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Banco Central projeta crescimento
de 1,7% do PIB para 2022
O Banco Central (BC) projetou, para 2022, alta de 1,7%
do Produto Interno bruto
(PIB), soma de todos os bens
e serviços produzidos no país.
A previsão anterior, divulgada
em março, era de um crescimento de 1%. A revisão foi
apresentada na quinta-feira
(23) pelo diretor de Política
Econômica do BC, Diogo Abry
Guillen, em coletiva de imprensa que contou com a participação do presidente do BC,
Roberto Campos Neto.
O anúncio foi uma prévia
do relatório trimestral de inflação, adiado para o dia 30, de-

Arrecadação de tributos federais
cresce e chega a R$ 165,3 bi em maio
Página 3

Senado quer ampliar programas sociais
em troca da desoneração do ICMS
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Previsão do Tempo

Manhã

Tarde

27º C
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Setor químico prevê quase
R$ 2 bilhões em
investimentos até 2024
Página 3

Superman & Supergirl Run
São Paulo tem entrega de
kits nesta sexta e sábado
A terceira edição da Superman & Supergirl Run São Paulo acontecerá no domingo, dia
26 de junho, com largada e
chegada em frente ao Obelisco do Ibirapuera. Uma das provas temáticas de maior sucesso do calendário nacional, ela
reunirá corredores de todo o
país divididos por seus desafios: 5 k e 10 k. O evento terá
início a partir das 7 h e a arena
será na região do Obelisco, na
Avenida Pedro Álvares Cabral.
Mas a programação oficial
já começa nesta sexta-feira, dia
24, com o primeiro dia de retirada do kit e do chip. Página 6

14º C

Noite

DÓLAR

Turismo
Compra: 5,33
Venda:
5,40
Brasileiro venceu prova curta em Watkins Glen no ano passado
Depois de disputar sua sétima 24 Horas de Le Mans, o

Circuito Futebol Social
2022 começa em Sorocaba
(SP) com jogos e diversas
atrações no fim de semana
O Futebol Social vem, ano
a ano, conectando jovens e comunidades carentes de todo o
País. E, neste fim de semana,
mais uma vez, entrará em campo. A Ong Futebol Social dá
início à temporada 2022 do
Circuito Futebol Social, com
a realização da primeira etapa
em Sorocaba (SP). Até domingo (26), um total de 20 equipes – quatro no feminino e 16
no masculino – estarão em

brasileiro Pipo Derani retorna ao
IMSA WeatherTech SportsCar

Championship e para mais uma
prova de longa duração: as 6
Horas de Watkins Glen.
Será a terceira das quatro
corridas longas do IMSA, que
valem o título do Campeonato
Norte-americano de Endurance.
Além do francês Olivier Pla,
Derani voltará a dividir o #31
Whelen Engineering Cadillac
DPi-V, da Action Express Racing, com o britânico Mike
Conway.
No ano passado, Watkins
Glen recebeu duas provas do
campeonato. Na primeira delas,
na disputa das 6 horas, Derani
– ao lado de Conway e Felipe
Nasr – terminou em quarto lugar.
Página 6

busca do título. Os
jogos serão disputados na
Arena Bola da Vez, no Jardim
Ipanema.
O evento começa nesta
sexta (24). Estão programados, entre 19h e 21h, o Congresso Técnico, uma apresentação do Futebol Social e do
Projeto Quebrando Barreiras –
um dos apoiadores do Projeto
-, o sorteio dos jogos e o coquetel de abertura. Página 6

Sertões estreia
nas trilhas do
mountain bike

Superman & Supergirl Run São Paulo 2022

Pipo Derani volta ao IMSA e
chega confiante para disputa das
6 Horas de Watkins Glen

Comercial
Compra: 5,23
Venda:
5,23

Compra: 5,50
Venda:
5,51

ria com o Governo do Estado
também têm nos ajudado muito”,
destacou o prefeito, enfatizando
as qualidades da capital. “Aqui
temos opções de gastronomia
24 horas. São Paulo é o sétimo
destino do turismo gastronômico do mundo. Temos 111 museus e vamos inaugurar mais
sete até 2024. Temos duas represas, Billings e Guarapiranga, e
tribos indígenas na Zona Norte.
Nossa cidade é muito atrativa”,
concluiu Nunes.
Página 2

Esporte

Fonte: Climatempo

EURO

O prefeito Ricardo Nunes participou, na manhã de quinta-feira
(23), da abertura do seminário
“Perspectivas do Turismo no Estado de São Paulo”, promovido
pelo jornal Folha de São Paulo, na
região central. Durante o evento,
Nunes abordou as ações que a Prefeitura tem promovido para potencializar o turismo na cidade.
“É uma atividade muito importante porque gera empregos,
receitas e torna São Paulo mais
conhecida. As ações em parce-
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Sexta: Dia de sol
com aumento de
nuvens a partir da
tarde. Não chove.

Prefeitura de SP divulga
ações para potencializar o
turismo na capital

Foto/ Divulgação

O governo brasileiro propôs na quinta-feira (23), durante encontro ministerial entre
países da América do Sul, uma
aliança estratégica que, fazendo uso de uma base comum de
dados, atue de forma mais coordenada no combate a organizações criminosas que atuam no continente.
A ideia, segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, é reunir agentes de todos os países
no Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI),
localizado no Rio de Janeiro,
durante “pelo menos seis meses”, para o desenvolvimento
de atividades específicas
como ampliação da troca de
dados de inteligência; realização de ações integradas; e planejamento de investigações
conjuntas.
A Polícia Federal brasileira
apresentará aos países, em até
um mês, uma proposta de plano
de trabalho para esses agentes.
Torres defendeu a adoção
de “novas ferramentas” para
uma maior cooperação regional. “A colaboração ampliada no
CCPI poderá ser uma dessas ferramentas, que se valerá do uso
compartilhado de inteligência
gerada por dados satelitais de
georreferenciamento e de reconhecimento visual, para o mapeamento e a contenção do crime
e da violência”, argumentou.
Ele acrescentou que o fortalecimento da cooperação regional poderá também impulsionar os trabalhos da Ameripol, uma espécie de polícia
continental a ser institucionalizada, e pela troca de informações com a Interpol.
Dessa forma, acrescentou
Torres, o continente dará um
passo importante visando o
estabelecimento de uma “nova
ordem no enfrentamento ao
crime organizado”. O encontro entre ministros encerrará
nesta sexta-feira (24). (Agencia Brasil)

Ação da Cidadania lança
mobilização para o Pacto
pelos 15% com Fome

Foto/Divulgação

Brasil quer
ampliar parceria
continental de
enfrentamento
ao crime

vido à greve de servidores do
órgão.
De acordo com nota do
BC, há expectativa de
“arrefecimento da atividade no
segundo semestre” em decorrência dos “os efeitos cumulativos do aperto monetário; da
persistência de choques de
oferta; e das antecipações governamentais às famílias para
o primeiro semestre”.
Guillen cita como principais
componentes da demanda doméstica a alta no consumo das
famílias e o recuo dos investimentos (Formação Bruta de
Capital Fixo - FBCF). Página 3

Percurso promete testar habilidade e resistência dos
competidores
O Sertões encara uma
nova trilha. Depois de desbravar o Brasil com o maior
rally das Américas – que comemora 30 anos em 2022 –;
cruzar os mares com o primeiro rally de kitesurf do

continente e ganhar o asfalto de Interlagos para um desafio de ciclismo de estrada
em 2021, agora é a vez de
pedalar pelas montanhas, em
uma região de rara beleza –
o IBITI Projeto.
Página 6
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Prefeitura divulga ações para
potencializar o turismo na capital
O prefeito Ricardo Nunes
participou, na manhã de quintafeira (23), da abertura do seminário “Perspectivas do Turismo
no Estado de São Paulo”, promovido pelo jornal Folha de São
Paulo, na região central. Durante o evento, Nunes abordou as
ações que a Prefeitura tem promovido para potencializar o turismo na cidade.
“É uma atividade muito importante porque gera empregos,
receitas e torna São Paulo mais
conhecida. As ações em parceria com o Governo do Estado
também têm nos ajudado muito”, destacou o prefeito, enfatizando as qualidades da capital.
“Aqui temos opções de gastronomia 24 horas. São Paulo é o
sétimo destino do turismo gastronômico do mundo. Temos
111 museus e vamos inaugurar

mais sete até 2024. Temos duas
represas, Billings e Guarapiranga, e tribos indígenas na Zona
Norte. Nossa cidade é muito
atrativa”, concluiu Nunes.
Infraestrutura
Para que os turistas possam
circular à noite pela cidade com
mais segurança, a Prefeitura
trocou 95% das lâmpadas por
unidades de LED que, além de
proporcionar mais luminosidade com economia, são ecológicas. E para garantir a seguridade no trânsito, a capital promove um grande programa de
recapeamento.
“Estamos investindo cerca de
R$ 1 bilhão para recapear 5,8
milhões de metros quadrados.
No transporte coletivo, uma de
nossas metas é que todos os veículos tenham wi-fi e ar-condi-

www.cesarneto.com
CÂMARA
Coronel PM (SP) Humberto Cesar Leão, que chefiou o gabinete do Comando do Corpo de Bombeiros até 2020, assumiu
a chefia de gabinete do agora vereador major Marcos Palumbo
(PP). Leão dedicou 32 anos ...
.
(São Paulo)
... e Palumbo 28 anos. Trazem pra política as missões que
cumpriram, prevenindo acidentes e nas operações de salvamentos (não somente incêndios). O maior dos lemas é “A sua esperança em nós e a nossa em Deus”
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Deputada Marta Costa (PSD) das Assembleia de Deus (ministério Belém) lembra que a Convenção Geral das Assembleias
de Deus nunca deu procuração pra pastores usarem o nome da
CGADB, em quaisquer níveis de governos
.
GOVERNO (São Paulo)
Conforme antecipamos, o ex-governador Alckmin (ex-PSDB
no PSB pra ser vice de Lula -PT) não vai abrir mão de apoiar a
candidatura do seu ex-vice Marcio França (PSB). O ex-prefeito
paulistano Haddad (PT) tá bravo
.
CONGRESSO (Brasil)
Jogo jogado. Após prisão do ex-ministro (Educação), Milton Ribeiro foi solto quando já havia o número necessário de
assinaturas pra uma CPI. Em tempo : o processo pode ser anulado, porque Justiça Federal não julga prefeitos
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Bolsonaro (PL) segue rindo - cercado de povo nas ruas - quanto aos ‘resultados’ de certas ‘pesquisas’ pra mostrar Lula (PT)
vencendo no 1º turno. Os próximos 100 dias mostrarão porque
Gallup e Ibope fecharam ...
.
PARTIDOS (Brasil)
Pelo PL, o católico, ex-senador e ex-ministro (Transportes)
Antonio Carlos Rodrigues tá com carta escrita à mão de apoio
do padre e grande cantor Antonio Maria pra candidatura que terá
à Câmara Federal após a convenção
.
JUSTIÇAS (Brasil)
Jantar de confraternização pra Gilmar Mendes, comemorando os 20 anos dele - via FHC - no Supremo, em casa de político
que pode, com colegas participantes ser julgado e perder o mandato parece piada pronta. Mas não é
.
HISTÓRIAS
Atendendo pedidos, leituras da 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 - virou
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
Jornal
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Segurança
Em conjunto com o governo
estadual, a Prefeitura também
aumentou o número de policiais com a Operação Delegada
(por meio de convênio, agentes
voluntários da Polícia Militar
reforçam o policiamento na cidade durante suas folgas). O
foco é o combate ao comércio
irregular de ambulantes.
“O governador Rodrigo Garcia está ampliando a presença da
PM na cidade. Tínhamos 1200
policiais e passamos para
2400. Tínhamos 6 mil guardas
civis metropolitanos e teremos 7 mil, porque fizemos o
concurso para a GCM. É todo
um conjunto para receber bem”,
enfatizou Ricardo Nunes.

outros setores também tem favorecido a ampliação da atividade turística.
“Isso tem possibilitado que
tenhamos mais atrativos. Um
exemplo disso é a Fórmula 1.
Agora, o nome do evento é Fórmula 1 São Paulo. E na área de
shows, teremos o The Town
(festival de música do empresário Roberto Medina) no próximo ano”, anunciou Nunes.
O prefeito também afirmou
que a capital paulista sediará o
Lollapalooza até 2028.
“Sete grandes cidades do mundo realizam o Lollapalooza. São
Paulo está em primeiro lugar, junto com Chicago. Também assinamos para ter a Fórmula E (carros
elétricos). Não perdemos eventos
e ainda estamos ampliando a realização deles na cidade”.

