Governo Municipal (SGM), retomou na quarta-feira, (22) a
concessão de cemitérios, crematórios e serviços funerários
no município de São Paulo. O
edital, publicado na edição
desta quarta-feira no Diário
Oficial do Município prevê
gestão, operação, manutenção, exploração, revitalização
e expansão de 22 cemitérios e
um crematório público, bem
como a criação de três novos
crematórios. Estima-se que a
exploração objeto, com duração de 25 anos, gerará cerca
de R$ 1,2 bilhão em benefícios econômicos para a cidade.

Todas as gratuidades já garantidas pelas leis municipais
permanecerão após a concessão, tanto em relação a sepultamentos quanto a cremações.
Além disso, o projeto também
viabilizará investimentos na
administração, revitalização
das áreas dos cemitérios e crematórios existentes, de edifícios de apoio, pavimentação
das pistas de circulação de veículos e pedestres, do mobiliário (bancos e bebedouros, por
exemplo), nas salas de velório
e nos sanitários.
O edital prevê, também,
que o conjunto de equipamentos públicos será dividido em
quatro blocos diferentes, com

planejamento para estimular a
eficiência na prestação dos serviços. Para explorar os cemitérios e crematórios, os interessados terão de pagar ao município
valores iniciais que, juntos, somam aproximadamente R$ 540
milhões. Além dessa outorga
fixa, serão recolhidos aos cofres
municipais 4% das receitas auferidas pelos futuros concessionários. Ao todo, os valores estimados para os contratos somam mais de R$ 7 bilhões.
Blocos da Concessão
· Bloco 1 – Outorga fixa
mínima de R$ 116.195.000,00
Consolação, Quarta Parada, Santana, Tremembé, Vila

Formosa I e II e Vila Mariana;
· Bloco 2 - Outorga fixa
mínima de R$ 170.239.000,00
Araçá, Dom Bosco, Santo
Amaro, São Paulo e Vila Nova
Cachoeirinha;
· Bloco 3 - Outorga fixa
mínima de R$ 144.697.000,00
Campo Grande, Lageado,
Lapa, Parelheiros e Saudade;
· Bloco 4 - Outorga fixa
mínima de R$ 108.281.000,00
Freguesia do Ó, Itaquera,
Penha, São Luiz, São Pedro e
Vila Alpina (crematório).
Em relação ao edital anterior, foram incorporadas alterações para atender os apontamentos feitos pelo Tribunal de
Contas do Município (TCM).

Lembre sempre de lavar as mãos
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Turismo brasileiro cresce 47,7%
em abril, aponta FecomercioSP
O turismo brasileiro faturou
R$ 15,3 bilhões em abril, crescendo 47,7% em relação ao
mesmo período do ano passado,
segundo dados do levantamento
do Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo (FecomercioSP).
Houve também alta de 32,2% no
acumulado no ano. No entanto,
na comparação com abril de
2019, ano anterior à pandemia,
o setor teve queda de 7,5%.
A FecomercioSP avalia que
os feriados de Sexta-feira Santa, Tiradentes e os desfiles de
carnaval contribuíram para o
crescimento, considerado significativo, em abril deste ano e
que a variação do mês demonstra sólida recuperação do turismo no Brasil. No mesmo período do ano passado, o setor
cresceu 36%. Diante disso, a
entidade acrescenta que “a alta
não é resultado de uma base fragilizada de comparação, em ra-

zão dos efeitos da pandemia,
mas um indicativo real de melhora nas perspectivas do turismo nacional”.
O maior crescimento ocorreu na atividade de transporte
aéreo, com aumento de 159,7%
na comparação anual e faturamento de R$ 4,6 bilhões no
mês, voltando ao nível que faturava em abril de 2019 – já com
o valor corrigido pela inflação
– conforme apontou a FecomercioSP.
Para explicar o resultado, a
entidade cita que as empresas
estão ampliando a malha aérea
com novas rotas e a demanda
tem acompanhado este movimento. Outro motivo apontado
foi o aumento no valor das passagens, que sofre influência da
alta do querosene de aviação.
“Desta forma, além da recuperação do mercado no pós-pandemia, o que influenciou o segmento foi, sem dúvida, os preços elevados dos bilhetes”, di-

vulgou, em nota, a entidade.
O segundo maior crescimento foi observado nos serviços de
alojamento e alimentação, com
alta de 56,1% e faturamento de
R$ 4,5 bilhões. Na comparação
com o período pré-pandemia,
entretanto, houve queda de
12,9%. As atividades culturais,
recreativas e esportivas registraram alta de 21,7%, com faturamento de R$ 1,1 bilhão no mês.
O montante ficou abaixo do período anterior à pandemia, já
que, na comparação com abril de
2019, houve queda de 24,2%.
O transporte terrestre – que
inclui os ônibus intermunicipal,
interestadual e internacional,
além de trens turísticos – teve
alta de 10,9%, com faturamento de R$ 2,6 bilhões e aumento
de 1,9% em relação ao nível
pré-pandemia. As locadoras de
veículos, agências e operadoras
de turismo avançaram 2,5%, faturando R$ 2,5 milhões.
O transporte aquaviário foi o

único segmento a ter queda no
mês (-2,3%), com faturamento
de R$ 42,3 milhões, o menor
entre as atividades apontadas no
levantamento. Com grande evolução durante a pandemia, segundo avaliou a FecomercioSP, o
resultado foi 27,3% maior em
relação a abril de 2019.
Apesar dos resultados de
abril mostrarem um contexto
positivo para o turismo, avaliação da entidade aponta que, se a
inflação no setor continuar elevada, pode haver comprometimento do desempenho no segundo semestre, diminuindo a
amplitude de expansão.
A presidente do Conselho de
Turismo da FecomercioSP, Mariana Aldrigui, observou que os
gastos com turismo são discricionários tanto para as empresas
quanto para as famílias e que um
dos efeitos do aumento constante de preços é a modificação ou
cancelamento desse tipo de despesa. (Agencia Brasil)

Receita libera consulta a segundo
lote de restituição do IR
A partir das 10h desta quinta-feira (23), o contribuinte que
entregou a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
acertará as contas com o Leão.
Nesse horário, a Receita Federal liberará a consulta ao segundo dos cinco lotes de restituição de 2022. O lote também
contempla restituições residuais de anos anteriores.
Ao todo, 4.250.448 contribuintes receberão R$ 6,3 bilhões.
Desse
total,/R$
2.697.759.582,31/serão pagos
aos contribuintes com prioridade legal, sendo 87.401 idosos
acima de 80 anos de idade;
675.495/entre 60 e 79/anos;
48.913/contribuintes/com alguma deficiência física ou mental

ou doença grave e 661.831/contribuintes cuja maior fonte de
renda seja o magistério.
O restante do lote será destinado a 2.776.808/contribuintes
não prioritários que entregaram
declarações de exercícios anteriores até 19 de março deste ano./
O dinheiro será pago em 30
de junho. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal
da internet. Basta o contribuinte
clicar no campo “Meu Imposto
de Renda” e, em seguida, “Consultar Restituição”. A consulta
também pode ser feita no aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os smartphones dos
sistemas Android e iOS.
A consulta no site permite a
verificação de eventuais pendên-

cias que impeçam o pagamento
da restituição – como inclusão
na malha fina. Caso uma ou mais
inconsistências sejam encontradas na declaração, basta enviar
uma declaração retificadora e
esperar os próximos lotes.
Inicialmente prevista para
terminar em 29 de abril, o prazo
de entrega da Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física foi adiado para 31 de maio
para diminuir os efeitos da pandemia da covid-19 que pudessem prejudicar o envio, como
atraso na obtenção de comprovantes. Apesar do adiamento, o
calendário original de restituição foi mantido, com cinco lotes a serem pagos entre maio e
setembro, sempre no último dia

útil de cada mês.
A restituição será depositada na conta bancária informada
na Declaração de Imposto de
Renda. Se, por algum motivo, o
crédito não for realizado, como
no caso de conta informada desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um
ano no Banco do Brasil.
Neste caso, o cidadão pode
reagendar o crédito dos valores
de forma simples e rápida pelo
Portal BB, ou ligando para a
Central de Relacionamento BB
por meio dos telefones 40040001 (capitais), 0800-7290001 (demais localidades) e
0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes
auditivos). (Agencia Brasil)

Receita Federal alerta para golpes
envolvendo a regularização de CPF
A Receita Federal tem alertado os brasileiros sobre a existência de golpes com base em
uma suposta regularização do
CPF. Segundo a Receita, vários
contribuintes têm recebido
mensagens por SMS, WhatsApp
ou e-mails informando sobre
uma situação irregular a ser resolvida. Essas mensagens, no
entanto, trazem links que induzem a pessoa a pagar uma taxa
falsa com a finalidade de regularização do CPF.

