
O DIA
Nª 25.221 Preço banca: R$ 3,50

Jornal SP

CNJ apura denúncias de assédio
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se estados perderem receita
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Movimentação de cargas cresce
2,3% no trimestre no Porto de Santos

Consumidores apresentam
quase 1 milhão de

reclamações na Anatel
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,14
Venda:       5,14

Turismo
Compra:   5,25
Venda:       5,35

Compra:   5,22
Venda:       5,23

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

15º C

Quarta: Sol com
muitas nuvens du-
rante o dia e perí-
odos de céu nubla-
do. Noite com
muitas nuvens.

Previsão do Tempo

Esporte

Apesar da chuva, e frio os grids da AKSP foram bem recheados
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Kartismo:  Campeonato da
AKSP aponta o grupo de

postulantes ao título
A chuva e o frio não fo-

ram empecilhos para que a
sétima etapa do campeona-
to da Associação dos Kartis-
tas de São Paulo (AKSP)
fosse quente. Os 96 inscri-
tos proporcionaram grandes
disputas na noite encharca-
da no Kartódromo de Inter-
lagos. Os vencedores foram
Daniel Landim (Light), Dou-
glas Pecoraro (Graduados),
Alberto Otazú (Elite), Jorge
Filipe (Sênior) e Janaina
Zoumbounelos (Mulheres
em Ação).                 Página 6

Uma grande prova não se
mede somente pelo número
de inscritos, mas sim pelo
que oferece para a diversão
de seus participantes. Aliás,
é a partir da excelência deste
aspecto que ela certamente
atrairá mais corredores. Pois
é justamente pensando nisso
e tendo o bem-estar e satis-
fação dos inscritos como ob-
jetivo maior, que a Yescom,
organizadora da 24ª Meia
Maratona Internacional do
Rio de Janeiro, programada
para este domingo, dia 21 de

24ª Meia Maratona
Internacional do Rio de

Janeiro confirma
horários e estrutura

agosto, colocará à disposi-
ção, mais uma vez, uma in-
fra-estrutura completa.

Serão 21.097 metros pela
bela orla da Cidade Maravi-
lhosa e a programação com-
pleta de largadas é a seguin-
te: 21 km – largada no cruza-
mento das avenidas Delfim
Moreira e Borges de Medei-
ros próximo ao Jardim de
Alah, no bairro do Leblon e
chegada na Praça Cuauhte-
moc – Aterro do Flamengo, a
partir das 6h50mim com os
Cadeirantes.            Página 6

Vanessa Sena é promessa de
bons resultados no Brasileiro

Loterias Caixa Sub-18
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Vanessa e o recorde

A paulistana Vanessa Sena
dos Santos, da AD Centro
Olímpico, de São Paulo, é uma

das principais atrações do Cam-
peonato Brasileiro Loterias Cai-
xa Interclubes Sub-18 de Atletis-

mo, que será realizado de sexta-
feira (19) a domingo (21) no
Estádio do Centro Nacional de
Desenvolvimento do Atletismo,
na cidade de Bragança Paulista,
em São Paulo.

A entrada é franca e o Brasi-
leiro Sub-18 também é uma boa
opção de entretenimento para a
população bragantina que pode-
rá assistir a competição, conhe-
cer o estádio de atletismo da ci-
dade e contar com uma estrutura
com food trcuks. Quem não pu-
der comparecer pode acompa-
nhar o campeonato que reunirá
o futuro do atletismo brasileiro
pelo canal do YouTube da Con-
federação Brasileira de Atletis-
mo (CBAt).                  Página 6

A equipe do Pinda/Unifun-
vic/São Miguel Saúde retoma
nesta quarta-feira, dia 17, a dis-
puta do Campeonato Paulista
Sub 21 Masculino. A estreia no
returno será contra o Esporte
Clube Praia, a partir das 19 h,
no ginásio Juca Moreira, e o
grupo espera repetir o placar do
turno anterior, quando venceu na
casa do adversário por 3 sets a
0. O time ocupa a sexta coloca-
ção no campeonato, com 25 pon-
tos em 11 jogos, mas com me-
nos jogos que as equipes mais
bem colocadas na tabela de clas-
sificação. O Sesi/SP, por exem-
plo, lidera o campeonato com
34, mas já fez dez 13 jogos.