Outros setores
O diálogo da Prefeitura com

Anhembi e Pacaembu
Ricardo Nunes ainda desta-

cou que a capital poderá receber, a partir de junho de 2024,
todos os tipos de eventos, quando será reinaugurado o Centro
de Convenções do Anhembi, na
Zona Norte.
“A empresa que ganhou a
concessão investirá R$ 1 bilhão
para realizar as reformas. A concessão do Pacaembu também
atrairá a realização de grandes
atrações”, garantiu.
Centro
O poder público municipal
está licitando a reforma de 30
ruas do Centro da cidade, além
das revitalizações do Parque
Dom Pedro e da Praça da Sé.
“Também promoveremos
programas de incentivo fiscal,
para atrair mais empresas, e programas habitacionais para povoar aquela região. Estamos no
caminho certo, mas, com a certeza de que podemos fazer sem-

pre mais”, finalizou o prefeito
Para o secretário municipal
de Turismo, Rodolfo Marinho,
que também participou do seminário, é muito importante a interação entre Prefeitura e Estado, visando a melhoria da retomada do turismo após dois anos
de pandemia.
“O prefeito tem cooperado
bastante com as sanções que
propomos para essa retomada.
Hoje são Paulo é a quarta cidade mais procurada do mundo
para o turismo de negócios, a
que mais faz eventos de negócios no mundo inteiro, tem mais
de 2 mil eventos ao ano.. A projeção é que a gente retome o turismo nos próximos três meses
com muita força, muita governança e muita gestão. Nos próximos 90 dias devemos ter um
plano de retomada muito atrativo aos turistas de São Paulo”,
disse Marinho.

Agressor de procuradora é preso
em clínica no interior paulista
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O governador de São Paulo,
Rodrigo Garcia, informou na
quinta-feira, (23) que o procurador Demétrius Oliveira Macedo, que espancou a procuradora-geral da prefeitura de Registro, Gabriela Samadello
Monteiro de Barros, foi preso
pela Polícia Civil.
Garcia escreveu, em suas redes sociais, que espera “que a
Justiça faça a sua parte agora e
use contra ele Demétrius todo
o peso da lei. Agressor de mulher vai pra cadeia aqui em São
Paulo”, afirmou o governador.
Depois de Garcia ter comu-

nicado a prisão em suas redes
sociais, a assessoria do governo
confirmou que o procurador foi
preso em uma clínica em Itapecerica da Serra, no interior paulista, e postou um vídeo do momento da prisão. Macedo foi preso um dia depois de a Justiça ter
expedido o mandado de prisão.
Na última segunda-feira
(20), Macedo foi filmado dando socos, chutes, xingando e espancando a procuradora, sua chefe, dentro do ambiente de trabalho. Os vídeos da agressão, que
caíram rapidamente na internet,
também mostram Macedo em-

purrando outra funcionária, com
força, contra a porta.
A Polícia Civil abriu boletim
de ocorrência por lesão corporal contra Macedo, e o delegado responsável pelo caso, Daniel Vaz Rocha, pediu à Justiça a
prisão preventiva do procurador.
Rocha justificou o pedido dizendo que o acusado tinha “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.” Na noite de quarta-feira, (22), a Justiça expediu o man-

dado de prisão.
Também na quarta-feira, mais
cedo, a prefeitura de Registro
publicou no Diário Oficial a
suspensão preventiva de Demétrius do trabalho por 30 dias,
com interrupção de salário.
Também foi aberto processo
administrativo para apurar o
episódio, o pode implicar exoneração do cargo.
O Ministério Público de São
Paulo informou que designou
dois promotores de Justiça, ambos com atuação em Registro,
para investigar a agressão.
(Agência Brasil)

Poupatempo será ampliado para
todas as cidades de São Paulo
Os serviços presenciais do
Poupatempo serão expandidos
para os 645 municípios paulistas até o fim deste ano, afirmou
na quinta-feira (23) o governador de São Paulo Rodrigo
Garcia. Em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, Garcia entregou mais 240 novos
totens de autoatendimento que
serão distribuídos imediatamente após formalização de
convênios com as prefeituras
beneficiadas.
O Poupatempo digital é o
serviço público paulista que garante acesso a mais de cem serviços municipais e estaduais de
forma rápida, segura e acessível.
Desde 2019, a atual gestão estadual investe na ampliação contínua do Poupatempo nas ver-

sões físicas e digitais e proporcionou o maior crescimento da
história do programa.
O modelo dos totens se assemelha à tela de um tablet e
conta com leitor biométrico de
alta precisão para facilitar solicitações de documentos como
RG, CNH e desbloqueio do cartão Bolsa do Povo. Os equipamentos também têm scanner.
Os totens garantem serviço
presencial em tempo real, sem
necessidade de uso de aparelhos
pessoais e viabiliza serviços diretamente nos equipamentos
públicos, como digitalização de
documentos e envio em tempo
real de arquivos.
Até o início desta semana,
681 máquinas operavam em 311
localidades do interior, litoral e

regiões metropolitanas. Com a
entrega desta quinta, já são mais
de 900 totens do Poupatempo
em pleno funcionamento, informou o governo paulista.
Em 2022, cerca de 360 mil
atendimentos foram realizados
nos totens. Desde a implantação
dos primeiros equipamentos, há
quatro anos, já são mais de 960
mil serviços concluídos. Os totens também permitem agendamento de atendimento presencial em qualquer unidade maior
do Poupatempo.
Com o avanço dos atendimentos eletrônicos, o Poupatempo ampliou a oferta de serviços nos canais digitais e já
somam 210 opções no portal
www.poupatempo.sp.gov.br e no
aplicativo Poupatempo Digital.

Durante a cerimônia também
foi apresentado o novo canal de
atendimento via WhatsApp do
Poupatempo, o assistente virtual “P”. Totalmente reformulado,
o chatbot oferece informações
sobre serviços como Bolsa do
Povo, CNH, veículos, trabalho,
emprego, previdência, agendamentos, carteira digital de vacinação contra a covid-19 e serviços eleitorais.
A ferramenta ainda utiliza
linguagem de perguntas e respostas, facilitando a interação
com o cidadão. Para usar o menu
navegável, basta escolher o número da opção desejada e o usuário será direcionado ao serviço. O número para conversar
com o assistente virtual é (11)
95220-2974. (Agência Brasil)

Lançada site para acompanhamento
das obras públicas
A população da cidade de São
Paulo tem, a partir de agora, a
possibilidade de acessar informações detalhadas sobre as
obras e contratos da administração municipal, atualizadas de
maneira automática e periódica,
e contando também com acesso
à base de dados em formato
aberto. É que a Prefeitura de São
Paulo lançou na quinta-feira
(23) o Portal “Obras Abertas”.
A nova ferramenta, idealizada e produzida pela parceria das
secretarias municipais de Governo (SGM), Infraestrutura
Urbana e Obras (Siurb), Controladoria Geral do Município

(CGM) e a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município (Prodam),
cumpre o objetivo de transparência e ressalta o comprometimento da Cidade com as ações
de fortalecimento de Governo
Aberto. A iniciativa está prevista no programa Time Brasil,
ação da Controladoria Geral da
União (CGU) voltada a auxiliar
estados e municípios no aprimoramento da gestão pública e no
fortalecimento do combate à
corrupção e que tem a adesão da
Prefeitura de São Paulo.
Nesta primeira etapa, 37
contratos que constam na base

de dados da Siurb foram cadastrados no portal. Dessa forma,
a população já tem a sua disposição os dados de 48 obras. A
princípio, o site será atualizado mensalmente, e a expectativa é que, em dezembro deste
ano, 100% dos contratos da
Siurb estejam cadastrados no
portal. A partir daí, a atualização será diária.
No Portal “Obras Abertas”
os dados estão disponíveis para
os usuários de maneira georreferenciada, ou seja, dispostas
no mapa da cidade – o GeoSampa - no exato local onde
estão acontecendo, com fotos

e uma ficha técnica de cada
ação. Essa forma de navegação
integra o Sistema de Informações Georreferenciadas de São
Paulo, e facilita o consumo da
informação para os cidadãos e
cidadãs.
No sistema é possível, ainda, aplicar diversos filtros como:
finalidade da obra, status, região
da cidade, subprefeitura a que
pertence, além de ser possível
separar as construções de novos
equipamentos das manutenções
e inspeções.
Acesse o Portal Obras Abertas:
http://
obrasabertas.prefeitura.sp.gov.br/

Metrô em SP recolhe eletroeletrônicos e
pilhas em estações até dia 30
A campanha “Eletrônico Não
é Lixo”, realizada no Metrô de
São Paulo, orienta sobre descarte correto de eletroeletrônicos
e pilhas. Até o próximo dia 30,
os passageiros poderão utilizar
caixas coletores disponíveis em
algumas estações para descarte
de equipamentos eletroeletrônicos de pequeno e médio porte e
de pilhas em fim de vida útil.
Os coletores estão nas esta-

ções Santa Cruz e Tucuruvi, na Linha 1-Azul; Tamanduateí, Ana
Rosa, Paraíso e Consolação, na
Linha 2-Verde; Palmeiras-Barra
Funda, na Linha 3-Vermelha; e Vila
Prudente, na Linha 15-Prata.
Iniciativa da Green Eletron,
gestora para Logística Reversa de
equipamentos eletroeletrônicos, a
campanha tem o objetivo de conscientizar sobre a importância do
descarte ambientalmente correto

e reciclagem de aparelhos eletroeletrônicos, como celulares,
computadores, aparelhos de som,
fones de ouvido, gravadores e pilhas descarregadas.
De acordo com informações da
Green Eletron, estima-se que no Brasil sejam gerados mais de 2 milhões
de toneladas de lixo eletrônico, sendo que menos de 3% é reciclado.
“Quando descartados no lixo
comum, esses produtos podem

trazer consequências negativas
para o planeta e ao ser humano.
Se depositados no lugar certo, a
reciclagem desses produtos permite a recuperação e reutilização de vários materiais, como
plástico, vidro, ouro, prata e
muitos outros, além de garantir
a destinação ambientalmente
segura do que não pode ser recuperado”, divulgou o Metrô,
em nota. (Agencia Brasil)
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Banco Central projeta crescimento
de 1,7% do PIB para 2022
O Banco Central (BC) projetou, para 2022, alta de 1,7%
do Produto Interno bruto (PIB),
soma de todos os bens e serviços produzidos no país. A previsão anterior, divulgada em março, era de um crescimento de
1%. A revisão foi apresentada na
quinta-feira (23) pelo diretor de
Política Econômica do BC, Diogo Abry Guillen, em coletiva de
imprensa que contou com a participação do presidente do BC,
Roberto Campos Neto.
O anúncio foi uma prévia do
relatório trimestral de inflação,
adiado para o dia 30, devido à
greve de servidores do órgão.
De acordo com nota do BC,
há expectativa de “arrefecimento da atividade no segundo semestre” em decorrência dos “os
efeitos cumulativos do aperto
monetário; da persistência de

choques de oferta; e das antecipações governamentais às famílias para o primeiro semestre”.
Guillen cita como principais
componentes da demanda doméstica a alta no consumo das
famílias e o recuo dos investimentos (Formação Bruta de Capital Fixo - FBCF).
Inflação
O BC aumentou as projeções
para a inflação nos próximos três
anos. Para 2022, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) projetado passou
dos 6,3%, previstos em março,
para 8,8%, nesta projeção de junho. O centro da meta fixada
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para este ano está
em 3,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual
para cima ou para baixo.