Foram registrados casos de
pessoas que pagaram o valor, foram à Receita depois e descobriram que não havia qualquer pendência. Em outros casos, havia
pendências, como ausência de
declaração e multas por atraso,
de modo que o valor pago, no
caso, R$ 275,00, de nada serviu.
Outra vítima pagou a taxa falsa, o serviço não foi executado
e ele procurou a instituição. Ao
fazer a pesquisa, a declaração
entregue estava totalmente zera-

da. A empresa teria afirmado para
ele que a retificação custaria
mais R$ 170.
A regularização de CPF, no
entanto, é gratuita e deve ser feita pelo site oficial da Receita
Federal. Além disso, os alertas
enviados pela Receita não trazem qualquer link de acesso.
“Ao entrar, o contribuinte deve
selecionar a opção ‘Meu CPF’,
em que encontrará orientações
sobre como corrigir sua situação cadastral de acordo com a

irregularidade no sistema”, explicou a Receita.
Golpe
A abordagem dos criminosos
nas mensagens traz a identificação como “Receita” e utilizando
o termo IRPF, assim como as
cores da entidade e da bandeira
nacional. Esses detalhes levam a
vítima a acreditar que se trata de
uma mensagem de um órgão oficial do governo federal, o que é
falso. (Agencia Brasil)

Congresso aprova uso de avião
agrícola no combate a incêndio florestal
Aviões de uso agrícola poderão ser utilizados no combate a
incêndios florestais. O texto, de
autoria do senador Carlos Fávaro (PSD-MT), altera o Código
Florestal e o Decreto-Lei 917/
69, que trata do emprego deste
tipo de aeronave no país.
A proposta já tinha sido aprovada no Senado e, na quarta-feira (22), recebeu o aval dos deputados. “A medida é uma necessidade do país”, afirmou o de-

putado José Medeiros (PL-MT),
relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Em Mato Grosso, no ano passado, a associação dos aviadores
se dispôs a fazer o trabalho, mas
houve uma série de empecilhos
burocráticos”, disse.
Planos de contingência
Pelo texto que agora segue
para a sanção presidencial, os
planos de contingência para

combater incêndios florestais
, elaborados por órgãos ambientais, devem traçar as diretrizes para uso da frota aeroagrícola.
As aeronaves devem atender normas técnicas definidas
pelo poder público e ser pilotadas por profissionais qualificados para a atividade. Além
disso, a política de emprego
da aviação agrícola na atividade de combate a incêndio em

todos os tipos de vegetação
deve ser proposta pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
Segundo o texto, a atividade
poderá ser incentivada pelo poder público e constar de políticas, programas e planos governamentais de prevenção e combate aos incêndios florestais,
passando inclusive pela formação e treinamento de pilotos.
(Agencia Brasil)

Partidos devem seguir mesmas
coligações para governo e Senado
Por quatro votos a três, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu que partidos
coligados para concorrer aos
governos dos estados não podem fazer outra aliança para o
cargo de senador. Os ministros
mantiveram a jurisprudência
da Corte no sentido de vedar a
possibilidade de que as siglas
que se uniram para disputar a
vaga de governador formem
coligações distintas para concorrer ao Senado.

Na sessão da terça-feira
(21), nos casos em que a coligação não abranja as duas vagas,
de governador e senador, o TSE
autorizou os partidos a lançarem
candidaturas próprias - fora da
aliança - para o cargo remanescente. Assim, também foi confirmada a possibilidade de uma
agremiação, sem integrar qualquer coligação, lançar candidata ou candidato ao cargo de senador individualmente.
A decisão foi motivada por

uma consulta feita pelo deputado federal Waldir Soares de Oliveira (União Brasil – GO). Ele
pediu esclarecimentos sobre as
possibilidades de lançamento de
candidaturas de senadores quando já houver aliança definida em
torno da candidatura ao governo
do estado. Entre elas, se partidos coligados ao cargo de governador podem lançar individualmente candidatos para senador.
Ele também cobrou posição
se um partido sem coligação

pode lançar candidato ao Senado e se é obrigatório que as coligações firmadas na disputa ao
governo do Estado sejam seguidas em relação ao Senado.
Foram favoráveis à medida
os ministros Mauro Campbell,
Benedito Gonçalves, Carlos
Horbach e Alexandre de Moraes. Os votos contrários foram
dados pelos ministros Ricardo
Lewandowski, Sergio Banhos e
pelo presidente do TSE, Edson
Fachin. (Agencia Brasil)

Banco do Povo oferece
crédito de R$ 5 mil a
empresas negativadas
O Banco do Povo, programa de microcrédito do governo de São Paulo, está oferecendo uma linha de crédito
para empresas paulistas negativadas durante a pandemia de
covid-19. No total, estão disponíveis R$ 100 milhões.
A nova linha, chamada
Nome Limpo, tem como objetivo ajudar empresas afetadas
pelas restrições geradas pela
pandemia de covid-19.
O benefício deve ser usado para quitar dívidas do próprio negócio que foram contraídas após o início da pandemia de covid-19, ou seja, a
partir de março de 2020. Os
empresários podem solicitar
crédito de R$ 100 a R$ 5 mil
reais, com até 180 dias para
iniciar o pagamento da 1ª parcela, e 24 meses para quitação
do crédito.
“Acompanhando os impactos da pandemia em nossa eco-

nomia, entendemos que muitos empreendedores estavam
com o nome sujo por não conseguirem pagar pequenas dívidas, essenciais para os seus negócios. O Nome Limpo foi criado para atender essa demanda”, destacou a secretária- executiva da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado, Marina Bragante.
Para solicitar a linha de
crédito, os interessados devem
comparecer à unidade do Banco do Povo no município onde
o CNPJ da empresa está registrado. O crédito será concedido a pessoas jurídicas qualificadas como MEI (Microeemprendedor Individual), ME
(Micro Empresa), Eireli (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada) ou LTDA
(sociedade limitada).
Na capital paulista, o Banco
do Povo fica na Rua Boa Vista,
170, na Sé. (Agencia Brasil)

Recuperação fiscal reúne
ministro e governador do Rio
O governador Cláudio Castro se reuniu, em Brasília, com
o ministro da Economia, Paulo
Guedes, no dia em que o Supremo Tribunal Federal (STF) homologou acordo entre o governo fluminense e a União sobre
os pontos finais que permitem
ao estado ingressar no Regime
de Recuperação Fiscal (RRF).
O momento é importante
para que o Rio possa voltar a
crescer e a se desenvolver, disse o governador. “Eram mais de
100 pontos de discussão que
caíram para 30, 20, sete e, agora, fechamos o acordo. É o sinal
de um novo tempo para o estado
se recuperar. Em breve, vamos
assinar o ingresso definitivo no
Regime de Recuperação Fiscal”,
acrescentou. O encontro foi na
terça-feira, (21).
O ministro da Economia,
Paulo Guedes afirmou que o Rio
de Janeiro tem um governador
preocupado com responsabilidade fiscal. “Negociamos longamente. Queremos ajudar o estado dentro das regras que garantam um futuro melhor e conseguimos um acordo. É um dia importante e um tempo novo. O Rio
vai voltar com força”, afirmou.
O governador lembrou ainda
que, após oito anos de contas

rejeitadas, o Tribunal de Contas
do Estado (TCE-RJ) aprovou por unanimidade - os dados relativos à prestação de contas do
ano passado, o que projeta uma
perspectiva positiva de futuro
para o Rio.
Durante as negociações com
a União, o Estado do Rio demonstrou que a lei estadual e a
lei federal eram compatíveis em
relação a alguns pontos do Regime de Recuperação Fiscal. A
lei estadual recomendava, por
exemplo, o cumprimento do
teto de gastos do Regime de
Recuperação Fiscal com algumas exceções, em relação aos
triênios e despesas de capital.
A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) demonstrou aos técnicos da União que, em relação
aos triênios, o estado fará o pagamento da remuneração do adicional de serviço apenas para os
servidores atuais, eliminando a
inclusão de servidores que ingressarem no serviço público
estadual depois da lei.
Em maio de 2021, o governo do Rio de Janeiro solicitou a
entrada no novo regime, cuja
adesão foi confirmada em 4 de
junho do ano passado. O total da
dívida com a União é de R$
148,1 bilhões. (Agencia Brasil)

Pesquisadores
identificam método
capaz de prever
gravidade da covid-19
Pesquisadores do Instituto
de Química de São Carlos
(IQSC), da Universidade de São
Paulo, identificaram um método com potencial para prever a
gravidade da infecção por covid19 nos pacientes, a partir da análise do plasma sanguíneo. O sistema pode servir como ferramenta de triagem no atendimento dos infectados e ser utilizado
a fim de evitar a evolução da
doença. O estudo foi publicado
na revista científica Journal of
Proteome Research.
De acordo com a pesquisa,
os pacientes infectados pela doença tiveram variações na concentração de seis substâncias
encontradas no sangue, chamadas de metabólitos, sendo elas
glicerol, acetato, 3-aminoisobutirato, formato, glucuronato e
lactato. As análises revelaram
que, quanto maior o desequilíbrio na quantidade dessas substâncias no início da infecção,
mais graves eram os quadros de
saúde que os pacientes desenvolviam.
Foram analisadas amostras
de plasma sanguíneo de 110 pacientes com sintomas gripais
que passaram, em 2020, pelo
Hospital da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), sendo que 57 deles não estavam in-

fectados por covid-19 e os outros 53 eram casos positivos
recentes da doença.
Os pesquisadores observaram que, dos infectados, dez pacientes apresentaram complicações e chegaram a ser internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com registro de
duas mortes. Esse grupo com
quadro de maior gravidade apresentou, no início da infecção
por covid-19, variações mais
acentuadas na concentração dos
metabólitos citados.
Os resultados do estudo podem contribuir, conforme apontou o IQSC, para o desenvolvimento de um novo protocolo
clínico que ajudaria médicos e
hospitais a identificarem, já nos
primeiros dias de sintomas, pacientes que possam desenvolver
a forma grave da doença, permitindo que intervenham para evitar a evolução da doença.
Ainda segundo o IQSC, para
validar a técnica, os pesquisadores planejam ampliar o número
de amostras de plasma sanguíneo
avaliadas e incluir novos grupos,
como os vacinados que contraíram a covid-19, nos próximos
passos do estudo. Além disso,
eles pretendem incluir informações sobre gênero e idade nas estatísticas. (Agencia Brasil)
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Lei que permite renegociação de
dívidas do Fies é sancionada
Casos de síndrome
respiratória grave atingem
patamar estável
A tendência de alta nos casos de Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG) pode ter
sofrido uma interrupção, segundo o mais novo Boletim InfoGripe, divulgado na quartafeira (22) pela Fundação Oswaldo Cruz. O estudo inclui dados
da semana epidemiológica 24,
que vai de 12 a 18 de junho.
A Fiocruz avalia que, apesar
de os números permanecerem
altos se for observada a tendência das últimas seis semanas, os
dados recentes apontam um patamar estável no número de novos casos, o que caracteriza a
formação de um platô.
O boletim é o segundo divulgado pela Fiocruz nesta semana, já que na terça-feira (21)
a fundação publicou análise de
dados que abarcavam até a semana epidemiológica 23, de 5
a 11 de junho.
Assim como o relatório de
ontem, o estudo lançado hoje
aponta aumento da participação
do SARS-CoV-2 entre os casos
de SRAG com teste positivo para
vírus: da semana epidemiológica
23 para a 24, essa participação
subiu de 71,2% para 80,6%. Já
entre os óbitos por SRAG, o coronavírus responde por 94% dos
casos quando são considerados
apenas as mortes causadas por
vírus respiratórios.
Para o coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, o
quadro de estabilização no número de novos casos de SRAG
deve ser encarado com cautela
e requer mais dados para que
seja confirmado.
“Embora ainda apresentem
sinal de crescimento na tendên-