Pinda/Unifunvic/São
Miguel Saúde início
returno do Paulista

Sub 21 em casa
O treinador Marcus Bichi-

ni Júnior destaca que a equipe
fez uma boa preparação para o
segundo semestre e está pron-
ta para o início do returno.
“Treinamos forte em dois pe-
ríodos e o grupo está pronto
para a segunda parte da compe-
tição. Temos esse jogo em
casa e conseguimos um bom
resultado no primeiro turno, o
que nos deixa animados para a
quarta. Mas entraremos em
quadra respeitando o adversá-
rio e procurando fazer um jogo
concentrado e focado no resul-
tado positivo. De qualquer for-
ma, a expectativa é muito boa”,
afirma.                        Página 6

Cerimônia no
Japão marca
77 anos do

fim da
Segunda
Guerra

Mundial
Cidadãos no Japão cele-

braram 77 anos desde o fim
da Segunda Guerra Mundial.
No dia 15 de agosto de
1945, foi transmitido pelo
rádio um pronunciamento do
imperador Showa anuncian-
do que o Japão havia se ren-
dido. Na segunda-feira (15),
o governo realizou uma ce-
rimônia para homenagear
aqueles que morreram na
guerra.

Cerca de mil  pessoas
compareceram ao evento em
Tóquio, onde é realizado
anualmente. Os participantes
observaram um minuto de si-
lêncio quando os relógios
marcaram o meio-dia para
homenagear as pessoas que
foram mortas em decorrên-
cia da guerra.

Dos mortos, mais de 2
milhões faziam parte do en-
tão Exército Imperial do Ja-
pão, enquanto cerca de ou-
tros 800 mil eram civis.

O imperador Naruhito e
a imperatriz Masako partici-
param do evento. O impera-
dor disse que “olhando para
o longo período de paz que
se sucedeu à guerra, refle-
tindo sobre o nosso passado
e mantendo vivo o sentimen-
to de profundo remorso, eu
espero honestamente que os
horrores da guerra nunca
mais se repitam. Junto com
todo nosso povo, eu agora
presto minha sincera home-
nagem a todos que perderam
suas vidas na guerra, tanto
dentro como fora dos cam-
pos de batalha, e rezo pela
paz mundial e pelo contínuo
desenvolvimento do nosso
país”.                          Página 3

A movimentação de cargas
no Porto de Santos cresceu
2,3% no segundo trimestre
deste ano, alcançando 42 mi-
lhões de toneladas, informou
a Santos Port Authority (SPA),
estatal que administra o maior
porto do país. A comparação é
com o mesmo período do ano
passado.

Segundo a estatal, todos os
indicadores financeiros de pro-
dutividade avançaram no se-
gundo semestre e são, segun-
do ela, “fruto da revisão e mo-
dernização dos processos e da

cultura de eficiência e austeri-
dade implantada na compa-
nhia”.

Em relação aos contêineres,
onde são transportadas as car-
gas de maior valor agregado, o
aumento de movimentação foi
de 3,3%, somando 1,2 milhão
de TEU (unidade padrão de um
contêiner de 20 pés).

O lucro líquido trimestral
foi recorde, totalizando R$
144,8 milhões, o valor repre-
sentou alta de 46,4% sobre o
segundo trimestre de 2021.
(Agencia Brasil)
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Restam 2 dias de prazo
 para solicitar

voto em trânsito

Promulgada lei que
simplifica regras trabalhistas

em novas calamidades

Os interessados em comprar
meios de transporte que gastem
pouco ou nenhum combustível
podem contar com uma linha
de crédito. O Banco do Brasil
(BB) lançou na terça-feira,
(16) a linha BB Crédito Mo-
bilidade, que financiará itens

BB lança linha para compra
de meios de transporte

pouco poluentes
como bicicletas, patinetes,
scooters elétricas ou mecâni-
cas e motos abaixo de 125
cilindradas em até cinco anos.