Para 2023, ano em que a meta
está em 3,25%, o BC projeta inflação de 4%, ante aos 3,1% divulgados em março. Já para 2024,
ano em que a meta definida pelo
CMN está em 3%, as projeções
passaram de 2,3% para 2,7%.
Credibilidade
Perguntado se a credibilidade do sistema de metas de inflação poderia ser afetada, em
meio ao cenário de incertezas,
o presidente do BC, Roberto
Campos Neto, disse trabalhar
também com uma “meta secundária de suavização, olhando um
pouco o balanço de tudo que fizemos e o balanço de riscos que
existe hoje, e como isso influencia as decisões futuras”.
“Temos comunicado que estamos perseguindo um número
ao redor. E temos dito que não é

4%. É menos de 4% em 2023.
Obviamente, todas relações de
trocas entre alta de juros e suavização do ciclo – entendendo
onde a taxa de juros tem de chegar e entendendo também as relações de troca entre o ritmo de
subida e a taxa terminal, e quanto a taxa tem de ficar no nível
terminal – tudo é levado em consideração”, argumentou.
“O horizonte relevante é
2023, e o ao redor da meta é
abaixo de 4%. Claro que caso
chegue a 4% teremos de atuar,
mas uma variação de + 0,1 ou
+0,2, para um lado ou outro nesse ambiente de incerteza, não
tem um valor esperado tão positivo. É mais claro delinear uma
estratégia, olhar um prazo de
horizonte relevante e delinear
uma estratégia”, completou.
(Agencia Brasil)

Trabalhadores da Volkswagen
terão redução de jornada
A fábrica da Volkswagen, em
São Bernardo do Campo, no interior de São Paulo, fechou um
acordo com os funcionários,
que prevê a redução da jornada
de trabalho com diminuição de
salários para tentar passar pela
crise ocasionada pela falta de
componentes eletrônicos e peças, o que continua prejudicando a produção nas montadoras.
Mesmo com a alta demanda, os
veículos não são finalizados, o
que gera diminuição do trabalho.
Segundo informações do
Sindicato dos Metalúrgicos do

ABC, a medida está assegurada
por acordo válido por cinco
anos, firmado pelo sindicato, e
a decisão foi comunicada aos
trabalhadores, ontem, em assembleias internas. O programa,
que tem percentual de redução
de 24% da jornada e 12% nos
salários, sendo cinco dias a menos de trabalho, será implantado logo após o término das férias coletivas que vão de 27 de
junho a 7 de julho.
Segundo o diretor administrativo do sindicato e representante na Volks, Wellington

Messias Damasceno, a opção
pela redução de jornada tem
menor impacto na cadeia produtiva e para os trabalhadores
terceirizados.
“A Volks queria parar um
turno, nós negociamos para, ao
invés disso, reduzir a jornada
e manter os turnos funcionando, o que diminui o impacto na
cadeia de produção, nos fornecedores e, sobretudo, nos terceirizados que não têm o mesmo acordo que os trabalhadores da Volks”, explicou.
De acordo com o sindica-

to, a medida será avaliada mês
a mês e pode sofrer alterações
até a normalização da situação,
que não tem data prevista para
ocorrer.
Por meio de nota, a Volkswagen confirmou a adoção
de novas medidas de flexibilização da mão de obra na unidade de São Bernardo do Campo, previstas em Acordo Coletivo de Trabalho com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC,
durante o mês de julho, em razão da falta de componentes.
(Agencia Brasil)

Brics deve defender reforma do
Conselho de Segurança, diz presidente
O presidente Jair Bolsonaro
disse na quinta-feira (23) que as
economias emergentes foram
fundamentais para a recuperação da economia internacional
que teve início em 2008, motivo pelo qual mostra-se ainda
mais necessária a reforma de
organizações internacionais, em
especial do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A afirmação foi feita durante a 14ª
Cúpula do Brics, sob a presidência pro tempore temporariamente da China.
O Brics, bloco formado por

Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul, foi fundado em
2009, um ano após a crise financeira internacional que teve início com a quebra do banco de
investimentos Lahman Brothers.
Durante sua participação
por vídeo conferência no encontro de cúpula do Brics,
Bolsonaro lembrou que o bloco surgiu “em meio a uma das
mais graves crises financeiras da história” e que, naquele contexto, “a pujança das
economias emergentes mostrou-se fundamental para a

recuperação da economia internacional”.
“O peso crescente das economias emergentes e em desenvolvimento deve ter a devida e
merecida representação”, defendeu o presidente ao sugerir aos
demais integrantes do bloco que
somem “esforços em busca da
reforma das organizações internacionais, como o Banco Mundial, o FMI, Fundo Monetário
Internacional e o sistema das
Nações Unidas, em especial o
seu Conselho de Segurança”.
O presidente acrescentou

que, para o Brasil, o Brics é um
sistema de cooperação baseado
em “ganhos para todas as partes
envolvidas e para a comunidade
internacional como um todo”, e
que, por esta razão, o bloco deve
eleger as prioridades com responsabilidade e transparência.
“O Brics, além de representar fator de estabilidade e prosperidade no cenário internacional, deve contribuir para geração de emprego e renda e
para o bem-estar de nossas populações”, complementou.
(Agencia Brasil)

Total de empresas ativas cresceu
3,7% no Brasil em 2020
O número de empresas e outras organizações ativas no Brasil cresceu 3,7% entre 2019 e
2020, chegando a 5,4 milhões.
Mesmo com esse aumento, o total de pessoas ocupadas assalariadas em empresas diminuiu 1,8%
no mesmo período, o que significa 825,3 mil postos de trabalho formais a menos no país.
As mulheres foram as que
mais perderam postos de trabalho. Os dados são da pesquisa
Estatísticas do Cadastro Central
de Empresas (Cempre) 2020 divulgada hoje (23), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
É a primeira vez, na série histórica do estudo, desde 2008,
que a queda no número de assalariados ocorreu ao mesmo
tempo em que houve aumento
expressivo no total de empresas. Esse movimento pode ter
sido ocasionado, de acordo
com o instituto, por pessoas que
foram demitidas e tentaram
abrir seu próprio negócio ou por
quem buscava compensar as perdas de renda nesse período.
“A gente não imagina, em período de forte crise econômica,
ter aumento de empresas. Mas,
ao mesmo tempo, isso é explicado pelo crescimento de empresas que não possuem assalariados”, disse o gerente da pesquisa, Thiego Ferreira.
“Apesar de todos os esforços, inclusive políticos, e das
políticas públicas para manter os
empregos, ocorreram, naturalmente, demissões. Muita gente
teve redução na renda ou porque
foi demitida ou porque teve di-

minuição da jornada de trabalho
e isso pode ter motivado a busca
dessas pessoas por abrirem seus
próprios negócios”, argumentou.
Entre 2019 e 2020, o número de empresas sem empregados
assalariados cresceu 8,6%, o que
significa 227,3 mil empresas a
mais em 2020. Já as empresas
com assalariados recuaram em
todas as faixas analisadas. As com
um a nove empregados caíram
0,4%; as com 10 a 49 empregados, 5,3%; as com 50 a 250 assalariados, 2,3%; e as com mais
de 250 funcionários tiveram uma
redução de 1%.
Os dados mostram, ainda, que
o salário médio pago pelas empresas do país em 2020 caiu 3%
em relação a 2019, chegando a
R$ 3.043,81, ou o equivalente
a 2,9 salários mínimos. Já a
massa salarial, que atingiu R$
1,8 trilhão, teve um recuo de
6% em relação a 2019, o que
representou, segundo o IBGE,
a maior redução na série histórica da pesquisa. Essa perda salarial foi, segundo o instituto, intensificada pela redução no número de assalariados.
Em relação às unidades federativas, o Distrito Federal e o
Amapá registraram os maiores
salários: o DF com uma remuneração média mensal 5,3 salários
mínimos e o Amapá com 3,7 salários, ambos seguidos pelo Rio
de Janeiro e São Paulo com 3,3
salários mínimos cada. Esses
dois estados concentram mais de
um terço dos assalariados do
país. Já os menores salários foram anotados na Paraíba - salário médio mensal de 2,1 salários

mínimos -, seguido do Ceará e
Alagoas: 2,2 salários mínimos
cada.
Segundo o IBGE, as mulheres foram as que mais perderam
postos de trabalho em empresas.
Em 2020, enquanto o número de
homens assalariados caiu 0,9%,
em relação a 2019 o total de
mulheres recuou 2,9%. Dos
825,3 mil postos de trabalho perdidos entre 2019 e 2020, 71,9%,
o equivalente a 593,6 mil vagas,
eram ocupados por mulheres.
Diante desse cenário, a participação feminina entre os assalariados das empresas formais do
país diminuiu, pela primeira vez,
desde 2009. O percentual de postos ocupados por mulheres passou de 44,8% em 2019 para
44,3% em 2020, a menor participação feminina desde 2016.
“Apesar de ser uma queda de
0,5%, ela revela um comportamento que tem relação com a pandemia. Quando procuramos entender melhor esses números, o que
encontramos como justificativa
são dois movimentos. Houve um
crescimento de ocupações em
setores que usualmente empregam mais homens e, por outro
lado, uma redução dos segmentos
que empregam mais mulheres”,
explicou o gerente da pesquisa.
De acordo com Ferreira, setores como o de construção,
com empregados majoritariamente homens, cresceram, enquanto segmentos com funcionários majoritariamente mulheres
- educação e alimentação - reduziram os postos no primeiro ano
de pandemia.
Segundo a pesquisa do IBGE,

as maiores reduções de assalariados foram nos segmentos de
alojamento e alimentação, com
uma queda de 373,2 mil; administração pública, defesa e seguridade social (233,9 mil); e comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas
(221,7 mil funcionários a menos).
Na outra ponta, o aumento
mais significativo foi no setor de
saúde humana e serviços sociais,
com mais 139,3 mil assalariados.
O gerente da pesquisa destacou, ainda, que as áreas de alimentação e de arte, cultura, esporte e
recreação tiveram as maiores perdas de assalariados da série histórica. Esses percentuais são respectivamente 19,4% e 16,4%.
“As características desses
setores já contribuem para terem
sofrido efeitos da pandemia.
Mais ainda a natureza da pandemia, que envolveu distanciamento social. As pessoas não vão para
restaurantes para evitar contaminação, têm receio de comer fora,
fora os lockdowns. Por mais que
tivesse muita garantia de segurança, elas não podiam sair”, explicou Ferreira.
O Cempre é um banco de dados mantido pelo IBGE com informações cadastrais e econômicas da grande maioria das empresas e outras organizações legalmente constituídas no Brasil.
Integram esse banco empresas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ),
da Secretaria Especial da Receita Federal. Microempreendedores individuais não fazem parte do
levantamento. (Agencia Brasil)

Setor químico prevê quase
R$ 2 bilhões em
investimentos até 2024
A Associação Brasileira da
Indústria Química (Abiquim)
informou que o setor pretende investir, até 2024, cerca de
R$ 1,9 bilhão em “ações que
deverão resultar na geração de
empregos e inovações tecnológicas”.
O anúncio foi feito na quinta-feira (23) em Brasília, durante o evento Diálogos com
a Química, organizado pela
entidade em parceria com a
Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) da Presidência
da República.
O encontro reuniu representantes do poder público e
privado. O presidente da Abiquim, Ciro Marino, disse que
a indústria química brasileira
é a sexta maior do mundo, mas
poderia saltar para a quarta posição.
“Poucos países têm o potencial que o Brasil tem”, afirmou Marino, ao apresentar
números do setor, que gera 2

milhões de empregos diretos
e indiretos, tem faturamento
em torno de US$ 190 bilhões
– e responde por 11% do PIB
(Produto Interno Bruto) industrial brasileiro.
De acordo a Abiquim, a demanda por produtos químicos
no Brasil teve crescimento
médio anual de 3,1%, de 1990
a 2021. As importações tiveram “grande papel nessa fase de
recuperação econômica que o
Brasil atravessa”, detalhou a
entidade, ao informar que as
importações de produtos químicos ocuparam, em 2021,
46% do mercado doméstico.
“Considerando o que a química faz, partindo dos insumos
naturais, com a riqueza que o
Brasil possui, estar no sexto lugar é muito aquém da nossa
possibilidade. Imaginamos que
uma quarta posição seria bem
razoável”, complementou o dirigente da Abiquim. (Agencia
Brasil)