cia de longo prazo, os estados
das regiões Sudeste e Sul dão
sinais de possível interrupção
nesse aumento de casos, com
formação de platô nas primeiras semanas de junho. Como tivemos o feriado prolongado na
última semana, pode ter algum
impacto nos registros, por isso
a cautela e necessidade de
aguardar as próximas atualizações para confirmação do cenário”, disse o pesquisador à
Agência Fiocruz de Notícias.
A tendência de alta na análise das últimas seis semanas se
mantém em 13 das 27 unidades
da federação: Acre, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Goiás,
Mato Grosso, Minas Gerais,
Paraíba, Rio Grande do Norte,
Rio de Janeiro, Rondônia, Santa
Catarina e São Paulo.
A mesma situação é verificada em 16 das 27 capitais:
Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João
Pessoa (PB), Macapá (AP),
Natal (RN) Porto Alegre (RS),
Porto Velho (RO), Rio Branco
(AC), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luís (MA),
São Paulo (SP) e Teresina (PI).
Diferentemente dos adultos, o cenário entre crianças e
adolescentes de até 11 anos é
de queda no número de casos.
Segundo a Fiocruz, no grupo de
0 a 4 anos, os casos continuam
sendo fundamentalmente associados ao vírus sincicial respiratório (VSR), embora também
haja presença relevante de
SARS-CoV-2 (Covid-19), rinovírus e metapneumovírus.
(Agencia Brasil)

Beneficiário obeso custa
R$ 33 mil por ano para a saúde
suplementar
Um estudo encomendado
pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) e realizado pela Orizon mostrou que o
custo da obesidade grave e mórbida no sistema de saúde suplementar do Brasil representa,
por beneficiário, R$ 2.750 por
mês, o que somado ao ano resulta em R$ 33 mil. Segundo
os dados da pesquisa apresentada no seminário Obesidade
no Brasil: Impactos sociais e
econômicos e como vencer
essa pandemia, 22% dos sinistros que abrangem os anos entre 2015 e 2021, estão relacionados a consequências diretas com a doença e representaram um gasto de R$ 4,8 bilhões.
De acordo com os dados, na
capital paulista a redução do número de obesos mórbidos em
50% levaria a economia em sinistros de aproximadamente R$
96 milhões em 5 anos. O estudo mostra ainda que, embora
doenças graves como cânceres
e doenças cardiovasculares crônicas tenham tratamentos de
longo prazo caros, o diabetes
tipo 2 é a doença que mais custa
para o sistema entre as comorbidades que podem ser prevenidas com a obesidade.
De acordo com o estudo, a
realização de cirurgia bariátrica
não é eficaz para intervir, a médio e longo prazo, nos custos de
beneficiários no sistema de saúde suplementar e por isso não
deve ser considerada como a
única forma de combate a obesidade dentro do sistema.
O estudo avaliou os dados de
faturamento de 9 milhões de beneficiários, o que corresponde a
19% dos vínculos da saúde suplementar. Foram estudados pouco mais de 80 mil beneficiários
portadores da doença entre junho
de 2015 a junho de 2021.
Segundo o estudo, os beneficiários com obesidade grave
ou mórbida são 0,84% do total,
ou seja, 84 em cada 10 mil. Entre os estudados, 60% dos gastos das operadoras são com o
público feminino e 32% com o
masculino.
Outro estudo apresentado no
seminário, intitulado Cenários
para o futuro: como o aumento
da prevalência da obesidade en-

tre beneficiários pode impactar a
sustentabilidade da saúde suplementar, revelou que em um cenário com ausência de intervenção
sobre a taxa de obesidade, esse
índice passaria de 26,8% em 2019
para 46,04% em 2030. Com isso, a
despesa assistencial por beneficiário chegaria a R$ 3.131,37 (crescimento de 47,4%) e o percentual
da despesa associado à obesidade atingiria 55,47% em 2030.
Se houvesse uma política de
combate à obesidade exitosa,
reduzindo o problema pela metade, a despesa assistencial por
beneficiário seria de R$
1.463,11, o que corresponde a
uma redução de 31,1% e a parcela associada à obesidade seria de 5% em 2030. “Os resultados apontam a importância
de ações de promoção e prevenção efetivas no setor de
saúde suplementar com foco
na obesidade para a sustentabilidade a longo prazo do setor”,
conclui o estudo.
De acordo com as estimativas, em um cenário de ausência
de intervenção sobre a taxa de
obesidade, a projeção é de aumento da prevalência da obesidade, o que levaria a uma despesa de R$ 3.131,37 por beneficiário, com percentual da despesa
associado de 55,47%, em 2030.
Em um cenário em que houvessem ações de combate à obesidade com redução de sua prevalência pela metade os valores
ficariam em R$ 1.463,11, com
parcela associada à obesidade
de menos de 5% em 2030, como
consequência.
“Esse exercício permite ter
uma ideia de como uma ação
bem aplicada poderia impactar
de forma relevante as despesas
assistenciais. Embora exista
uma gama de intervenções consideradas eficazes para gestão e
prevenção da obesidade, sua
oferta em larga escala ainda representa um desafio para os sistemas de saúde. Tais estratégias
preventivas em larga escala demandam financiamento e superação de barreiras como infraestrutura médica limitada, fatores socioculturais, prioridades
de saúde concorrentes”, destacou o estudo. (Agencia Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, com veto, a lei
que permite a renegociação de
dívidas do Programa de Financiamento Estudantil (Fies). Publicada no Diário Oficial da
União da quarta-feira (22), a
Lei 14.375/22 beneficia os alunos que aderiram ao Fies até
o segundo semestre de 2017.
Criado em 1999, o fundo
foi instituído com o objetivo
de financiar as mensalidades
cobradas por instituições de
ensino superior privadas para
cursos de graduação de seus
estudantes. Os valores dessas
mensalidades são pagos, posteriormente e em parcelas, pelos estudantes beneficiados.
Com a sanção da lei, descontos de até 77% do valor da
dívida poderão ser concedidos

a estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de
360 dias (na data de 30 de dezembro de 2021).
Já aos alunos inscritos no
CadÚnico, ou que tenham
sido beneficiários do auxílio
emergencial em 2021, com
débitos vencidos e não pagos
há mais de 360 dias, poderá
ser concedido desconto de
“até 99% do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor”, detalha a Secretaria-Geral da
Presidência da República.
A adesão à renegociação de
dívidas do Fies deve ser feita
por meio de canais de atendimento a serem disponibilizados
por agentes financeiros, como
Caixa e Banco do Brasil.

O Fies é também uma ferramenta que possibilita, ao
poder público, fazer avaliações
de instituições de ensino e de
seus cursos de graduação.
Veto
O texto da lei encaminhada para a sanção presidencial
instituía o Programa Especial
de Regularização Tributária
para Santas Casas, hospitais e
entidades beneficentes que
atuam na área da saúde, de
forma a permitir também o refinanciamento de débitos de
natureza tributária e não tributária vencidos até 30 de abril
de 2022.
No entanto, após “manifestação das pastas ministeriais
competentes”, o governo vetou o dispositivo que estabe-

lecia que os descontos em dívidas concedidos com base no
Programa Especial de Regularização Tributária (Pert)
“não seriam computados” na
apuração da base de cálculo
do imposto sobre a renda; da
Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL); da
contribuição para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/
Pasep) e da Contribuição
para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins).
Na avaliação da secretaria,
“a medida incorreria em vício
de inconstitucionalidade e contrariaria o interesse público, uma
vez que a instituição do benefício fiscal implicaria em renúncia de receita”. (Agencia Brasil)

ANP prevê investimentos de
R$ 3,3 bi na fase de exploração
Os investimentos previstos
pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) na fase de
exploração de petróleo e gás,
envolvendo atividades de blocos sob contrato, este ano, totalizam R$ 3,366 bilhões, dos
quais R$ 2,625 bilhões serão
investidos em 30 poços exploratórios, R$ 184 milhões em
levantamentos geofísicos e R$
557 milhões em atividades
acessórias.
Os dados constam da segunda edição do Relatório Anual de Exploração 2021, divulgado na quarta-feira (22) pelo
diretor da ANP Fernando Moura, durante o 2º Seminário Instrumentos de Divulgação de
Informações sobre Exploração
de Petróleo e Gás Natural.
O coordenador de Regulação da Superintendência de
Exploração (SEP) da ANP,
Edson Montez, avaliou ser
factível a previsão de atingir
este ano 30 poços exploratórios. De janeiro até junho, já há
15 poços perfurados no país,
informou Montez. “A gente

está pronto para ultrapassar o
desempenho que teve em
2020, quando foram perfurados 16 poços”, disse.
Os 22 poços exploratórios
perfurados em 2021 representam aumento de 38% em relação a 2020.
Fernando Moura destacou
que a divulgação do segundo
Relatório Anual de Exploração
é uma importante fonte de informações e de análises sobre
o desempenho de exploração
do país, podendo contribuir
para o aprofundamento da
avaliação e compreensão sobre os rumos do segmento,
auxiliando ainda no planejamento e decisões futuras sobre os investimentos a serem
realizados.
De acordo com o diretor,
o relatório, bem como o Painel Dinâmico da Fase de Exploração, atualizado em abril,
constituem ferramentas que
agregam valor às informações
fornecidas à sociedade, bem
como conhecimento.
O Relatório Anual de Exploração 2021 incorpora a sé-