Até 100% do valor da nota
fiscal do produto pode ser finan-
ciado, desde que limitado a R$
20 mil, o teto da linha.  Página 5
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CNJ apura denúncias de assédio
sexual contra juiz do trabalho de SP
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Está sob análise do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ)
as denúncias de assédio se-
xual contra o juiz do traba-
lho Marcos Scalercio. O juiz
substituto foi denunciado por
três mulheres, incluindo uma
servidora do Tribunal Regi-
onal do Trabalho (TRT) da
2ª Região. Os relatos de as-
sédio foram reunidos pela or-
ganização Me Too Brasil,
que apoia mulheres que so-
freram assédio e abuso sexu-
al, e encaminhados ao CNJ.

Primeiramente, o caso
passou por apuração da cor-
regedoria regional do TRT-2.

O caso, que está sob segre-
do de justiça, foi arquivado
pelo Tribunal Pleno, onde as
provas foram consideradas
insuficientes.

Com isso, a denúncia re-
tornou ao Conselho Nacional
de Justiça, que vai averiguar
se o pedido de arquivamento
está fundamentado e pode de-
terminar a abertura do proces-
so administrativo contra o juiz.

Em nota, o TRT-2 enfati-
za que “condena com veemên-
cia toda e qualquer forma de
assédio que possa ocorrer den-
tro ou fora de sua estrutura
organizacional”.

“O TRT-2 declara que não
será conivente com qualquer
situação de violência, opressão
ou discriminação envolvendo
seus membros direta ou indi-
retamente e que todas as me-
didas cabíveis serão tomadas
para acolhimento das vítimas
e responsabilização dos envol-
vidos”, acrescenta.

Novos casos
Responsável por encami-

nhar as denúncias sob apu-
ração, a Me Too Brasil afir-

ma que existem “provas
contundentes” contra o juiz.
Segundo a organização,
pelo menos três mulheres
passaram por situações en-
volvendo o magistrado en-
tre 2014 e 2020.

Após o caso se tornar pú-
blico, a Me Too Brasil diz que
recebeu três novas denúncias
de assédios cometidos pelo juiz
e que tem “conhecimento in-
formal de mais 10 outras víti-
mas do agressor”. Teriam sido
vítimas do magistrado advoga-

das, estagiárias, juízes, bacha-
réis e servidoras do tribunal.

Defesa
A equipe que defende Sca-

lercio, divulgou nota em que
afirma que o juiz “é profissio-
nal de reconhecida competên-
cia e ilibada conduta pessoal,
quer seja no âmbito acadêmi-
co, quer seja no exercício da
judicatura”. O comunicado,
assinado por Evandro Capa-
no, Fernando Capano e Luci-
ana Pascale Kühl, destaca ain-

da o arquivamento do proces-
so no TRT por insuficiência
de provas.

“É de se esclarecer que a
passagem do caso pelo CNJ -
Conselho Nacional de Justiça,
é etapa natural de qualquer
expediente em que se delibe-
ra pelo arquivamento no âm-
bito regional. Não se trata,
portanto, de nova investiga-
ção, até mesmo porquanto
inexistem fatos novos”,
acrescenta a nota dos advo-
gados. (Agência Brasil)

Transpetro simula vazamento em
duto de combustível em São Paulo

A Transpetro, empresa de
transporte e logística de com-
bustíveis da Petrobras, realizou
na manhã de terça-feira, (16) um
treinamento simulando o vaza-
mento de diesel causado por
uma tentativa de furto em duto
operado pela companhia. O
exercício é uma das ações pre-
ventivas para testar estratégias
de resposta a emergências, trei-
nar as equipes e prevenir o furto
de petróleo e derivados em suas
instalações. A ação visa ainda
alertar a população sobre os ris-
cos dessas ações criminosas,
que podem trazer consequênci-
as graves, como incêndios, ex-
plosões, vazamentos, poluição e
contaminação de áreas ambien-
talmente sensíveis.

O treinamento ocorreu em
trecho do oleoduto Osvat SP-
GRU (São Paulo-Guarulhos), na
comunidade Jardim Nair, na zona
leste de São Paulo. O evento con-
tou com a participação da comu-
nidade, que teve 250 moradores
em um raio de 100 metros do
local removidos de suas casas.