Arrecadação de
tributos federais
cresce e chega a
R$ 165,3 bi em maio
A Receita Federal arrecadou
R$ 165,3 bilhões em tributos
em maio de 2022. Considerando a inflação acumulada ao longo do último ano, a cifra é
4,13% superior ao montante arrecadado no mesmo mês de
2021. O resultado de maio é o
maior da série histórica, iniciada em 1995, em valores corrigidos pela inflação.
Com o resultado, apenas os
cofres públicos federais já receberam R$ 908,55 bilhões em
tributos federais pagos pelos
contribuintes entre janeiro e
maio deste ano. Valor 9,75%
superior ao dos cinco primeiros
meses de 2021.
“Esta arrecadação está vinculada ao volume da produção de
petróleo e também à cotação do
barril, uma commodity internacional. E também sofre interferência da variação cambial. Todos esses crescimentos têm que
ser analisados com base nestas
considerações”, explicou o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita
Federal, o auditor fiscal Claudemir Malaquias.
A análise das fontes de receitas revela que a arrecadação
mensal com Rendimentos de
Capital (IRFF) registrou um
acréscimo de 59,5% em comparação ao total recolhido em
maio de 2021, totalizando R$
5,8 bilhões.
Em termos absolutos, contudo, a arrecadação com receitas previdenciárias movimentou
a maior cifra: R$ 43,52 bilhões
(acréscimo de 9,42% em com-

paração a maio de 2021). Em
seguida vêm as receitas obtidas
com a cobrança do Cofins/PisPasep (R$ 32,30 bilhões) e
IRPJ/CSLL (25,11 bilhões).
A Receita Federal atribui o
aumento de 9,42% da arrecadação da contribuição previdenciária ao aumento da massa salarial e pelo crescimento dos recolhimentos efetuados pelas
empresas que recolhem o
Simples Nacional. E o acréscimo de 59,5% na arrecadação do IRRF à alta da taxa básica de juros, a Selic, o que
influenciou os recolhimentos
dos rendimentos dos fundos e
títulos de renda fixa.
Os principais indicadores
traçam uma melhora da atividade econômica entre janeiro e
maio deste ano, o que também
ajuda a explicar a alta da arrecadação. Um dos destaques foi o
crescimento de 27,2% da arrecadação obtida a partir dos valores em dólares das importações,
quando comparados os meses de
maio de 2021 e de 2022.
Outro destaque, segundo
Malaquias, foi o crescimento de
19,4% da arrecadação do Imposto de Renda entre janeiro e maio
deste ano, quando comparado ao
mesmo período do ano passado.
“Tivemos o crescimento da arrecadação do Imposto de Renda
retido na fonte sob ganhos de
capitais de quase 50%, 48,9% e
o desempenho do Simples Nacional, cuja arrecadação apresentou, no período, um crescimento de 30,8%, já descontada
a inflação”. (Agencia Brasil)

Oportunidades Bolsas
Sebrae SP
Se você que é, já foi ou deseja fazer parte da equipe ALI Agente Local de Inovação você pode se inscrever. São 660
vagas no total somente para o Estado de São Paulo São 2
modalidades: ALI Produtividade e ALI Rural
TODOS os detalhes na publicação e acesse o portal da
Concepção (empresa parceira responsável pelo processo
seletivo). https://www.concepcaoconsultoria.com.br/
pagina/219/SEBRAESP-ALI-2022.as px
Aguardamos sua inscrição!

Jornal O DIA SP

Nacional

PÁGINA 4

SEXTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2022

Senado quer ampliar programas sociais
em troca da desoneração do ICMS
Ação da Cidadania lança
mobilização para o Pacto
pelos 15% com Fome
A Ação da Cidadania, em
parceria com outras instituições, lançou na quinta-feira
(23) o Pacto pelos 15% com
Fome, uma convocação à sociedade para a luta contra a insegurança alimentar. O objetivo é mobilizar empresas, grupos de mídia, agências de comunicação e publicidade, cidadãos, instituições e organizações não governamentais
(ONGs) para que façam parte do movimento, apoiando
campanhas e projetos de entidades que atuarão junto ao
pacto, seja fazendo doações ou
até mesmo dedicando tempo ao
voluntariado.
A
plataforma
www.15por15.org já esta disponível desde a ultima quinta-feira, com informações sobre o lançamento do pacto e
sobre como é possível participar do movimento. A ideia é
que empresas e pessoas físicas
ou jurídicas possam criar suas
ações para doar R$ 0,15, R$
15, R$ 15 milhões, 15 segundos, minutos ou porcentagem
de vendas. “Afinal, todo mundo tem 15 de alguma coisa para
doar. E, para 15% dos brasilei-

ros, esta é a única esperança”,
diz a organização.
O lançamento da plataforma ocorreu ao final do Encontro Nacional Contra a Fome,
no Rio de Janeiro, que debateu propostas para a solução da
fome no Brasil durante três
dias. A nova edição da Agenda
Betinho também foi um dos
destaques do evento. Este ano,
o documento apresenta 92 propostas para o país e suas cinco
regiões, com o objetivo de
contribuir com a garantia, o
desenvolvimento e o fortalecimento das políticas públicas
estaduais e nacionais de segurança alimentar.
No estado do Rio, são quase 6 milhões de pessoas vivendo em situação alimentar grave ou moderada, segundo a
Rede Brasileira de Pesquisa
em Soberania e Segurança Alimentar (Rede Penssan). Os
dados integram o 2º Inquérito
Nacional sobre Insegurança
Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil,
que revelou, recentemente,
que 33,1 milhões de brasileiros não têm o que comer.
(Agencia Brasil)

Desembargador do
TRF 1 manda soltar
ex-ministro da
educação e pastores
O desembargador Ney Bello,
do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, em Brasília, decidiu na
quinta-feira (23) acatar o pedido
de habeas corpus e soltar o exministro da Educação, Milton Ribeiro, preso na quarta-feira (22),
pela Polícia Federal, por suspeita
de corrupção. A decisão também
é válida aos outros envolvidos presos no mesmo caso: Gilmar Santos, Arilton Moura, Helder Diego
da Silva Bartolomeu e Luciano de
Freitas Musse. O Advogado do
ex-ministro confirmou que ele
já deixou a sede da Polícia Federal em São PAulo, na Lapa,
onde estava preso.
“Verifico que além de ora
paciente não integrar mais os
quadros da Administração Pública Federal, há ausência de contemporaneidade entre os fatos
investigados (liberação de verbas oficiais do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação e do Ministério da Educação direcionadas ao atendimento de interesses privados) supostamente cometidos no começo deste ano, razão pela qual
entendo ser despicienda a prisão
cautelar combatida”, diz o desembargador em sua decisão.
Na sentença, Bello ainda destaca que o ex-ministro e os demais
suspeitos deverão ficar livres até
o julgamento do mérito do caso
pelo colegiado da Terceira Turma
do TRF da 1ª. Região.

Em nota à imprensa, o advogado do ex-ministro, Daniel Bialski, destacou que a decisão do
TRF 1 reconhece a ilegalidade
da prisão. “Nesta decisão, felizmente, a ilegalidade foi reconhecida e a prisão revogada. A
defesa aguarda o trâmite e a conclusão do inquérito, quando espera que será reconhecida a inocência do ex-ministro”.
O ex-ministro foi preso na
operação da Polícia Federal
Acesso Pago, que investiga crimes de tráfico de influência e
corrupção na destinação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE). De acordo com o TRF
1, Ribeiro é alvo de investigação
policial pela possível prática dos
crimes previstos nos artigos 317
(corrupção passiva), 319 (prevaricação), 321 (advocacia administrativa) e 332 (tráfico de influência) do código penal.
A operação da PF foi deflagrada após identificação, pela
Controladoria Geral da União
(CGU), de indícios de prática
criminosa para a liberação de
verbas públicas. As ordens judiciais foram emitidas pela 15ª
Vara Criminal do Distrito Federal e a investigação corre em sigilo. A operação foi autorizada
pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), já que um dos investigados tem foro privilegiado.
(Agencia Brasil)

O líder do governo no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ),
disse na quinta-feira (23) que a
equipe econômica do governo
avalia a possibilidade de não levar adiante a proposta de compensação integral aos estados e
municípios que zerarem as alíquotas de ICMS sobre o diesel.
Segundo ele, embora seja
considerada pelo Ministério da
Economia a melhor proposta, os
cerca R$ 30 bilhões que inicialmente seriam utilizados no
ressarcimento dos estados deverão financiar a ampliação de programas sociais como o Auxílio
Brasil, de R$ 400 para R$ 600,
e para ampliar o valor do Auxí-

lio-Gás, hoje de R$ 53, por causa da resistência por parte de governadores à medida. A ideia, ainda segundo o líder, é criar um
voucher no valor de R$1 mil para
compensar os caminhoneiros.
“Há um receio de que os governadores, pelos últimos gestos, não tenham a mesma sensibilidade com a população. E por
isso, como é uma PEC autorizativa para aqueles que zerarem
o ICMS do diesel, é importante
que ela seja eficaz. E, se há esse
receio, existem outros mecanismos que estão sendo, por iniciativa de diversos senadores,
avaliados, e há uma convergência para que se chegue na ponta

ao consumidor”, explicou.
Ao ser perguntado se a concessão dos benefícios não poderia resultar em problemas
com a legislação eleitoral,
Portinho avaliou que não. Segundo ele, dois programas já
existem e seriam apenas ampliados. Já o voucher teria respaldo no “momento de emergência internacional”.
O assunto foi discutido em
uma reunião virtual, na manhã de
hoje, entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSDMG), e líderes da base e da oposição. Pela proposta original,
apresentada por Portinho no início de junho, estava previsto um

repasse da União aos estados e
ao Distrito Federal no valor de
até R$ 29,6 bilhões, e caso a
perda de arrecadação ultrapassasse esse montante, não haveria compensação da diferença. A
desoneração não seria obrigatória, e os estados ficariam livres
para aderir ou não.
Com base nas contas que serão feitas pelo Ministério da
Economia, o relator da proposta, senador Fernando Bezerra
(MDB-PE), deve apresentar um
relatório para ser colocado em
votação já na semana que vem. A
preocupação é de que as medias
não extrapolem o teto de gastos.
(Agencia Brasil)

Brasil notifica 365 óbitos e
72 mil casos em 24 horas
As secretarias estaduais e
municipais de Saúde registraram 72.049 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas em
todo o país. De acordo com os
órgãos, foram confirmadas
também 365 mortes por complicações associadas à doença
no mesmo período.
Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde divulgada na quinta-feira (23). Segundo a pasta, os estados de Tocantins e Mato Grosso do Sul
não enviaram as respectivas atualizações diárias.
Com as novas informações,
o total de pessoas infectadas

pelo novo coronavírus durante a
pandemia já soma 31.962.782.
O número de casos em
acompanhamento de covid-19
está em 738.203. O termo é
dado para designar casos notificados nos últimos 14 dias que
não tiveram alta e nem resultaram em óbito.
Com os números de quintafeira, o total de óbitos alcançou
669.895, desde o início da pandemia. Ainda há 3.393 mortes
em investigação. As ocorrências envolvem casos em que o paciente faleceu, mas a investigação se a causa foi covid-19 ainda demanda exames e procedi-

mentos complementares.
Até agora, 30.554.684 pessoas se recuperaram da covid19. O número corresponde a
95,6% dos infectados desde o
início da pandemia.
Estados
Segundo o balanço do Ministério da Saúde, no topo do
ranking de estados com mais
mortes por covid-19 registradas
até o momento estão São Paulo
(170.427), Rio de Janeiro
(74.037), Minas Gerais
(61.916), Paraná (43.596) e Rio
Grande do Sul (39.928).
Já os estados com menos

óbitos resultantes da pandemia
são Acre (2.002), Amapá
(2.140), Roraima (2.152), Tocantins (4.158) e Sergipe
(6.355).
Vacinação
Até agora foram aplicadas
447.295.140 doses de vacinas
contra a covid-19, sendo 177,6
milhões como primeira dose,
160,3 milhões como segunda
dose e 4,9 milhões como dose
única. Outras 92,1 milhões de
pessoas já receberam a dose de
reforço e 8,1 milhões ganharam
segunda dose extra, ou quarta
dose da vacina. (Agencia Brasil)

Programa vai formar jovens em
tecnologia da informação no Paraná
O governo do Paraná vai
apoiar os municípios do estado para que promovam a formação de na área de tecnologia da informação. Com o
nome de Geração Paraná Digital, a iniciativa pretende promover a pesquisa científica e
oferecer capacitação profissional para inserção no mercado
de trabalho, tanto no setor público como privado.

O programa pretende ainda
estabelecer condições para que
os jovens capacitados possam
exercer as atividades profissionais no município de origem,
inclusive com a oferta de trabalho remoto.
O acordo de cooperação entre o governo do estado, a Associação das Empresas Brasileiras
de Tecnologia da Informação, a
Associação dos Municípios do

Estado do Paraná e a Fundação
Araucária foi assinado na quinta-feira, (23) na Viasoft Connect
– evento de inovação que acontece em Curitiba.
O secretário estadual de Desenvolvimento Urbano do Paraná, Augustinho Zucchi, destacou
a importância de formar os jovens para atuarem em atividades
que não deixem de existir devido às mudanças tecnológicas.