rie histórica iniciada em 2016.
Nesse período, foram efetivadas 27 declarações de comercialidade, etapa que constitui o
ápice da fase de exploração, das
quais 19 em bacias terrestres e
oito em bacias marítimas.
A analista de Infraestrutura da SEP, Lydia Hughenin
Queiroz, disse que, em 2021,
foram efetivadas três declarações de comercialidade, sendo duas na Bacia do Recôncavo e uma na Bacia do Parnaíba, havendo outras nove
declarações não efetivadas,
sob análise da ANP, o que
soma 36 declarações de comercialidade, das quais 20 em
bacias terrestres e 16 em bacias marítimas.
No final de 2021, havia no
Brasil 39 empresas operadoras, sendo a Petrobras a companhia com maior quantitativo de blocos sob contrato (68)
e a única a atuar em ambientes marítimo e terrestre. Do
total de 246 blocos sob contrato na fase de exploração em
bacias sedimentares, 57 se
achavam em situação de sus-

pensão no final de 2021.
A especialista em Regulação da SEP, Rosana de Rezende Andrade, observou que a
partir de 2018, quando houve
registro de 334 blocos sob contrato assinados, ocorreu tendência declinante de contratos,
influenciada em 2020 pela pandemia do novo coronavírus.
Dos 246 blocos sob contrato
no final de 2021, 138 eram em
marítimos e 108 terrestres.
No final do ano passado, a
área exploratória sob contrato
atingia 188 mil quilômetros
quadrados (km²), correspondendo a 2,6% das bacias sedimentares brasileiras, aponta o
relatório. O Painel Dinâmico
da Fase de Exploração, atualizado pela ANP em abril, incluindo dados históricos a partir de 1998, informa que existem, atualmente, 240 blocos
sob contrato, em área de
192,6 mil km².
O Relatório Anual de Exploração e o Painel Dinâmico
da Fase de Exploração podem
ser acessado na página da
ANP. (Agencia Brasil)
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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 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 - 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, por
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. 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 Administrativo 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 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 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 contestação,
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 LEILÃO
LEILOEIRA OFICIAL: Lúcia Maria Ferreira Bagarollo ʹ JUCESP nº 952
Leilão de capinhas para celulares IPHONE 12 MINI, 12 PRO e 12 PRO MAX, modeladores para
cachear cabelos, chapinhas de cabelo, lixas elétricas, webcams full hd, brinquedos spinners
racers e vasos de decoração. Data de encerramento do leilão 24/06/2022 ʹ 14h
Edital na íntegra disponibilizado no site www.ltjleiloes.com.br ʹ redes sociais: @ltjleiloes
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1033849-05.2021.8.26.0100 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(o) L. EDUARDO P. MORAES - ME, CNPJ 15779488000174, com endereço à Rua Votorantim, 100, Vila Nova,
CEP 13073-090, Campinas - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Geniau 1
Incorporadora Ltda., alegando em síntese: nulidade de duplicatas protestadas . Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e SAJ/PG5 SOFTPLAN TJ/SP - COMARCA DE
SÃO PAULO Emitido em : 10/06/2022 - 14:00:38 termos da ação proposta e para que, no prazo de 20 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestad a 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 06 de junho de 2022.
[23,24]
FORO CENTRAL CÍVEL - 11ª VARA CÍVEL - Juiz(a) de Direito Dr(a).Dimitrios Zarvos Varellis. Processo nº: 1011904-93.2020.8.26.0100

DECISÃO ± EDITAL - Vistos.Tendo em vista que já foram esgotados todos os meios hábeis para a localização da parte
ré, defiro a citação editalícia requerida às fls. 155, servindo apresente decisão como edital. Este Juízo FAZ SABER a Hs
Open Glass Comércio e Montagem de Esquadrias Ltda Me, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida
Ação Rescisão Contratual por Oswaldo Italo Morelli, alegando em síntese: o Autor e a ré firmaram contrato de prestação
de serviços. A ré não cumpriu sua parte no acordo, assim a autora se socorre do poder judiciário para declarar
inexigíveis as parcelas remanescentes e rescisão contratual. Atribui à causa o valor de R$ 6.140,00(Fevereiro/2020).
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, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. São Paulo, 6 de abril de 2021.
[23,24]
Citação. Prazo 20 dias.,Proc. 1032106-91.2020.8.26.0100.,,A Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman, Juíza de
Direito da 28ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP.,,Faz saber a Disnep Confecções Ltda. CNPJ
74.564.535/0001-21, que Souza && Cambos Confecções Ltda. ajuizou ação de execução, para cobrança
de R$ 90.718,44 (abril/21), referente às notas fiscais nºs 020323, 020400, 020446, 020463, 020510 e
021888. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, 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, nomeando-se curador
especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
[23,24]

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS
RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de
São Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente a
usucapião administrativo, prenotado sob nº 847.586 em 11 de janeiro de 2022 a requerimento
de CRISTINA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE CARVALHO, brasileira, do lar, RG nº
13.092.036-8-SSP/SP e CPF nº 047.886.068-44, casada pelo regime da comunhão parcial
de bens, na vigência da Lei 6.515/77 com LUIZ JÚLIO DE CARVALHO JUNIOR, brasileiro,
do comércio, RG nº 15.505.891-5-SSP/SP e CPF nº 106.315.678-52, residentes e
domiciliados nesta Capital, na Rua dos Operários nºs 1.153 e 1.157, endereço eletrônico
crys.rcarvalho@gmail.com, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos,
terceiros eventualmente interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que Cristina da Conceição Rodrigues de Carvalho casada
com Luiz Júlio de Carvalho Junior, requereu a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, nos
termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/2017
da CNJ, visando a declaração de domínio sobre um prédio e respectivo terreno situado na
Rua dos Operários nºs 1.153/1.157, com área de 395,71m2, melhor descrito e caracterizado
no memorial descritivo juntado nos autos de usucapião, com origem na transcrição nº
33.193 deste Registro, de propriedade de José Gaiba e sua mulher Angelina Gaiba,
italianos, proprietários, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua D. Elisa Silveira nº
27, alegando posse mansa e pacifica há mais desde 46 anos. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para no prazo de 15
(quinze) dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os
fatos articulados pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
23/06 e 09/07
forma da lei. São Paulo, 10 de junho de 2022.

Jornal O DIA SP
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VER RODOVIAS S/A
CNPJ/MF Nº 11.115.426/0001-07
Rua Dr. Reynaldo Machado, 1151 - Curitiba - Paraná
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020
ATIVO
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar e outros

Não circulante
Depósitos judiciais
Imobilizado

Total do ativo

31/12/2021

31/12/2020

108.669,74
588.968,87
176.358,26
182.246,99
1.056.243,86

24.615,29
647.353,00
140.360,09
77.647,65
889.976,03

82.010,08

79.926,41

1.475.008,68
1.557.018,76

1.255.053,15
1.334.979,56

2.613.262,62

2.224.955,59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020
Receita bruta de de serviços e locações
(-) Tributos sobre a receita
Receita líquida
Custos de serviços prestados
Lucro bruto
Custos operacionais
Vendas
Gerais e administrativas
Resultado operacional antes do resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Despesas financeiras, líquidas
Resultado antes do imposto de
renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Resultado líquido

2021
2.519.069,32
(309.821,19)
2.209.248,13
2.209.248,13
(1.485.794,43)
(481.560,37)
(208.856,76)
33.036,57
1.465,75
(33.281,16)
(31.815,41)

2020
2.359.238,76
(277.932,90)
2.081.305,86
(42.658,84)
2.038.647,02
(1.390.735,83)
(344.098,57)
(165.825,44)
137.987,18
3.261,15
(55.170,65)
(51.909,50)

1.221,16

86.077,00

1.221,16

(17.378,86)
68.698,00

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Saldos em 01 de janeiro de 2020
Lucro do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Aumento de capital social

Capital Social
7.219.836,00
7.219.836,00
1.507.245,00
-

Lucro do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2021

8.727.081,00

Adiantamento
para futuro
aumento de capital
2.375.213,80
2.375.213,80
(1.395.419,00)

Total do
Prejuízo
patrimônio
acumulado
líquido
(7.818.362,20) 1.776.687,60
68.69 8,82 68.69 8,82
(7.749.663,38) 1.845.386,42
111 .826 ,00
1.221,16
1.221,16
979 .794 ,80 (7.748.442,22) 1.958.433,58

31/12/2021

31/12/2020

40.268,59
18.695,85
22.034,29
20.638,27
522,45
93.201,05
195.360,50

60.170,57
27.248,08
34.605,97
522,45
77.222,49
199.769,56

185.645,88
273.822,46
459.468,34
Total passivo
654.828,84
Patrimônio líquido
&DSLWDOVRFLDO
8.727.081,00
Adiantamento para futuro aumento de capital
979.795,00
Prejuízos acumulados
(7.748.442,22)
Total do patrimônio líquido
1.958.433,78
Total do passivo e patrimônio líquido
2.613.262,62

179.799,61
179.799,61
379.569,17

PASSIVO
Circulante
Fornecedores nacionais
Empréstimos e financiamentos
Salários e encargos sociais
Impostos e taxas a recolher
Adiantamentos de clientes
Provisões e outras contas a pagar
Não circulante
Saldos com partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos - LP

7.219.836,00
2.375.213,80
(7.749.663,38)
1.845.386,42
2.224.955,59

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
2021

2020

1.221,16

68.698,82

452.065,74
8.909,04
460.974,78

444.512,53
36.948,00
550.159,35

58.384,13
(35.998,17)
(104.599,34)
(2.083,67)
(19.901,98)
(5.213,79)
(13.967,70)
15.978,56
(107.401,96)

(524.252,11)
52.875,00
(30.886,04)
(69.913,25)
44.120,90
(39.365,70)

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Resultado do exercício
Ajustes
Depreciações e amortizações
Provisão de juros de empréstimos
Variações nos Ativos e Passivos
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar e outros
Depósitos judiciais
Fornecedores nacionais
Salários e encargos sociais
Impostos e taxas a recolher
Provisões e outras contas a pagar

Caixa líquido gerado (consumido)
nas atividades operacionais
354.793,98
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Adições ao imobilizado
(672.021,27)
Caixa líquido aplicado nas
atividades de investimento
(672.021,27)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Parte relacionadas
117.672,47
Empréstimos bancários
283.609,27
Caixa líquido gerado (consumido) nas
atividades de financiamento
401.281,74
Aumento (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa 84.054,45
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 24.615,29
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 108.669,74

(8.625,27)
(576.046,47)

(155.688,46)
106.094,16
106.094,16
(75.481,42)
99.996,71
24.615,29

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 DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS
RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente
à usucapião administrativo, prenotado sob nº 851.338 em 25 de fevereiro de 2022 a
requerimento de MANOEL VALEJO HURTADO, brasileiro, do comércio, solteiro, portador
do RG nº 6.262.000-9/SSP-SP e inscrito no CPF nº 685.377.008-00, residente e
domiciliado na Rua Puruba nº 07, Cidade de Ipava, cep 04950-090 e e-mail
hurtado.mv@hotmail.com e ENCARNAÇÃO VALEJO GARCIA, brasileira, professora,
viúva, portadora do RG nº 4.452.657-X-SSP/SP e inscrita no CPF nº 091.312.618-76,
residente e domiciliada na Rua Dionísio da Costa nº 410 apto 51, na Vila Mariana, cep
04117-110 e e-mail sionitinha@gmail.com, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos,
desconhecidos, terceiros eventualmente interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, e também aos titulares de domínio dos
imóveis confrontantes, sendo eles, Victorino Ferreira dos Santos, Gerson Silva Freire,
Ramon Ramon Bassolas e Montserrat Armengol Busquets de Ramon, que os autores
acima qualificados, requerem a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA,
nos termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento
65/2017 da CNJ, visando à declaração de domínio sobre o prédio e respectivo terreno
situado na Rua Nossa Senhora da Saúde nº 1131, Vila das Mercês, com 179,82m2 de
terreno, melhor caracterizado no memorial juntado no procedimento, com origem nas
transcrições nºs 120.763 e 117.151, deste Registro, de propriedade de João Valejo (3/
4), genitor dos autores e Gerson Silva Freire (proprietário de ¼), residente na Rua
Padre Virgolino nº 171, centro, MG, cujas notificações feitas por AR e CDT, resultaram
negativas, alegando e comprovando posse mansa e pacifica a mais de 15 anos.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores, nos termos do artigo 16
do provimento 65/2017 da CNJ. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
23/06 e 09/07
na forma da lei. São Paulo, 14 de junho de 2022.

do avanço dos contratos de serviços, incluindo os respectivos impostos
diretos de responsabilidade tributária da Companhia, menos os impostos
retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários.
Imobilizado
Registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção, inclusive
juros e demais encargos financeiros capitalizados.
f. Passivos circulante e não circulante
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores
conhe cidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicáve l dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas
até a data do balanço patrimonial. Em função do prazo do pagamento, o
cálculo do valor presente tem efeito imaterial e, portanto, não foi registrado.
Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são
calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10%
sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil, para imposto de renda e
9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido.
g. Depreciação
A Companhia iniciou a depreciação dos seus equipamentos técnicos em 1º de
janeiro de 2012, quando teve início a sua aplicação em atividades operacionais.
A partir de 1º de janeiro de 2013, com base em laudo técnico emitido por
perito independente, a vida útil econômica dos equipamentos técnicos
passou a ser de 10 anos.
4. Capital Social
O capital social em 31 de dezembro é de R$ 8.727.081,00 (oito milhões,
setecentos e vinte e sete mil e oitenta e um reais) representado por 8.727.081
(oito milhões, setecentos e vinte e sete mil e oitenta e um) ações ordinárias
nominais, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas.
DIRETORIA
Carlos Valério Avais da Rocha
Administrador

Marcos de Bem Guazzelli
CRC-38133/O-0 PR

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.

1ª Vara da Família e Sucessões - Pinheiros/SP.
Edital para conhecimento de terceiros. Prazo 30 dias. Proc.
1001094-98.2021.8.26.0011. A Dra. Marcia Tessitore, Juíza
de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, Pinheiros/SP.
Faz saber que nos autos de Alteração do Regime de Bens,
Paulo Rogério Luongo Sanchez e Christina Beçak, objetivam
alterar o regime, passando de separação obrigatória de bens
para o regime de separação total de bens, nos termos do art.
734, § 1º do CPC. Nestas condições, expede-se edital com o
prazo de 30 dias, para que terceiros interessados se
manifestem nos autos, sob pena de serem aceitos os fatos.
Será o edital afixado e publicado na forma da Lei.
[23,24]

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº 1099375-89.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)

de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central
Cível,Estado de São Paulo,Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Caixa Econômica Federal,
Sergio Polisel, Elaine Genuíno, Alice Lewczuk Polisel, Vicenzo
Mastronardi,Eugenia Mastronardi,Maria Ezilda Peruzzi de Oliveira,Luis Carlos de Oliveira,Meire Fernandes Torolho,Francisco Canger,Gizela Heinsfurter ou Gizela Schiersner Heinsfurter, Stefan Heinrich Wilhelm Gutmann, Ludwig Heinsfurter,
Ernesto Seiju Inamine,Tadao Ashikawa,Nelson Ricardo Pegoraro,William Edward Tully,Mauricio Torolho Junior,Maria Madalena da Fonseca Costa Gutmann,Mithue Tamai,réus ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados,bem como
seus cônjuges e/ou sucessores,que Nelson Reges,Marli Umnhoz Reges, Sueli Fátima Reges, Elisabeth Fernandez e Marili
Dionizio da Silva Reges ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,
visando declaração de domínio sobre Rua Pitinga nº 449, Vila
Bela, São Paulo-SP, CEP: 03146-030, alegando posse mansa
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para
contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o
prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[23,24]

(Edital de praça – resumo para publicação – Art. 887, § 3º, do CPC) - 42ª Vara Cível. Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para Intimação dos executados
PASCOLATE BISCOITOS E CHOCOLATES LTDA. EPP., CNPJ Nº 08.547041/0001-04; JÚLIO CÉSAR RAMIRES, CPF Nº 195.092.568-46; BIANCA CASALE,
CPF Nº 272.457.328-50, do usufrutuário PAULO RAMIRES, CPF Nº 348.773.048/00, dos credores com penhora BERRY CALLEBAUT BRASIL INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., CNPJ Nº 33.163.908/0001-75; ADÃO DIEGO SIQUEIRA DE OLIVEIRA, CPF Nº 366.797.958-42, Estado
de São Paulo, CNPJ nº 46.379.400/0001-50, e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente,
requerida por WR GESTÃO E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA., CNPJ Nº 12.120.985/0001-78. Processo nº 1102848-54.2014.8.26.0100. Pelo presente edital,
ficam intimados os executados e demais interessados, se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados. Leiloeiro oficial Renato Morais Faro,
Jucesp nº 431. LOTE 1: Nua propriedade da Casa de moradia, e seu terreno, situada em São Carlos/SP, com frente para a Travessa Dois, nº 430 (atual Rua
José Benetti), no Bairro Vila Prado, medindo 10,00 metros de frente, por 20,00 metros da frente aos fundos, encerrando uma área superficial de 200,00 metros

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO
NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE DOMINGAS DE QUEIROZ
ITO,REQUERIDO POR EVELYN DE QUEIROZ ITO-PROCESSO
Nº1035086-74.2021.8.26.0100.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª

Vara da Família e Sucessões,do Foro Central Cível,Estado
de São Paulo,Dr(a).Erica Regina Colmenero Coimbra,na forma da Lei,etc.FAZ SABER aos que o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem que,por sentença proferida em
31/03/2022,foi decretada a INTERDIÇÃO de DOMINGAS DE
QUEIROZ ITO,CPF 268.972.248-80,declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil
e nomeado(a) como CURADOR(A),em caráter DEFINITIVO,o
(a) Sr(a).Evelyn de Queiroz Ito e Domingas de Queiroz Ito.O
presente edital será publicado por três vezes,com intervalo
de dez dias,e afixado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 13 de junho de 2022.[23]
Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 1001910-55.2022.8.26.0008.
O Dr. Luis Fernando Nardelli, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível
de Tatuapé/SP. Faz saber a Antonio Marmo Faletti CPF
021.782.148-00, que Flavio Gomes da Rocha ajuizou ação de
execução,para cobrança de R$ 2.186,18(fev/2022),referente à
locação do imóvel à Rua Oswaldo Arouca, 225, casa 01, Vila
Formosa. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se
edital, para que em 3 dias, 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, nomeando-se curador especial em caso de revelia.
Será o edital afixado e publicado na forma da lei.
[23,24]

praça: R$370.233,80 – Lance mínimo 2ª praça: R$185,117,00 (50% do valor da avaliação) (sujeitos à atualização); LOTE 2: Nua propriedade da Casa de moradia
e seu terreno, sito à Rua João C. Dos Reis, 32, antiga Rua C, Vila Bela Vista, São Carlos/SP, medindo o imóvel em sua integridade 10,00x20,00 metros, contribuinte

Lance mínimo 2ª praça: R$178.947,00 (50% do valor da avaliação) (sujeitos à atualização); LOTE 3: Nua propriedade de Uma área de terras situada na cidade
de São Carlos, constituída de parte da Área A, que por sua vez constituída de Parte da Chácara Primavera, no Bairro Monte Alto, ora designada como “ÁREA A2”, encerra uma área de 9.000,00 m², contribuinte nº 01.05.249.001-001. Descrição completa na matrícula nº 118.737, do Cartório de Registro de Imóveis de São
Carlos/SP – Lance mínimo 1ª praça: R$8.823.906,00 – Lance mínimo 2ª praça: R$4.411.953,00 (50% do valor da avaliação) (sujeitos à atualização); LOTE 4: Nua
propriedade de uma casa de moradia e seu terreno localizado na Rua José Benetti, 452, São Carlos/SP (assentamento antigo: Rua Bernardino de Campos,
esquina com a Travessa 2, nº 433), medindo em sua integridade 20,00m de frente por 10,00m da frente aos fundos, contribuinte nº 07.041.008.001-8. Descrição
completa na matrícula nº 4.515, do Cartório de Registro de Imóveis de São Carlos/SP – Lance mínimo 1ª praça: R$419.598,30 – Lance mínimo 2ª praça:
R$209.800,00 (50% do valor da avaliação) (sujeitos à atualização). Datas das praças: Em 08/07/2022, às 15:00 horas, terá início a 1ª praça e se estenderá por
três dias subsequentes, encerrando-se em 11/07/2022, às 15:00 horas, não havendo licitantes, abrir-se-á a 2ª praça no dia 11/07/2022, às 15:01 horas e se
encerrará no dia 01/08/2022, às 15:00 horas. O leilão eletrônico acontecerá através do gestor judicial www.faroonline.com.br, onde os interessados terão acesso
à integra do edital de leilão e à maiores informações, que também poderão ser obtidas por telefone: (11) 3105-4872.