“Inserir os jovens no mercado e
para que o trabalho que eles vão
desempenhar seja duradouro”,
disse durante a assinatura.
O governador do Paraná, Ratinho Júnior ressaltou a importância do apoio dos governos
para o desenvolvimento do setor de tecnologia. “A inovação
tem necessidade de participação
do Poder Público”, enfatizou.
(Agencia Brasil)

Justiça mantém prisão preventiva de Dr.Jairinho
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ)
decidiu manter a prisão preventiva do médico e ex-vereador
Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho. A
defesa de Jairinho, que havia
pedido a revogação da custódia
teve o pedido negado na quartafeira (22) pela juíza da 2ª Vara
Criminal do tribunal Elizabeth
Machado Louro.
A juíza decidiu manter a custódia pois, de acordo com ela, a
oitiva dos peritos, ao contrário
do que afirma a defesa, não trouxe ao processo qualquer fato
novo, senão a reprodução das
conclusões e opiniões já lançadas nos respectivos laudos.
Em maio do ano passado, Jairinho e a professora Monique
Medeiros foram denunciados
pelo Ministério Público do Rio de
Janeiro (MPRJ) pela morte do filho dela, Henry Borel, de 4 anos.
Os dois tornaram-se réus e são
julgados no Tribunal de Júri por
homicídio triplamente qualificado, tortura, fraude processual e
coação no curso do processo.
No último dia 13, Jairinho
foi interrogado na 2ª Vara Cri-

minal do Rio de Janeiro e se
defendeu das acusações. Ele se
declarou inocente e apresentou
sua versão para os fatos, questionando os procedimentos médicos adotados no Hospital Barra
D’Or, onde o menino Henry foi
atendido.
Outros pedidos negados
A juíza negou também outros
pedidos feitos pela defesa do
ex-vereador, entre eles, o de
ouvir o radiologista responsável
do Hospital Barra D’Or e os auxiliares de necropsia que, segundo o perito oficial, foram os responsáveis pelas tomadas fotográficas do cadáver, além das
médicas e da enfermeira da mesma unidade de saúde.
Foi negada a expedição de
mandado de busca e apreensão
de um “segundo raio-X” da vítima, tendo em vista que o Hospital Barra D’Or informou a realização de apenas um exame de
raio-X, informação confirmada
no prontuário. Negou também a
reprodução simulada no hospital pois, para a magistrada, “em
nenhum momento durante a investigação, ou, primordialmen-

te, na denúncia, foi apontado
como local de crime”.
A juíza negou ainda o pedido
de expedição de mandado de
busca e apreensão de câmeras de
segurança do Hospital Barra
D’Or, enfatizando que já existe
no processo a notícia, tanto na
fase de inquérito quanto em resposta à requisição do juízo, de
que a sala de circuito fechado de
televisão estava em reparo no dia
do fato, o que já anuncia a inocuidade da medida.
A magistrada determinou, no
entanto, que a empresa Engeradios informe, em 48 horas, no
que consistiu a manutenção realizada na época em que se deu o
fato, quanto tempo perdurou a
manutenção e se o serviço implicou desligar as câmeras durante todo o prazo da manutenção.
A magistrada determinou ainda que o Hospital Barra D’Or
encaminhe a escala de funcionários de serviço no dia da morte
de Henry, bem como a certificação dos profissionais para realizar manobras de ressuscitação.
Dados de celulares
Em outro pleito, os advoga-

dos questionavam a autenticidade do software Cellebrite, utilizado pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli da Polícia
Civil do Rio de Janeiro, para
extração de dados dos aparelhos
telefônicos apreendidos durante o processo. A magistrada esclareceu, de acordo com o TJRJ,
que as informações anteriormente fornecidas pelo instituto
revestem de ainda mais legitimidade o uso do programa, adquirido pelo Ministério da Justiça
e Segurança Pública, com licença na modalidade perpétua.
Também foi negado o oficiamento à operadora de telefonia,
para informação quanto às estações de rádio base utilizadas
pelo telefone celular da vítima
Henry nos meses de fevereiro e
março.
Foram indeferidos ainda os
pedidos de perícia no DVR (Digital Video Recorder) do condomínio Majestic, onde o ex-vereador e Monique Medeiros
moravam quando Henry Borel
morreu; e de envio do aparelho
celular de Jairinho para realização de perícia pela Polícia Federal. (Agencia Brasil)

Decreto suspende queimadas
em todo território nacional
Decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União
de quinta-feira (23) suspende pelo prazo de 120 dias - a permissão do emprego de fogo em
todo o territorial nacional, medida que costuma ser adotada
todo ano quando tem início o
período de seca, de forma a prevenir incêndios.
O uso de fogo em práticas
agropastoris e florestais está
previsto – e regulamentado – por
outro decreto (nº 2.661/98).
Apesar de suspender permissões, o decreto publicado hoje
(nº 11.100/22) prevê algumas

exceções, detalhando hipóteses
onde a suspensão não deverá ser
aplicada, como é o caso de “práticas de prevenção e combate a
incêndios realizadas ou supervisionadas por instituições públicas responsáveis pela prevenção
e pelo combate aos incêndios
florestais”.
O emprego de fogo continua
permitido também nas hipóteses
de práticas de agricultura de subsistência executadas pelas populações tradicionais e indígenas;
e de atividades de pesquisa científica realizadas por Instituição Científica, Tecnológica e de

Inovação (ICT), “desde que autorizadas pelo órgão ambiental
competente”.
Também é permitido em
ações visando o controle fitossanitário autorizado pelo órgão
ambiental competente; e em
queimas controladas, em áreas
não localizadas nos biomas Amazônia e Pantanal. Neste último
caso, a permissão será concedida desde que sejam imprescindíveis à realização de práticas
agrícolas; e previamente autorizadas pelo órgão ambiental estadual ou distrital.
O novo decreto define como

“queima controlada” o emprego
do fogo como “fator de produção e manejo em atividades
agropastoris ou florestais e
para fins de pesquisa científica e tecnológica em áreas
com limites físicos previamente definidos”.
Ainda segundo o decreto, a
permissão do emprego do fogo
poderá ser suspensa, em caráter
excepcional e temporário, “por
ato do Ministro de Estado do
Meio Ambiente, com a finalidade de reduzir danos ambientais
provocados por incêndios florestais”. (Agencia Brasil)
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(',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR &XPSULPHQWR GH VHQWHQoD 
3UHVWDomRGH6HUYLoRV([HTXHQWH&UX]$]XOGH6mR3DXOR([HFXWDGR5DIDHO(YDQGHUGH&DUYDOKR(',7$/'(&,7$d2
 35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  $ 00 -Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR
5HJLRQDO;9%XWDQWm(VWDGRGH6mR3DXOR'UD/XFLDQH&ULVWLQD6LOYD7DYDUHVQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D5$)$(/
(9$1'(5'(&$59$/+2&3)TXHDDomRGH&REUDQoDGH3URFHGLPHQWR&RPXPDMXL]DGDSRU&58=
$=8/'(623$8/2IRLMXOJDGDSURFHGHQWHFRQGHQDQGRRDRSDJDPHQWRGDTXDQWLDGH5 DEULOGH 
(VWDQGRRH[HFXWDGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUD
HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP 
HH[SHGLomRGHPDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomR)LFDDSDUWHVH[HFXWDGDDGYHUWLGDGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWR
QR DUW  GR &3& VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH
SHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GDOHL63H

(',7$/'(,17,0$d2±&8035,0(172'(6(17(1d$3URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH
$VVXQWR ([HFXomR GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO  (VSpFLHV GH 7tWXORV GH &UpGLWR ([HTXHQWH 6SDO ,QG~VWULD %UDVLOHLUD GH
%HELGDV6$([HFXWDGR5(6(59,d26'(/$1&+(/7'$0(HRXWUR(',7$/'(,17,0$d235$=2'(
',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO
9,3HQKDGH)UDQoD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D -RVp/XL]GH-HVXV9LHLUDQDIRUPDGD/HLHWF)D]6DEHUD&DUORV
5DLPXQGR GRV 6DQWRV &3)  TXH QRV DXWRV GD DomR GH ([HFXomR DMXL]DGD SRU 6SDO ,QG~VWULD
%UDVLOHLUD GH %HELGDV 6$ SURFHGHXVH D SHQKRUD VREUH D TXDQWLD EORTXHDGD MXGLFLDOPHQWH GH 5  (VWDQGR
R H[HFXWDGR HP ORFDO LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR GD SHQKRUD SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU DSyV RV
 GLDV VXSUD RIHUHoD LPSXJQDomR QD DXVrQFLD GD TXDO SURVVHJXLUi R IHLWR HP VHXV XOWHULRUHV WHUPRV 6HUi R
SUHVHQWH HGLWDO DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH PDLR
GHH

(',7$/'(,17,0$d23URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR&XPSULPHQWRGHVHQWHQoD3UHVWDomR
GH6HUYLoRV([HTXHQWH+RVSLWDO6mR&DPLOR6RFLHGDGH%HQHILFHQWH6mR&DPLOR([HFXWDGR(ULFN6RX]D0DVVHWR(',7$/'(
,17,0$d235$=2'(',$6352&(6621$00-XL]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR
5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'UD*LVODLQH0DULDGH2OLYHLUD&RQUDGRQDIRUPDGD/HLHWF)D]6DEHUD(ULFN6RX]D
0DVVHWWR&3)TXHOKHIRLDMXL]DGDSRU+RVSLWDO6mR&DPLOR6RFLHGDGH%HQHILFHQWH6mR&DPLORRFXPSULPHQWR
GHVHQWHQoDVXSUDRULXQGRGDDomRGHFREUDQoDQTXHWUDPLWRXSHUDQWHHVWH-Xt]R(VWDQGRR
H[HFXWDGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWR
VRESHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWDGHSDJDPHQWRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVIL[DGRVHPHH[SHGLomRGHPDQGDGRGH
SHQKRUDHDYDOLDomR)LFDDSDUWHH[HFXWDGDDGYHUWLGDGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWR
YROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDVSDUDTXHLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRV
SUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGH
GH6mR3DXORDRVGHMXQKRGHH

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D '$1,(/$&/$8',$+(55(5$;,0(1(6QDIRUPDGD/HLHWF
)D]6DEHUD-HVXLWD$QD%DUERVD(33QRPHIDQWDVLD6NHWFK/RFDo}HV &13- H-HVXLWD$QD%DUERVD &3)
 TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHVDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 DJRVWRGH
 UHSUHVHQWDGDSHOR,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH&RQILVVmRGH'tYLGDQ(VWDQGRDVH[HFXWDGDVHPOXJDULJQRUDGR
H[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULD
VHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHPRXUHFRQKHoDPRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGH
GRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUHPTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODV
PHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR
'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWH
HGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHGH]HPEUR
GHH

(',7$/ '( ,17,0$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR &XPSULPHQWR GH VHQWHQoD 
3UHVWDomR GH 6HUYLoRV ([HTXHQWH +RVSLWDO 6mR &DPLOR  6DQWDQD ([HFXWDGR 7LDJR 0DGXUHLUD GH 6RX]D (',7$/ '(
,17,0$d235$=2'(',$6352&(6621$00-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHO
GR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'UD*LVODLQH0DULDGH2OLYHLUD&RQUDGRQDIRUPDGD/HLHWF)D]6DEHU
D 7LDJR 0DGXUHLUD GH 6RX]D EUDVLOHLUR &3) Q  QRV DXWRV GR FXPSULPHQWR GH VHQWHQoD HP HStJUDIH
RULXQGR GD DomR GH FREUDQoD Q  TXH WUDPLWRX SHUDQWH HVWH -Xt]R DMXL]DGD SRU 6RFLHGDGH
%HQHILFHQWH 6mR &DPLOR ± HQWLGDGH PDQWHQHGRUD GR +RVSLWDO 6mR &DPLOR  6DQWDQD TXH ILFD LQWLPDGR SDUD R SDJDPHQWR
GD TXDQWLD GH 5  DWXDOL]DGR DWp MDQHLUR GH   (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D
LQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWD
GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD
DSDUWHH[HFXWDGDDGYHUWLGDGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLD
VH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV
DXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGH
GH6mR3DXORDRVGHMXQKRGHH

(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ &ODVVH$VVXQWR([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO
$OLHQDomR)LGXFLiULD5HTXHUHQWH%DQFR%UDGHVFR6$5HTXHULGR*LOEHUWRGRV6DQWRV(',7$/'(&,7$d235$=2
'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO
,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D )iELR+HQULTXH3UDGRGH7ROHGRQDIRUPDGD/HLHWF)D]6DEHUD*LOEHUWR
GRV6DQWRV &3) TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHDMXL]RXDomRGH%XVFDH$SUHHQVmRFRQYHUWLGDHPDomR
GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  DEULO GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR 
)LQDQFLDPHQWR SDUD $TXLVLomR GH %HQV HRX 6HUYLoRV &'&  3) ± Q  FRP FOiXVXOD GH $OLHQDomR )LGXFLiULD
(VWDQGRRH[HFXWDGRHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWR
DWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHRXUHFRQKHoDRFUpGLWR
GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU
TXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR
DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU
HVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWD
FLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXQKRGHH

(',7$/ '( ,17,0$d2 ± &8035,0(172 '( 6(17(1d$ 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH
$VVXQWR &XPSULPHQWR GH VHQWHQoD  &RQWUDWRV %DQFiULRV ([HTXHQWH %DQFR %UDGHVFR 6$ ([HFXWDGR $GL 3LHWUR 1HWR
&RQIHFo}HV0HHRXWUR7UDPLWDomRSULRULWiULD(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(6621
2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 
-RUJH$OEHUWR4XDGURVGH&DUYDOKR6LOYDQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R $1'5e$',3,(7521(72 &3)
 H$',3,(7521(72&21)(&d®(60( &13- TXHRPDQGDGRPRQLWyULRH[SHGLGRQRVDXWRV
GDDomR0RQLWyULDDMXL]DGDSRU%DQFR%UDGHVFR6$FRQYHUWHXVHHPPDQGDGRH[HFXWLYRFRQVWLWXLQGRVHWtWXORH[HFXWLYR
MXGLFLDOGDTXDQWLDGH5 PDUoRGH (VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomR
SRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHPRSDJDPHQWRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWDGH
SDJDPHQWRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVIL[DGRVHPHH[SHGLomRGHPDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomR)LFDPDVSDUWHV
H[HFXWDGDV DGYHUWLGDV GH TXH WUDQVFRUULGR R SUD]R SUHYLVWR QR DUW  GR &3& VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R
SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWHP QRV SUySULRV DXWRV
VXDV LPSXJQDo}HV 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH
6mR3DXORDRVGHPDLRGHH

9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63'(&,62±(',7$/3URFHVVRQ &ODVVH±$VVXQWR
([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO&RQWUDWRV%DQFiULRV([HTXHQWH%$1&2%5$'(6&26$([HFXWDGR-DQDLQDGH/RXUGHVGD
&XQKD6HJXUDQoD(OHWURQLFD&RPHUFLRH6HUYLoRV9LVWRV7HQGRHPYLVWDTXHMiIRUDPHVJRWDGRVWRGRVRVPHLRVKiEHLVSDUDD
ORFDOL]DomRGDSDUWHUpGHILURDFLWDomRHGLWDOtFLDUHTXHULGDjVIOVVHUYLQGRDSUHVHQWHGHFLVmRFRPRHGLWDO(VWH-Xt]R)$=6$%(5
D-DQDLQDGH/RXUGHVGD&XQKD6HJXUDQoD(OHWURQLFD&RPHUFLRH6HUYLoRVGRPLFLOLDGRHPORFDOLQFHUWRHQmRVDELGRTXHOKHIRL
PRYLGD$omR(;(&8d2'(7,78/2(;75$-8',&,$/SRU%$1&2%5$'(6&26$DOHJDQGRHPVtQWHVHDSDUWHUppGHYHGRUD
GDTXDQWLDGH5UHIHUHQWHD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR(PSUpVWLPR&DSLWDOGH*LURQ(QFRQWUDQGR
VHDSDUWHUpHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWD
HSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHSDJDPHQWRRXRIHUWHGHIHVD
QRVWHUPRVOHJDLV1RVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL2
SUHVHQWHHGLWDOWHPRSUD]RGHGLDV5HFROKDDSDUWHDXWRUDDVFXVWDVUHIHUHQWHVDSXEOLFDomRQR'-(QRYDORUGH5
SURYLGHQFLDQGRQRPDLVDSXEOLFDomRGRHGLWDOHPMRUQDLVGHJUDQGHFLUFXODomRFRPSURYDQGRVHQRVDXWRVQRSUD]RGH GH]
GLDV,QWLPHPVH6mR3DXORGHMXQKRGH/XL]*XVWDYR(VWHYHV-XL]GH'LUHLWRH

 9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63 '(&,62 ± (',7$/ 3URFHVVR Q  &ODVVH
± $VVXQWR 3URFHGLPHQWR &RPXP &tYHO  &DUWmR GH &UpGLWR 5HTXHUHQWH 3RUWRVHJ 6$ &UpGLWR )LQDQFLDPHQWR H
,QYHVWLPHQWR 5HTXHULGR &ODXGLR 0DJQR GD &XQKD 9LVWRV 7HQGR HP YLVWD TXH Mi IRUDP HVJRWDGRV WRGRV RV PHLRV
KiEHLV SDUD D ORFDOL]DomR GD SDUWH Up GHILUR D FLWDomR HGLWDOtFLD UHTXHULGD jV IOV  VHUYLQGR D SUHVHQWH GHFLVmR
FRPR HGLWDO (VWH -Xt]R )$= 6$%(5 D &/$8',2 0$*12 '$ &81+$ &3)  GRPLFLOLDGR HP ORFDO
LQFHUWR H QmR VDELGR TXH OKH IRL PRYLGD DomR GH FREUDQoD SHOR SURFHGLPHQWR FRPXP SRU 3RUWRVHJ 6$ &UpGLWR
)LQDQFLDPHQWR H ,QYHVWLPHQWR SUHWHQGHQGR D FREUDQoD GH GpELWRV GH FDUWmR GH FUpGLWR TXDQWLILFDGRV HP 5
 SDUD QRYHPEUR GH  (QFRQWUDQGRVH D SDUWH Up HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D
VXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyV
R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWH FRQWHVWDomR VRE SHQD GH UHYHOLD 1R VLOrQFLR VHUi QRPHDGR
FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 2 SUHVHQWH HGLWDO WHP R SUD]R GH 
GLDV 5HFROKD D SDUWH DXWRUD DV FXVWDV UHIHUHQWHV D SXEOLFDomR QR '-( QR YDORU GH 5  SURYLGHQFLDQGR QR
PDLV D SXEOLFDomR GR HGLWDO HP MRUQDLV GH JUDQGH FLUFXODomR FRPSURYDQGRVH QRV DXWRV QR SUD]R GH  GH]  GLDV
,QWLPHPVH6mR3DXORGHMXQKRGH&KULVWRSKHU$OH[DQGHU5RLVLQ-XL]GH'LUHLWRH
Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 1001910-55.2022.8.26.0008.
O Dr. Luis Fernando Nardelli, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível
de Tatuapé/SP. Faz saber a Antonio Marmo Faletti CPF
021.782.148-00, que Flavio Gomes da Rocha ajuizou ação de
execução,para cobrança de R$ 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]

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]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL XV BUTANTÃ - 1ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
EDITAL DE INTERDIÇÃO - Processo Digital nº: 100643568.2018.8.26.0704 - Classe ± Assunto: Interdição - Tutela e
Curatela - Requerente: Mariza Antonia Guimaraes de
Oliveira - Requerido: Joao Batista de Oliveira.
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Joao
Batista de Oliveira, REQUERIDO POR Mariza Antonia
Guimaraes de Oliveira - PROCESSO Nº100643568.2018.8.26.0704. A MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da
Família e Sucessões, do Foro Regional XV - Butantã,
Estado de São Paulo, Dra. Renata Coelho Okida, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em
24/03/2021 11:20:02, foi decretada a INTERDIÇÃO de
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, CPF 105.793.468-20,
declarando-o relativamente incapaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil e nomeada como
CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. MARIZA
ANTONIA GUIMARAES DE OLIVEIRA. 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 25 de março de 2021.
[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]

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 760.341, em 07 de dezembro 2021, o requerimento datado de23 de novembro de
2021, pelo credor fiduciário BANCO BRADESCO S/A, CNPJ nº 60.746.948/0001-12,
com sede na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, objetivando a intimação pessoal
da devedora fiduciante THAMIRES DE LIMA BEJA, solteira, maior, brasileira, empresária
sócia, RG nº 46.766.418-SSP/SP, CPF nº 401.722.978-69, residente e domiciliada na
Avenida Patente, nº 193, apto 08, Bloco B 23, Jardim Patente, São Paulo, SP,a qual
encontra-se em local ignorado, incerto ou inacessível, conforme certificado no
procedimento após as tentativas de intimações realizadas através de aviso de
recebimento datado de 23 de março de 2022 e intimação pessoal através do preposto
desta serventia, Sérgio Ricardo Muraro, escrevente autorizado, datada de 08 de
fevereiro de 2022, nos endereços indicados pelo credor. Desta forma, FICA A
DEVEDORA FIDUCIANTE INTIMADA À COMPARECER neste Registro de Imóveis,
situado à Avenida Doutor Francisco Mesquita, nº 1.000, (Loja Âncora N, Shopping
Central Plaza), Quinta da Paineira - São Paulo, SP - CEP: 03153-001, de segunda a
sexta - feira, das 09:00 às 16:00 horas, a fim de efetuar o pagamento das prestações
vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, mais os juros convencionais,
as penalidades e os demais encargos contratuais, ficando cientificados que, decorrido
o prazo desta intimação, sem a purgação da mora, o Oficial promoverá a averbação,
na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário,
nos termos previstos no parágrafo 7º do artigo 26 da Lei 9.514/97. O valor dos
encargos devidos ao credor, correspondentes às prestações vencidas, importam, na
data de 20 de maio de 2022, em R$ 27.997,88 (Vinte e sete mil, novecentos e noventa
e sete reais e oitenta e oito centavos), somando-se, também às despesas
correspondentes ao envio das intimações – R$ 1.419,49 (Um mil, quatrocentos e
dezenove reais e quarenta e nove centavos), totalizando nos valores de R$ 29.417,37
(Vinte e nove mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e sete centavos), decorrente
do contrato de alienação fiduciária registrado sob nº 18 na matrícula nº 59.493,
referente à aquisição do apartamento nº 08, do Bloco B-23 com acesso pela Rua 5 do
Conjunto Habitacional São Caetano, à Avenida Patente nº 193, no 18º Subdistrito –
Ipiranga. As formas de pagamento aceitas por esta Serventia são as seguintes:
dinheiro em espécie (até o valor de R$ 10.000,00) ou cheque administrativo nominal
ao credor fiduciário. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de 15 dias, a contar
da última publicação deste edital; e não sendo pago a importância devida, serão
constituídos em mora, nos termos do artigo 26 e seus parágrafos, da Lei nº 9.514 de
20 de novembro de 1.997. Em virtude da não localização pessoal dos devedores
fiduciantes, é feita a intimação do mesmo através do presente edital, que será
publicado por 03 (três) dias consecutivos. São Paulo, 20 de maio de 2022.