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.

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.
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Edital Para Conhecimento De Terceiros Interessados, Com Prazo De 10 (Dez) Dias, expedido nos autos do PROC. Nº
0032534-81.2013.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central – Fazenda
Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriano Marcos Laroca, na forma da Lei, etc. Faz Saber A Terceiros
Interessados Na Lide que o(a) Prefeitura Do Municipio De São Paulo E Outro move uma Desapropriação por Utilidade
Pública / DL 3.365/1941 contra Espólio Francisca Antonieta de Almeida Prado Cariani, na condição de possuidora do
bem, objetivando a área descrita na planta expropriatória P-31.721-A1, com, 2.252,71m² ( terreno e benfeitorias),
concernente à totalidade do imóvel situado na Rua Alberto Sampaio, s/nº - lotes 50, 51, 50A e 51A da Quadra 388
– 3ª Gleba – Vila Santa Catarina, constibuintes nº 089.236.0010-5 e 089.236.0009-1 declarada de utilidade pública
para implantação do Melhoramento “Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI - r. Alberto Sampaio, conforme
Decreto Estadual nº 51.796, datado de 09.05.07. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a
expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins
do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 13 de agosto de 2021. O edital foi devidamente publicado no Diário de Justiça
Eletrônico de 25 de fevereiro de 2022, São Paulo, Ano XIV, Edição 3456, página 35. Tendo o prazo de 10 dias do edital
decorrido sem qualquer manifestação, conforme devidamente certificado pelo juízo às fls. 846 dos autos. K-23/06
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1035155-20.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Cecilia Monteiro Frazão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a JORGE APARECIDO DE ANDRADE, CPF 114.065.108-07 que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial
por parte de Espólio de Maria dos Prazeres Gonçalves, para cobrança de R$ 55.964,26 (dez/18), referente a débitos de locação
do imóvel à Rua Padre Paulo Ravier 283 e 289, Água Fria, São Paulo/SP. 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, em 3 dias, a fluir do prazo do
presente edital, pague o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade no caso de pagamento integral no
prazo declinado 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. 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 21 de fevereiro de 2022. [23,24]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1115233-97.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 39ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Celso Lourenço Morgado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
BRASITEC SUP COMERCIAIS LTDA, CNPJ 15.097.985/0001-92, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Soluaço Importação e Exportação Eireli, para cobrança de R$ 59.179,76 (nov/15), referente às duplicatas
3957, 4222-A, 4222-B, 4222-C, 4107-A, 4107-B, 4107-C, 4107-D, 4025 e 4113. Estando a executada em lugar ignorado, expedese edital, para que em 3 dias, 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, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de maio de 2022.
[23,24]
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
2 5 ª Vara C í ve l d o Fo r o C e n t ral d a C o m a r c a d a C a p i t a l / S P, n a for m a d a l e i . 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$989,36 (agosto/2020) a ser atualizado e
acrescido das cominações legais, referente a danos materiais causados ao veículo
locado pela autora, marca Renault / Kgoo Express 1.6, placas FUW 4753, em
razão da colisão da traseira pelo veículo do réu, de marca M.Benz / 1113,
placas BZN 5617, ocorrida em 18.11.2019. Estando o réu em lugar incerto e não
sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeir o s o s f a t o s a l e g a d o s e c i e n t e d e q u e n ã o h a v e n d o m a n i f e s t a ç ã o l h e s er á
nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado epassado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de março de 2022.
22
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FORO CENTRAL - 39ª VARA CÍVEL - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias P r o c e s s o n º 0 0 7 1 7 5 2 - 0 9 . 2 0 1 2 . 8 . 2 6 . 0 1 0 0. O M M . Ju i z d e D i r e i t o d a 3 9 ª Va r a
C í ve l , d o Fo r o C e n t ra l C í v e l , E s t a d o d e S ã o Pa u l o, D r. C E L S O L O U R E N Ç O
MORGADO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DLAUSIO HENRIQUE MOREIRA,
RG 20.555.346, CPF 139.229.168-21, que lhe foi proposta uma ação de EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por par te de TAVEX BRASIL S.A., para cobrança de R$
80.276,58 (nov/2012), a ser atualizado e acrescido de juros, custas, hon o r á r i o s e
demais cominações, dívida esta representada por duplicatas sacadas contra
OffWorld Modas, que encerrou as atividades sem honrar o pagamento. Estando
o exe c u t a d o e m l u g a r i g n o ra d o, fo i d e fe ri d a a CITA Ç Ã O p o r E D I TAL p a ra q u e,
a p ó s o p ra zo d e s t e, e m 0 3 d i a s , PAG U E o D É B I TO o u e m 15 dias, OFEREÇA
EMBARGOS ou ainda, RECONHEÇA o crédito da exequente e DEPOSITANDO 30% do
valor da execução, inclusive custas e honorários, PAGUE o RESTANTE em 6 PARCELAS MENSAIS, atualizadas, SOB PENA de PENHORA de tantos de seus bens quantos
bastem para solução da dívida, sendo que no silêncio 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 21 de junho de 2022.
23
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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 sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague o débito
atualizado (isento de custas processuais) e os
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à
causa, ou oponha embargos, sob pena de 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
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FORO REGIONAL XI - PINHEIROS - 5ª VARA CÍVEL
Rua Jericó s/n - sala
209 - Vila Madalena - CEP 05435-040 - Fone: (11) 3813-5564 - E-mail:
pinheiros5cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo
nº 0102033-31.2006.8.26.0011. A MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro
Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dra. LUCIANA BASSI DE MELO,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROBERTO DIAS DE ARAÚJO, RG 7361423,
CPF 761.733.648-91, com endereço à R. Francisco Nogueira, 30, Jardim
Jaqueline, CEP 05529-080, São Paulo/SP, que lhe foi proposta uma ação de
MONITÓRIA por parte de CONSÓRCIO MORUMBI MOTOR S.C. LTDA. e, encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO
por EDITAL, do bloqueio parcial do valor do crédito em execução, conforme fls
876/877, via SisbaJud, em conta de titularidade do requerido, no valor de
R$.1.047,64, declarado efetivado em penhora, podendo o requerido se manifestar sobre a penhora no prazo de 5 (cinco) dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, na forma do art. 854, § 3º, do CPC, sendo que,no
silêncio do requerido, será expedido mandado de levantamento em benefício do
requerente, nos termos da r. Decisão de fls 878, dos autos do processo. Será
o presente edital, por extrato,afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 30 de maio de 2022.
23 e

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
15.836.503/0001-79, 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

quadrados, contribuinte nº 07.041.010.001-7. Descrição completa na matrícula nº 46.702 do Cartório de Registro de Imóveis de São Carlos/SP – Lance mínimo 1ª

nº 07.102.004.001. Descrição completa na matrícula nº 116.930, no Cartório de Registro de Imóveis de São Carlos/SP – Lance mínimo 1ª praça: R$357.892,70 –

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo SISPESP, CNPJ/MF nº. 60.260.155/0001-99, nos termos que lhe confere o estatuto
social, CONVOCA os filiados quites com suas obrigações estatutárias, a participarem
da Assembleia Geral Ordinária (AGO) a ser realizada no dia 28/06/2022, na sede do
Sindicato localizada na Rua Silveira Martins, nº. 53, 2º andar, Centro, São Paulo – SP,
CEP 01019-000, em primeira chamada às 14h00min com 50% mais um dos associados
e, em segunda chamada às 14h30min com qualquer número dos presentes, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I – Debater e votar o parecer do Conselho
Fiscal sobre as contas e as demonstrações financeiras do exercício de 2021. São
Paulo, 23 de junho de 2022. Lineu Neves Mazano - Presidente.

(25.887,12)
(155.688,46)

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
1 Contexto operacional
A Companhia é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em
2009, e tem por objeto a prestação de serviços de engenharia rodoviária,
limitados a levantamentos, inspeções e tratamentos, estudos de diagnósticos
e avaliações, bem como vistorias e gerenciamento de pavimentos para todos
os tipos de malhas pavimentadas, aeroportos e infra-estrutura diversas.
2 Apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária e os
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade (CFC).
3 Resumo das principais práticas contábeis
a. Apuração de resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil
de competência do exercício. As receitas são reconhecidas mensalmente,
com base nos contratos de prestação de serviços.
b. Moeda funcional
A Administração da Companhia definiu que sua moeda funcional é o real,
de acordo com as normas descritas no CPC 02 - Efeitos nas Mudanças nas
Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis.
c. Instrumentos financeiros
Instrumentos financeiros não-derivativos incluem aplicações financeiras,
investimentos em instrumentos de dívida e patrimônio, contas a receber e
outros recebíveis, caixa e e quivale ntes de caixa, e mpréstimos e
financiamentos, assim como contas a pagar e outras dívidas.
d. Redução ao valor recuperável
O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável testado, no mínimo,
anualmente, caso haja indicadores de perda de valor.
e. Ativos circulante e não circulante
Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes são registradas pelo valor auferido, em função
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O OFICIAL DO 6º DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL, nos termos do art.
26, §4º da Lei 9.514/97, faz saber que, foi prenotado nesta Serventia Imobiliária sob
nº 747.876, em 29 de julho de 2021, o requerimento datado de27julho de 2021, pelo
credor fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, CNPJ nº 90.400.888/0001-42,
com sede na Avenida Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235, Vila Olímpia, São
Paulo, SP, objetivando a intimação pessoal do devedor fiduciante RICARDO BORGES,
solteiro, maior, brasileiro, empresário, RG nº 334742948-SSP/SP, CPF nº 265.544.73874, residente e domiciliado, na Rua Dona Ana Néri, nº 581, Apto 151, Edifício Prediletto
(Torre A) – Condomínio Idealle, Cambuci, São Paulo, SP,o qual reside no local em que
é procurado, e está dolosamente se ocultando para evitar os efeitos da intimação
prevista no artigo 26 da Lei 9.514/97, conforme certificado no procedimento após as
tentativas de intimações pessoais através dos prepostos desta serventia, Sérgio
Ricardo Muraro, escrevente autorizado, e Paulo Italo de Oliveira Cardoso, escrevente
autorizado, na certidões datadas de29 de março de 2022 e 16 de maio de 2022, nos
endereços indicados pelo credor. Desta forma, FICA O DEVEDOR FIDUCIANTE
INTIMADO À COMPARECER neste Registro de Imóveis, situado à Avenida Doutor
Francisco Mesquita, nº 1.000, (Loja Âncora N, Shopping Central Plaza), Quinta da
Paineira - São Paulo, SP - CEP: 03153-001, de segunda a sexta - feira, das 09:00 às
16:00 horas, a fim de efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que se
vencerem até a data do pagamento, mais os juros convencionais, as penalidades e os
demais encargos contratuais, ficando cientificados que, decorrido o prazo desta
intimação, sem a purgação da mora, o Oficial promoverá a averbação, na matrícula
do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, nos termos
previstos no parágrafo 7º do artigo 26 da Lei 9.514/97. O valor dos encargos devidos
ao credor, correspondentes às prestações vencidas, importam, na data de 20 de maio
de 2022, em R$ 430.814,86 (Quatrocentos e trinta mil, oitocentos e catorze reais e
oitenta e seis centavos), somando-se, também às despesas correspondentes ao
envio das intimações – R$ 691,76 (Seiscentos e noventa e um reais e setenta e seis
centavos), totalizando nos valores de R$ 431.506,62 (Quatrocentos e trinta e um mil,
quinhentos e seis reais e sessenta e dois centavos),decorrente do contrato de alienação
fiduciária registrado sob nº 6 na matrícula nº 209.217, referente à aquisição do
apartamento nº 151, tipo 3D, localizado no 15º pavimento-tipo do Edifício Prediletto
(Torre A), integrante do empreendimento denominado “Condomínio Idealle”, situado na
Rua Dona Ana Néri, nº 581, no 12º Subdistrito – Cambuci, com direito a uma vaga de
estacionamento, descrito e caracterizado na matrícula n° 209.217 deste Registro de
Imóveis. As formas de pagamento aceitas por esta Serventia são as seguintes:
dinheiro em espécie (até o valor de R$ 10.000,00) ou cheque administrativo nominal
ao credor fiduciário. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de 15 dias úteis, a
contar da última publicação deste edital; e não sendo pago a importância devida, serão
constituídos em mora, nos termos do artigo 26 e seus parágrafos, da Lei nº 9.514 de
20 de novembro de 1.997. Em virtude da não localização pessoal dos devedores
fiduciantes, é feita a intimação do mesmo através do presente edital, que será
publicado por 03 (três) dias consecutivos. São Paulo, 20 de maio de 2022.

Jornal O DIA SP
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Covid-19 cresce e responde por
71,2% dos casos de SRAG
Ex-ministro da Educação será
transferido para Brasília
O ex-ministro da Educação,
Milton Ribeiro, deverá ser transferido para a Superintendência da
Polícia Federal (PF) em Brasília após ter a prisão decretada na
quarta-feira (22) pelo juiz Renato Borelli, da 15ª Vara Federal
do Distrito Federal.
Na quarta-feira (23), Milton Ribeiro vai passou por uma
audiência de custódia.
Ribeiro mora em Santos
(SP) e foi um dos alvos da Operação Acesso Pago, que investiga o suposto “tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

(FNDE)”, vinculado ao Ministério da Educação (MEC).
Mais cedo, a defesa do exministro divulgou uma nota em
que diz que “inexiste razão
para a prisão preventiva editada” e que a “custódia é injusta,
desmotivada e indiscutivelmente desnecessária”.
O advogado Daniel Bialski,
que foi contratado para fazer a
defesa de Ribeiro, informou
em nota que pretende entrar
com um pedido de habeas corpus “visando o reconhecimento da coação ilegal imposta,
especialmente porque os fatos
são pretéritos e sem contemporaneidade.” (Agencia Brasil)

Planos coletivos devem manter
tratamento mesmo com
cancelamento
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu na quarta-feira
(22) que as operadoras de planos
de saúde coletivos devem garantir a continuidade de tratamentos
médicos no caso de rescisão unilateral do contrato de prestação
de serviços.
Esses tipos de planos são oferecidos como benefícios assistenciais a grupos de trabalhadores de empresas. No caso de planos individuais, as operadoras já
eram proibidas de cancelar o plano durante o tratamento.
Os processos que motivaram o julgamento envolvem uma
mulher que teve câncer de mama
e recorreu à Justiça após seu plano ser cancelado pela operadora e um adolescente, portador de
uma doença grave.
Pela decisão da Segunda Seção do tribunal, as operadoras
têm o direito contratual de cancelar o contrato, mas devem
manter o tratamento indicado

aos pacientes até a alta médica.
Em contrapartida, o paciente
deverá manter o pagamento da
mensalidade do plano, com as
condições contratuais originais.
De forma unânime, o colegiado definiu uma tese que deverá balizar os processos que
tratam da mesma questão.
“A operadora, mesmo após o
exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo,
deverá assegurar a continuidade dos
cuidados assistenciais prescritos ao
usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor da sua
sobrevivência ou da sua incolumidade física até a efetiva alta, desde
que o titular arque integralmente
com a contraprestação devida.”
O caso julgado pelo colegiado
firma o entendimento sobre a questão no STJ e poderá ser aplicado aos
casos semelhantes que estão em
tramitação no Judiciário de todo o
país. As operadoras podem recorrer da decisão. (Agencia Brasil)

Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:
“ ... o inverno no Hemisfério Sul começou no dia 21 de junho e vai até o dia 22 de setembro. Segundo o Instituto Nacional
de Meteorologia (Inmet), neste ano, a ação do fenômeno La Niña
deve persistir durante todo o inverno, com tendência de potencializar as chuvas nas regiões Norte e Nordeste e reduzir a possibilidade de chuvas mais intensas no Sul e no Sudeste. A estação
é normalmente marcada pelo período menos chuvoso das regiões Sudeste, Centro-Oeste e parte das regiões Norte e Nordeste
do Brasil, enquanto os maiores volumes de chuva concentramse sobre o noroeste da Região Norte, leste do Nordeste e parte
da Região Sul do Brasil ...”

Reprod./Internet

* La niña é espanhol?
* Por que tem esse nome?
* Tem alguma relação com o natal?

Os pesquisadores ainda não conhecem exatamente as causas
que levam ao surgimento desses fenômenos climáticos Desenhos:
El Niño significa O Menino, ou Menino Jesus em espanhol. El
Niño de Navidad, porque o El Niño normalmente atinge o pico em
dezembro. La Niña significa menina em espanhol. La Niña também
é às vezes chamado de El Viejo, anti-El Niño, ou simplesmente
“um evento frio”. O La Niña tem o efeito oposto do El Niño.
La Niña, leva o nome de uma comparação com El Niño. Até os
dias de hoje, os pesquisadores ainda não conhecem exatamente as causas que levam ao surgimento desses fenômenos
climáticos. Algumas teorias relacionam o desencadeamento
do El Niño e do La Niña com as erupções vulcânicas de determinadas regiões do planeta, as atividades solares, as quedas bruscas de temperatura no continente asiático, porém, nenhuma dessas hipóteses leva a uma explicação conclusiva.
- Por hoje é isso. Boa semana com paz, saúde, felicidades,
harmonia e sossego. Até a próxima palavra Brasiliana.

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://w ww.concepcaoconsultoria.com.br/pagina/
219/SEBRAESP-ALI-2022.aspx
Aguardamos sua inscrição!