(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ &ODVVH$VVXQWR([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO
 &RQWUDWRV %DQFiULRV ([HTXHQWH %DQFR %UDGHVFR 6$ ([HFXWDGR 'DQLHO ;LPHQGHV $OYHV GRV 6DQWRV (',7$/ '(
&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHO
GR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D )iELR+HQULTXH3UDGRGH7ROHGRQDIRUPDGD/HLHWF)$=
6$%(5D R '$1,(/;,0(1'(6$/9(6'266$1726&3)TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH([HFXomR
GH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRUSDUWHGH%DQFR%UDGHVFR6$REMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 PDLRGH UHSUHVHQWDGD
SHOD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR±(PSUpVWLPR3HVVRDOQ(VWDQGRRH[HFXWDGRHPOXJDULJQRUDGRH[SHGH
VHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUi
UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH 
GRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODV
PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD
DYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR
6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR
3DXORDRVGHMXQKRGHH
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012611-17.2018.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUIZ CARLOS QUARTERONE (CPF/MF sob o n° 013.289.258-89 e RG 124101847) que
SOCIEDADE PAULISTA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA LTDA lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial,
objetivando a quantia de R$ 17.889,38, referente ao não prestação dos serviços educacionais. Estando o executado
emlugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião
em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1%(um por cento)
ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de junho de 2022.
24 e 25/06

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

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

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 $IRETORª
Presidente e Diretor Vice-Presidente respectivamente na conformidade da AGOE datada de 30 de junho de 2020.
São Paulo, 21 de junho de 2022.
Jorge Paupério Sério Filho - Diretor Presidente.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1035155-20.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Cecilia Monteiro Frazão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a JORGE APARECIDO DE ANDRADE, CPF 114.065.108-07 que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial
por parte de Espólio de Maria dos Prazeres Gonçalves, para cobrança de R$ 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]
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]

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.
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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.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0002420-63.2022.8.26.0565 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dr(a). JOSÉ FRANCISCO MATOS, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AGATHA CATARINE BAPTISTÃO BIGARAN, Brasileira, Casada, Publicitária, RG 43.444.3025, CPF 317.469.478-70, com endereço à R GUAPORE, 244, APTO 12, SANTA MARIA, CEP 09560-390, São Caetano
do Sul - SP e INDALECIO MUNHOZ DE ASSIS, Brasileiro, Divorciado, Aposentado, RG 2.801.930-1, CPF 333.518.05853, com endereço à Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 1865, Apto 23, Jabaquara, CEP 04309-011, São
Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Helio Rodrigues de Souza.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague a quantia de R$ 35.695,79, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito
e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos
termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Caetano do Sul, aos 07 de junho de 2022. 24 e 25/06

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PUBLICADO
A Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos no Estado de São Paulo,
FESSP/ESP, CNPJ/ MF nº 61.194.478/0001-94, CONVOCA os Membros do Conselho
de Representantes para participarem das Assembleias Gerais Ordinária (AGO) e
Extraordinária (AGE),ambas no dia 29/06/2022, as quais serão realizadas de forma
virtual, para possibilitar uma maior participação. A AGO e AGE, serão realizadas por
meio de videoconferência, através do aplicativo ZOOM, como segue: AGO: primeira
chamada às 14:00h com 50% mais um dos membros e, em segunda chamada às
14:30h com qualquer número, 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. AGE: primeira chamada ás 15:00h com 50% mais um dos seus
membros e, em segunda chamada às 15:30 h com qualquer número para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: I) Informes; II) análise e deliberação de indicação de
conselheiro(a) junto ao SPPREV; III) Definição do Plano de Ação no debate eleitoral
2022. IV) discussão e deliberação para federação tomar todas as medidas
administrativas e judiciais sobre o processo de Securitização do governo de SP.
Ambas Assembleias serão realizadas por meio de videoconferência, com fundamento
na Lei 14.030/20 no Art. 8º que diz que “A Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 43-A: “Art. 43-A: O associado poderá
participar e votar a distância em reunião ou em assembleia, que poderão ser realizadas
em meio digital, nos termos do regulamento do órgão competente do Poder Executivo
federal. Parágrafo único. A assembleia geral poderá ser realizada de forma digital,
respeitados os direitos legalmente previstos de participação e de manifestação dos
associados e os demais requisitos regulamentares. “e Medida Provisória 936/20. O
link de acesso e as orientações gerais para participação, serão disponibilizados até um
dia antes da data das Assembleias, através dos telefones whatsaps e e-mails
cadastrados. São Paulo 23 de junho de 2022. Lineu Neves Mazano - Presidente

PRÓXIMOS LEILÕES ELETRÔNICOS. Do Condutor da Praça- A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO através do Portal: www.canaljudicial.com.br/goldleiloes e será conduzida pelo Gestor Leiloeiro Oficial Uilian Aparecido da Silva- JUCESP 958. Na segunda praça, o valor mínimo para a venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento
CSM 1625/2009. Da comissão da Gestora Judicial- O arrematante deverá pagar a Gestora Judicial GOLD, a título de comissão o valor da porcentagem estipulada no edital, sob o preço de arrematação do imóvel.
Dos lances- Os lances deverão ser ofertados pela rede internet, através do Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. Da responsabilidade do arrematante- Serão de responsabilidade do arrematante todas
as providências e despesas relativas a transferência dos imóveis, tais como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive dados
apurados junto ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbadas no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibilidade de ação regressiva contra o devedor
principal, perante ao Órgão competente. Débitos de IPTU- Eventuais débitos de IPTU ficam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, mediante apresentação do extrato de débitos fiscais apresentado pelo arrematante. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloeis. A alienação
obedecerá ao disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e
dos respectivos patronos.

Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos do bem imóvel e para intimação do executado EDGAR SOARES DE PAULA (CPF nº 124.626.698-74), bem como da credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ n° 00.360.305/0001-04) expedido nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
Processo nº. 1018473-55.2016.8.26.0196, ajuizado pelo CONDOMÍNIO SPAZIO FLORIAN (CNPJ nº 16.846.211/0001-80). A Dra. Laura Maniglia Puccinelli Diniz, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Franca/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC,
regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br) portal de
leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 04/07/2022 às 14:00h, e com término no dia 06/07/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 06/07/2022 às 14:01h,
e com término no dia 26/07/2022 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo
descrita. Matricula nº 70.678 do 2° CRI de Franca – SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 160.915,73 (cento e sessenta mil, e novecentos e quinze reais e setenta e três centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (maio de 2022).
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Governo de SP libera R$ 217 milhões
para Hospital das Clínicas de São Paulo
O governador Rodrigo
Garcia liberou na quinta-feira
(23), na capital, investimento
de R$ 217 milhões para o
Hospital das Clínicas de São
Paulo e para o Hospital das
Clínicas de Ribeirão Preto.
Desse total, R$ 150 milhões
serão destinados à ampliação
do complexo do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e outros R$ 67
milhões ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Os recursos liberados são fruto de
parceria com a Universidade

de São Paulo.
“Essa é uma iniciativa inédita. Pela primeira vez, a Universidade de São Paulo destina recursos do seu orçamento, da sua autonomia universitária para investimentos importantes nos nossos HCs”,
disse Rodrigo Garcia.
No Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da
USP de São Paulo, serão implantados dois novos prédios
para abrigar o novo Centro de
Pesquisas Clínicas e o novo
Instituto “Dr. Ovídio Pires de

Campos”. A ampliação do
complexo com a construção
dos edifícios vai aumentar a
capacidade de atendimento do
HC nas especialidades de oftalmologia, otorrinolaringologia, bucomaxilo, cabeça e pescoço e cirurgia plástica craniofacial. Os dois novos serviços serão custeados pela Secretaria de Estado da Saúde
de São Paulo.
O novo Instituto “Dr. Ovídio Pires de Campos” se juntará aos oito já existentes no
complexo do Hospital das Clí-

nicas. As obras devem ser iniciadas no primeiro trimestre de
2023, com duração prevista de
24 meses. O Instituto contará
com 14 salas cirúrgicas, 17
leitos de recuperação cirúrgica e outros 10 de UTI.
A nova estrutura permitirá
ainda aumentar em 178% a capacidade mensal de realização
de cirurgias ambulatoriais, em
75% a realização de cirurgias
de grande porte, que necessitam de internação, e em 47%
as consultas ambulatoriais nas
especialidades abrangidas.

O novo Centro de Pesquisas Clínicas será uma estrutura centralizada e profissionalizada para o recrutamento
e acompanhamento de pacientes e voluntários dos estudos clínicos que são realizados no complexo do HC, seguindo os mais altos padrões
nacionais e internacionais em
pesquisa avançada.
HC de Ribeirão Preto
Do total de R$ 67 milhões
liberado pela USP ao Hospital das Clínicas de Ribeirão

Preto, R$ 50 milhões serão
destinados ao serviço de oncologia e outros R$ 17 milhões
para reforma e ampliação de
leitos de UTI do hospital.
Serão criados um Serviço
de Diagnóstico Rápido e um
ambulatório integrado de Oncologia, além do aumento de
25 novos leitos oncológicos,
entre outras estruturas. Com
o investimento, a unidade terá
um incremento de 33% na capacidade de internações em
oncologia, passando de 4,7 mil
para 6,3 mil ao ano.
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A terceira edição da Superman & Supergirl Run São Paulo
acontecerá no domingo, dia 26
de junho, com largada e chegada
em frente ao Obelisco do Ibirapuera. Uma das provas temáticas
de maior sucesso do calendário
nacional, ela reunirá corredores
de todo o país divididos por seus
desafios: 5 k e 10 k. O evento
terá início a partir das 7 h e a arena será na região do Obelisco, na
Avenida Pedro Álvares Cabral.
Mas a programação oficial já
começa nesta sexta-feira, dia 24,
com o primeiro dia de retirada
do kit e do chip de participação,
programada para o Shopping
West Plaza, Bloco C, 1º piso,
em frente a Academia Bio Ritmo, na Avenida Francisco Matarazzo, s/n, Água Branca. O horário do primeiro dia será das
10 h às 20 h, enquanto no sábado (25) será das 10h30 às

Foto/ Sérgio Shibuya

Superman & Supergirl Run SP tem
entrega de kits nesta sexta e sábado

Superman & Supergirl Run São Paulo 2022
17h30. Não haverá entrega de
kits no dia do evento e nem depois do mesmo, com destacado
no Regulamento da prova.
No site oficial da prova,
www.corridasupermanesupergirl.com.br,

os atletas poderão obter todas as
informações sobre quais são os
documentos necessários para a
retirada, protocolos, como chegar e demais detalhes.
Como é tradicional na Super-

man & Supergirl Run, os inscritos terão acesso a uma série de
atrações preparadas pela Yescom. São elas a Arena Planeta
Diário, aquecimento animado,
ativação de marca dos apoiadores, painel de fotos e sorteio de
prêmios são os destaques da programação que promete encantar
a todos na manhã de domingo.
A Corrida 10K – Superman
& Supergirl é uma realização e
organização da Yescom e da DC
Comics and Warner Bros. Entertainment Inc, com apoio patrocínio de NewOn e Dois Cunhados,
patrocínio especial de 3 Corações e Açúcar Guarani, apoio de
Montevérgine, Rikam, Itambé,
Panco, Bom Sabor e Brooks. O
apoio especial é da Prefeitura de
São Paulo, com supervisão da
Federação Paulista de Atletismo.
Mais informações no site
www.corridasupermanesupergirl.com.br

Foto/ Brian Cleary

Pipo Derani volta ao IMSA e chega confiante
para disputa das 6 Horas de Watkins Glen

Pipo Derani é o atual campeão do IMSA
Depois de disputar sua sétima 24 Horas de Le Mans, o
brasileiro Pipo Derani retorna ao IMSA WeatherTe c h
SportsCar Championship e
para mais uma prova de longa
duração: as 6 Horas de Watkins Glen.
Será a terceira das quatro
corridas longas do IMSA, que
valem o título do Campeonato
Norte-americano de Endurance.

Além do francês Olivier Pla,
Derani voltará a dividir o #31
Whelen Engineering Cadillac
DPi-V, da Action Express Racing, com o britânico Mike
Conway.
No ano passado, Watkins
Glen recebeu duas provas do
campeonato. Na primeira delas,
na disputa das 6 horas, Derani –
ao lado de Conway e Felipe Nasr
– terminou em quarto lugar. Cin-

co dias depois, ele e Nasr faturam a corrida sprint no circuito.
Foi a primeira vitória da equipe
em 2021 e um importante passo
rumo ao título, que foi conquistado ao final do ano.
Por isso, Derani está animado para retornar ao circuito. “É
ótimo estar de volta a Watkins
Glen. Vencemos a corrida curta
no ano passado, que realmente
foi o passo inicial para a luta pelo
título”, lembrou o brasileiro,
que também acredita na melhor adaptação de Pla ao time,
já que o francês passou a integrar a equipe há apenas três
semanas, na etapa de Detroit.
“Será a segunda corrida do
Olivier com o carro. E acreditamos que será muito boa. Este
é um lugar onde todos pilotam
muito bem. Estou confiante de
que teremos um grande resultado”, continuou Derani.
“Essa é uma corrida importante para o campeonato de endurance, no qual estamos muito bem na disputa. Vai exigir
muita estratégia e ainda estamos lutando por nossa primei-

ra vitória no ano”, comentou.
“Mas, como eu disse, o
Olivier vai estar mais confortável com o carro agora do que
estava em Detroit. Ter o Mike
de volta também é muito bom.
Vamos trabalhar muito e espero conquistar a vitória para a
Whelen Engineering Cadillac”, finalizou Derani.
O brasileiro já tem três pódios em 2022, mas ainda persegue a primeira vitória na
temporada. Nas 6 Horas de
Watkins Glen, Derani também
já foi pole em 2017. A Action
Express também já venceu a
prova em 2016 e 2017.
As atividades em Watkins
Glen começam na sexta-feira
(24) com um treino livre. No
sábado (25), acontece mais
uma sessão livre e o classificatório a partir das 15h10 (de
Brasília). No domingo, a prova terá sua largada às 11h40
(de Brasília). A tomada e toda
a disputa da corrida poderão
ser acompanhadas ao vivo pelo
aplicativo do IMSA ou pelo site
https://www.imsa.com/tv/.