Os casos de covid-19 continuam crescendo no país, desde
meados de abril, e já respondem
por 71,2% das ocorrências de
Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG).
Os dados são do Boletim InfoGripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
com dados inseridos no Sistema de Informação da Vigilância
Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 13 de junho.
A análise aponta que a curva
nacional de contágio pelo vírus
Sars-CoV-2 mantém sinal de
crescimento e que a predominância da doença ocorre na população adulta e em crianças e
jovens a partir dos cinco anos de
idade. Na faixa de zero a quatro
anos, verifica-se o predomínio
do vírus sincicial respiratório
(VSR), seguido de Sars-CoV-2,
rinovírus e metapneumovírus.
Segundo o boletim divulga-

do na terça-feira (21), nas quatro
últimas semanas epidemiológicas
analisadas, 3,5% dos casos de
SRAG com comprovação laboratorial deram positivo para influenza A, 0,3% para influenza B,
12,7% para vírus sincicial respiratório e 71,2% para Sars-CoV-2.
Entre os óbitos, 2,6% foram por
influenza A, 0% para influenza B,
2,3% para vírus sincicial respiratório (VSR) e 91,9% para SarsCoV-2.
Os dados apontam que este
ano foram registrados 27.302
óbitos de SRAG, sendo que, entre os que tiveram resultado laboratorial positivo para algum
vírus respiratório, 3,6% foram
por influenza A, 0,1% influenza
B, 0,7% de vírus sincicial respiratório (VSR) e 96,4% de
Sars-CoV-2.
Estados
Entre as 27 unidades da fe-

deração, 17 estão com indícios de
crescimento na tendência de
SRAG de longo prazo, que inclui
as últimas seis semanas analisadas: Acre, Alagoas, Amazonas,
Ceará, Distrito Federal, Goiás,
Mato Grosso, Minas Gerais,
Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul,
Rio de Janeiro, Rondônia, Santa
Catarina e São Paulo. As outras
dez estão com sinal de estabilidade ou queda.
A Fiocruz frisa que, embora
não se destaque no dado nacional, o vírus da gripe Influenza A
mantém sinal de crescimento
em diversas faixas etárias no
estado do Rio Grande do Sul.
Nas capitais, 19 apontam para
sinal de crescimento da SRAG
na tendência de longo prazo:
Belém (PA), Belo Horizonte
(MG), Boa Vista (RR), Plano
Piloto e arredores em Brasília
(DF), Cuiabá (MT), Curitiba

(PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João
Pessoa (PB), Maceió (AL), Natal (RN) Porto Alegre (RS), Rio
Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ),
São Luís (MA), São Paulo (SP),
Teresina (PI) e Vitória (ES).
Apenas Palmas encontra-se
em uma macrorregião de saúde
em nível pré-epidêmico e São
Luiz em nível epidêmico de
SRAG. Das outras capitais, 19
estão em nível alto (Aracaju,
Belém, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Fortaleza, Goiânia,
João Pessoa, Macapá, Maceió,
Manaus, Natal, Porto Alegre,
Porto Velho, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Teresina e Vitória), seis em nível muito alto
(Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Rio Branco e São Paulo) e nenhuma em
nível extremamente alto.
(Agencia Brasil)

Procurador-geral pede mais reforço
para segurança no Vale do Javari
A Procuradoria-Geral da República (PGR) oficiou os ministérios da Defesa e da Justiça e
Segurança Pública, a diretoriageral da Polícia Federal (PF) e
o governo do Amazonas para que
aumentem o número de agentes
de segurança nas cidades de Atalaia do Norte e Tabatinga, ambas
no Amazonas.
Determinada pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, a medida tem o objetivo de assegurar a segurança de
indígenas e moradores do Vale
do Javari, além de servidores
públicos que atuam na região.
Localizada perto da fronteira
brasileira com o Peru e a Colômbia, a região abriga a Terra
Indígena Vale do Javari, a segunda maior do país, com mais de
8,5 milhões de hectares (cada
hectare corresponde, aproximadamente, às medidas de um campo de futebol oficial), e o maior
número de indígenas isolados ou
de contato recente do mundo.
O servidor licenciado da
Fundação Nacional do Índio (Funai), Bruno Pereira, e o jornalista britânico Dom Phillips foram emboscados e mortos quando viajavam de barco pela re-

gião. Eles desapareceram no dia
5 de junho, enquanto se deslocavam da comunidade ribeirinha de
São Rafael para a cidade de Atalaia do Norte, onde se reuniriam
com líderes indígenas e de comunidades ribeirinhas. Os corpos de
Bruno e Dom só foram resgatados dez dias depois. Eles estavam
enterrados em uma área de mata
fechada, a cerca de 3 quilômetros da calha do Rio Itacoaí.
Aras viajou a Tabatinga no
último domingo (19). Na cidade, o procurador-geral da República teve reuniões com representantes indígenas e procuradores da República, além de autoridades estaduais e federais responsáveis pela investigação do
duplo assassinato. Na ocasião,
Aras defendeu a continuidade das
investigações sobre os assassinatos de Bruno e de Dom, para que
seja avaliada a possibilidade de
“conexões” entre os envolvidos
e as organizações criminosas
que atuam na região amazônica.
Segundo a PGR, um dos resultados das reuniões foi a decisão de Aras de enviar ofícios
aos ministros Anderson Torres,
da Justiça, e Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, ao governador

do Amazonas, Wilson Lima, e ao
diretor-geral da PF, Márcio Nunes de Oliveira. Nos documentos, Aras destaca a “necessidade de medidas urgentes para o
enfrentamento da criminalidade
na região”. O procurador pede
que cada autoridade determine
às forças sob seu comando que
reforcem os efetivos no Vale do
Javari. Aras solicita ainda à PF
que priorize a distribuição de
agentes e delegados federais recém-aprovados em concursos
públicos para o estado do Amazonas.
Também foram endereçados
ofícios ao ministro das Comunicações, Fábio Faria, e ao presidente da Funai, Marcelo Xavier. Para Xavier. Aras pede o agendamento de uma reunião, ainda
nesta semana, em Brasília, para
discutir as “providências que
cabe à instituição” implementar
na região e que, segundo relatos
colhidos por ele durante a viagem a Tabatinga, “não têm sido
efetivadas de forma adequada”.
Em nota divulgada nesta terçafeira (21), a PGR dizia que, além
da falta de pessoal, os relatos
mencionavam que os agentes
lotados na base do órgão não dis-

põem de equipamentos de proteção, nem recebem apoio das forças de segurança.
O objetivo do ofício endereçado ao Ministério das Comunicações é requisitar providências
para melhorar os serviços de internet e telecomunicações na região.
“A precariedade desses serviços,
atualmente, essenciais, afetam o
controle da área, as investigações
e a agilidade na comunicação, inclusive de suspeitas que podem
evitar novos crimes”, acrescenta a PGR, na mesma nota.
Pouco antes de tornar públicos os pedidos de providências,
Aras tinha se reunido com o presidente do Supremo Tribunal
Federal, ministro Luiz Fux. Os
dois conversaram sobre “providências que possam ser tomadas
de forma conjunta” pelos conselhos Nacional do Ministério
Público (CNMP) e Nacional de
Justiça (CNJ), respectivamente
presidido pelo procurador-geral
da República e por Fux. Segundo a PGR, tais medidas teriam o
objetivo de “ampliar as medidas
de repressão e de prevenção ao
crime organizado presente na
região amazônica”.(Agencia
Brasil)

Saúde lança programa que pode
capacitar 200 mil agentes comunitários
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lançou na quartafeira (22) o Programa Saúde
com Agente. A iniciativa vai oferecer qualificação técnica para
quase 200 mil agentes comunitários de saúde e de endemias
em todo o país. Classificado
pelo Ministério da Saúde como
o maior programa de formação
técnica na área da saúde no formato híbrido – presencial e a
distância — de forma integrada
do país, as inscrições foram encerradas em abril e tiveram adesão de 5.452 municípios, o que

corresponde 98% do país.
“Esse curso, com a abrangência que tem e com o conteúdo
programático de excelência,
fará uma verdadeira revolução
no nosso sistema de saúde”,
afirmou Queiroga.
Um dos objetivos do curso
é melhorar os indicadores de
saúde, a qualidade e a resolutividade dos serviços da atenção
primária aos brasileiros. Por
meio da capacitação, na prática,
o Brasil vai conseguir, por
exemplo, combater de maneira
mais eficiente problemas como

hipertensão, tabagismo e diabetes, além melhorar o acompanhamento de gestantes e de tornar vacinação da população brasileira mais efetiva, acrescentou
o ministro.
O programa tem investimento de mais de R$ 388 milhões.
Por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação
na Saúde do ministério, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, no total, serão 1.275 horas/aula e du-

ração mínima de dez meses.
“O curso reforça a valorização dos agentes, que desempenham papel relevante como educadores para a cidadania na Saúde, por meio de maior atuação
na prevenção e no cuidado das
pessoas. O intuito é que esses
profissionais tenham um olhar
apurado sobre informações
coletadas nas residências e
saibam melhor orientar os pacientes que necessitam de
atendimento”, destacou o Ministério da Saúde. (Agencia
Brasil)

Presidente defende aproximação entre
comunidades empresariais do Brics
O presidente Jair Bolsonaro
defendeu uma maior aproximação entre empresários de países
integrantes do Brics, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul, visando a
celebração de negócios que possibilitem “ganhos recíprocos”
para as partes. A afirmação foi
feita em vídeo, na quarta-feira
(22), durante a participação do
presidente no Fórum Empresarial do Brics.
“A aproximação entre nossas
comunidades empresariais é
uma de nossas prioridades para
o Brics. Ao se conhecerem melhor, nossos empresários poderão fechar negócios que resultarão em ganhos recíprocos, in-

clusive para os trabalhadores de
nossos países”, disse o presidente brasileiro.
Bolsonaro destacou que entre as metas de seu governo está
a de ampliar a participação do
setor privado na economia, “promovendo investimentos em infraestrutura, incentivando o empreendedorismo e reduzindo
restrições à livre atividade econômica”.

nomia do bloco, bem como para
melhorar as infraestruturas de
seus países integrantes.
A abertura do escritório regional do NDB no Brasil permitirá, segundo o presidente, a
ampliação de sua atuação no
país, “principalmente em áreas
como infraestrutura e mobilidade urbana”, disse, ao declarar
que os esforços do novo banco
no combate à pandemia também
foram muito importantes.

Novo Banco de Desenvolvimento
O presidente acrescentou
que o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês) tem potencial para contribuir para o crescimento da eco-

OCDE
“O Brasil está comprometido em consolidar-se como polo
seguro e estável para investimentos. E nosso processo de
ingresso na OCDE, Organização

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico será mais
um passo neste sentido. Estamos
determinados a participar de forma construtiva na definição dos
rumos da economia global”, discursou o presidente.
Bolsonaro acrescentou que
o atual contexto internacional
é “motivo de preocupação em
razão dos riscos aos fluxos
dos comércio e investimentos
e à estabilidade das cadeias de
abastecimento de energia e
alimentos”, e que, neste sentido, a resposta do Brasil é a
de não se fechar ao resto do
mundo, aprofundando sua integração econômica. (Agencia
Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