O Futebol Social vem, ano a
ano, conectando jovens e comunidades carentes de todo o País.
E, neste fim de semana, mais uma
vez, entrará em campo. A Ong
Futebol Social dá início à temporada 2022 do Circuito Futebol
Social, com a realização da primeira etapa em Sorocaba (SP).
Até domingo (26), um total de
20 equipes – quatro no feminino e 16 no masculino – estarão
em busca do título. Os
jogos serão disputados na Arena
Bola da Vez, no Jardim Ipanema.
O evento começa nesta sexta (24). Estão programados, entre 19h e 21h, o Congresso Técnico, uma apresentação do Futebol Social e do Projeto Quebrando Barreiras – um dos apoiadores do Projeto -, o sorteio dos
jogos e o coquetel de abertura.
No sábado e domingo, muita disputa nos jogos e, também, atividades paralelas, que prometem
movimentar todos os que estiverem na arena.
O Footbaby é uma delas e
abre a programação no sábado, às
8h, com uma partida entre crianças de 3 a 6 anos. Em seguida, às
9 horas, a Cerimônia de Abertura, com Desfile das Equipes. Já
às 9h30, a atração será o Rexona
Quebrando Barreiras, com oficinas promovendo Dinâmica e
Aquecimento. Depois, às 10 horas, o início dos jogos.
Serão 30 partidas ao longo do
sábado, que terá a final no feminino. No domingo, a partir das 9h,
está marcada a fase decisiva no
masculino, com a final às 12h, seguida da Cerimônia de Encerramento. Entre as mulheres, o sistema de
disputa é de rodízio simples, com
as equipes jogando todas contra
todas. E entre os homens serão
formados quatro grupos, classificando os dois primeiros times

de cada um para a eliminatória
simples na fase final.
No feminino estarão participando Bola da Vez (Sorocaba),
Baby‘s (Angatuba), Café e Bola
(Sorocaba) e Futebolando (Itapevi). No masculino jogam Bola da
Vez A (Sorocaba), Bola da Vez B
(Sorocaba), Mãos que Ajudam
(Laranjal Paulista), Jutuba (Capela do Alto), Futebolando (Itapevi), Café e Bola (Sorocaba), Futeducando (Mairinque), Instituto
Gold (Sorocaba), Craques do Futuro (Sorocaba), Estrelas do Amanhã (Sorocaba), Fut Jr (Dona Catarina/Mairinque), Bom de Bola
(Sorocaba), Associação Criança
Espettacular (Sorocaba), Instituto Sou do Bem (São Roque), São
Raimundo VR (Sorocaba) e mais
uma equipe a definir.
Freestyle e cinema são destaques na programação – No fim
de semana, o Freestyle será destaque, com uma clínica para as
meninas no sábado e uma para os
meninos no domingo. O Freestyle terá o comando do chileno
Seba Acevedo, ex-jogador e sócio da Gondwana, produtora de
conteúdo que está apoiando o
Circuito. O projeto Gondwana
Futebol & Cultura usa o poder
universal do futebol para produzir conteúdos, contar histórias e
empoderar comunidades da
América Latina e África.
A etapa de Sorocaba terá
mais uma atração extra: uma sala
de cinema para 50 pessoas, com
vídeos do Futebol Social dos anos
anteriores e um curta-metragem
produzido pela Gondwana, com
23 minutos. O documentário se
chama “Gondwana A Bola Conecta”, com imagens sobre a influência africana na Bahia (Barra,
Candeal, Pelourinho, Rio Vermelho e Ribeira) e Pernambuco (Lagoa do Carro, Recife e Olinda).

Foto/ Alexandre Vitor Andrade

Circuito Futebol Social 2022 começa em
Sorocaba (SP) com jogos e diversas
atrações no fim de semana

A chave feminina, com 4 times, termina no sábado (25)
É o futebol de rua, transformado em evento profissional,
oferecendo às pessoas em vulnerabilidade social um projeto
de futuro. As competições são
realizadas dentro das comunidades, tendo como objetivo engajar moradores e familiares.
Oito etapas em cinco estados
- A Rede Futebol Social conta
com dez núcleos principais: São
Paulo (São Paulo, Mongaguá,
Sorocaba e Parelheiros), Pará
(Ananindeua), Ceará (Barbalha),
Maranhão (São Luís), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro e São Gonçalo) e Distrito Federal (Brasília).
O Circuito Futebol Social 2022
será disputado ao longo do ano em
oito etapas em cinco estados e no
Distrito Federal a partir desses 10
núcleos, envolvendo mais de 100
entidades e impactando diretamente cerca de 1.200 jovens e,
indiretamente, ao menos 10 mil
jovens. E, em janeiro será realizada a etapa nacional, a Copa Futebol Social, em Mongaguá, na Baixada Santista, com a participação
de representantes de todas as
etapas do Circuito.
“Futebol Social: ganhar é vi-

rar o jogo!” - Participam da Ong
Futebol Social jovens de 16 a 20
anos, que vivem em situação precária de moradia (ou sem moradia), sob risco social e sem condições plenas de desenvolvimento, ligados a projetos sociais e/
ou movimentos comunitários
que fazem parte de Rede Futebol Social. Hoje são mais de 100
projetos parceiros. “Futebol Social: ganhar é virar o jogo!” é o
lema da Ong.
Brasil, tricampeão mundial
de Futebol Social - Um dos resultados do projeto é a formação
das seleções brasileiras masculina e feminina que jogam o
Campeonato Mundial de Futebol
Social (Homeless World Cup) e
outros eventos internacionais. O
Brasil é tricampeão mundial no
masculino (2010, 2013 e 2017)
e campeão no feminino, em
2010. A próxima edição da Homeless World Cup será em Nova
Iorque, no próximo ano.
O Circuito Futebol Social 2022
é uma realização da ONG Futebol
Social, com patrocínio da Sul América e CSN. A Copa Futebol Social
tem patrocínio do Nubank.

Sertões estreia nas trilhas
do mountain bike
O Sertões encara uma nova
trilha. Depois de desbravar o
Brasil com o maior rally das
Américas – que comemora 30
anos em 2022 –; cruzar os
mares com o primeiro rally
de kitesurf do continente e
ganhar o asfalto de Interlagos
para um desafio de ciclismo
de estrada em 2021, agora é
a vez de pedalar pelas montanhas, em uma região de rara
beleza – o IBITI Projeto. O
Mitsubishi Motors Sertões
MTB chega entre os dias 7 e
9 de julho para ser bem mais
do que uma prova de mountain bike Cross-Country Maratona (XCM).
Como parte do DNA do
Sertões, o propósito é promover lugares que poucos brasileiros conhecem e criar experiências únicas, com segurança. O local é o grande diferencial do Mitsubishi Motors
MTB Ibitipoca. Uma área de
mais de seis mil hectares, localizada em Lima Duarte, Sul
de Minas Gerais, zona da mata
mineira. Os participantes terão uma experiência completa, com visuais de tirar o fôlego; a chance de desbravar
uma região pouco conhecida
por quem pedala – o IBITI Projeto; e um desafio que exigirá
força nas pernas.
A prova
São duas opções de percurso (completo e reduzido)
conforme o nível de preparação física e disposição dos
atletas. Além disso, o evento
está aberto à febre do momento: as E-Bikes, que contam com a ajuda de um motor elétrico para auxiliar o
ciclista nos trechos mais
exigentes. Os inscritos com
esse tipo de equipamento farão nos três dias a versão
mais curta do circuito, algo
pensado pela organização
para evitar a necessidade de
troca das baterias.
Ao todo serão 22 categorias: quatro para as E-Bikes
(Elite/Golden 50+/Masculino/Feminino); 10 para as bicicletas convencionais no percurso longo (Elite Masculino/
Elite Feminino/Sub-30/30 a
39/40 a 49/50+/Sub-30 Feminino/30 a 49 Feminino/50+
Feminino/PCD) e oito para o
percurso reduzido (Sub-30/30
a 39/40 a 49/50+/Sub-30 Feminino/30 a 49 Feminino/50+
Feminino/PCD).
Como nas principais provas ciclísticas mundo afora, ao
final de cada dia os melhores
na classificação de todas as
categorias receberão a camisa amarela de líder, que os
identificará entre os demais.
Percurso
Elaborado por quem entende muito do assunto, o percurso dos três dias do Mitsubishi
Motors Sertões MTB promete testar a resistência e a habilidade dos ciclistas. A começar pelos tipos de terrenos variados: single tracks, chão batido, areia, trechos pedregosos. E também pela variação
altimétrica, explorando todas
as possibilidades de uma região montanhosa.
Na quinta-feira (7/7) o
percurso completo prevê duas
voltas pelo circuito de 21 quilômetros (uma para quem optar pela versão reduzida), com
chegada no mesmo ponto da
largada. Na sexta (8/7) serão
45 km no percurso completo
e 32km no reduzido. Neste dia
os ciclistas terão contato com
uma das grandes atrações do
Ibiti Projeto: as estátuas gigantes trazidas dos Estados
Unidos que se transformaram
em sinônimo do local. As maiores distâncias estão reservadas para o dia de consagração
dos campeões (9/7): 51 km
no percurso completo e 39km
no reduzido. Ou seja, ao longo dos 3 dias de competição
as distâncias são progressivas:
Dia 1 - Percurso maior:
42km com 1.432 de ganho de
elevação | Percurso menor:

21km com 716 de ganho de
elevação; Dia 2 - Percurso
maior: 45km com 1.770 de
ganho de elevação | Percurso
menor: 32km com 1.085 de
ganho de elevação; Dia 3 - Percurso maior: 51km com
2.135 de ganho de elevação |
Percurso menor: 39km com
1.616 de ganho de elevação.
Ibiti Projeto
O projeto foi criado em
1984, com a compra da Fazenda do Engenho. Desde então,
foram adquirindo terras degradadas pela pecuária para aumentar a área de preservação
ambiental. Também investiram
na preservação de nascentes e
hoje contam com vários projetos socioambientais, que
vão desde a produção orgânica à reintrodução de animais,
buscando criar modelos a serem replicados em outros lugares do Brasil e do mundo.
A prática responsável das
atividades executadas no IBITI Projeto abrange as dimensões culturais, econômicas,
sociais e ambientais. Tem
como fundamento a integração da eficiência econômica,
justiça social e prudência
ecológica.
Localização
A região de Ibitipoca é um
dos muitos braços da Serra da
Mantiqueira. IBITI Projeto
está situado numa zona de
transição da Mata Atlântica
para os campos de altitude e
abrange uma área de mais de
seis mil hectares, que se estende pelos municípios de
Lima Duarte, Bias Fortes e
Santa Rita do Ibitipoca, margeando boa parte do Parque
Estadual do Ibitipoca, um dos
mais relevantes ecossistemas de Minas Gerais. IBITI
Projeto forma, assim, um
cinturão de preservação desse ecossistema.
Os gigantes de Ibitipoca
O platô da Pedra do Tatu
ainda guarda uma galeria de
arte a céu aberto, pois é lá
que ficam “os gigantes de Ibitipoca”, sete esculturas de
ferro reciclado integradas à
natureza.
As impressionantes criações têm em média 9 metros
de altura e pesam de 6 a 9 toneladas cada uma. As obras de
arte vieram de navio de São
Francisco, na Califórnia
(EUA), depois de serem expostas no festival Burning
Man. O pôr do sol nesse local
é uma experiência imperdível.
Natureza, paisagens deslumbrantes, mirantes de tirar
o fôlego: assim é Ibitipoca ou
mais precisamente, Conceição
de Ibitipoca, um povoado localizado em Minas Gerais que
vem ganhando fama e recebendo cada vez mais visitantes a
cada ano.
O espaço fica numa reserva privada em torno do Parque
Estadual do Ibitipoca e circunda 80% da área protegida.
Leonora Guedes, Diretora Executiva do Sertões
“O Sertões tem em seu
DNA a aventura, o esporte ao
ar livre, a superação e promover tesouros turísticos que
poucos brasileiros conhecem.
A prova de MTB tem total sinergia com nosso propósito,
por isso decidimos enveredar
por essa nova modalidade do
ciclismo, que fala diretamente com nosso estilo, pelo
tipo de terreno, pelos desafios e por nos dar a oportunidade de desbravar o Brasil
buscando destinos exclusivos para proporcionar experiências memoráveis aos nossos participantes. Estamos
muito motivados com essa
nova vertical e não estamos
medindo esforços para realizar uma prova incrível”.
As inscrições para o Sertões MTB (limitadas a 300
participantes) seguem abertas
– maiores informações no
www.sertoes.com.