O exercício reproduz um
cenário de perfuração de duto
por criminosos, culminando em
vazamento de diesel seguido de
incêndio e uma vítima com ne-
cessidade de atendimento médi-
co. Foi simulado todo o traba-
lho de contingência e reparo das
instalações, incluindo a remo-
ção do ferido para hospital da
região, a contenção de tráfego
local com o isolamento de ruas
e a prisão dos criminosos.

De acordo com o gerente
geral da unidade operacional São
Paulo Planalto e Centro-Oeste,

Pedro Scucuglia, o furto de pe-
tróleo é um dos maiores riscos
à segurança nas faixas de dutos.
O transporte por dutos, no en-
tanto, é o mais seguro para com-
bustíveis, desde que se consiga
coibir a ação criminosa.

Para furtar o material, os cri-
minosos tentam perfurar a tubu-
lação e conectar dispositivos
para extrair o produto. “São téc-
nicas rudimentares que, na mai-
oria dos casos, acabam em vaza-
mento e incêndio. Então nós de-
sincentivamos essa prática que
é criminosa”.

Ele explicou ainda que o “cri-
me de derivação clandestina”,
que foi o simulado no treina-
mento, afeta a empresa de for-
ma significativa, e mais do que a
importância econômica, ele des-
tacou a segurança das pessoas ao
redor das faixas de dutos.

“Existe risco de incêndio e
de explosão, então é importante
que a comunidade com quem nós
já nos relacionamos tenham a
oportunidade de treinar a evacu-
ação na área em um cenário de
emergência. E assim também
podemos reforçar nossa corre-
lação de parceria para que eles
possam nos ajudar junto com os
órgãos públicos de combate ao
crime a coibir esse tipo de
ação”, disse.

Ligue 168
Por meio do telefone 168, a

população pode enviar dúvidas e
sugestões ou comunicar qual-
quer movimentação suspeita nas
faixas e em terrenos próximos
dos dutos, como atividades no-
turnas, cheiro forte de combus-

tível e presença de carros e pes-
soas com mangueiras e outros
equipamentos. O anonimato é
garantido, a ligação é gratuita e o
telefone funciona 24 horas por
dia, 7 dias por semana. A compa-
nhia disponibiliza também o
WhatsApp (21) 999920-168,
pelo qual é possível contribuir
enviando imagens e vídeos.

“Temos equipes de prontidão
24 horas por dia, 7 dias por se-
mana, dispersas por todo o país
e que se mobilizam imediata-
mente para os pontos da ocor-
rência dentro de um menor pra-
zo possível. O 168 é o nosso
canal de comunicação com to-
dos os públicos de interesse e
que colocamos a disposição da
comunidade para nos ajudar
caso haja qualquer movimenta-
ção suspeita nas nossas faixas de
dutos”, disse.

Também é possível chamar
o Corpo de Bombeiros, a Polí-
cia Militar, ou fazer uma denún-
cia pelo Disque Denúncia 181,
de forma gratuita, anônima e si-
gilosa. Também é possível de-
nunciar pelo site de denúncia.

Segundo as informações da
Transpetro, a companhia tem
agido de forma integrada com os
órgãos de segurança pública e as
comunidades locais. A atuação
em conjunto tem contribuído
para prisões de integrantes de
quadrilhas especializadas, bem
como de receptadores e comer-
ciantes de combustíveis ilegais,
principalmente nos estados do
Rio de Janeiro e São Paulo,
onde se concentra o maior nú-
mero de ocorrências.

Com o trabalho de colabo-

ração, o número de furtos ou
tentativas de furto nos dutos da
Transpetro em todo o país redu-
ziu quase pela metade no primei-
ro semestre de 2022, quando
comparado com o mesmo perí-
odo de 2021, com 36 casos re-
gistrados até o fim de junho.

Dia da Segurança
O simulado integra o conjun-

to de ações realizadas pela
Transpetro na data em que a com-
panhia promove o Dia da Seguran-
ça na Faixa de Dutos. Conhecido
como Dia do 168, a data tem o
objetivo de divulgar o telefone
168, canal oficial para contato di-
reto com a população no rece-
bimento de informações sobre
ações não autorizadas em dutos.

Este ano, a companhia tam-
bém vai realizar uma nova etapa
do projeto “168 em Cores”, que
consiste na pintura de painéis em
grafite em muros de localidades
vizinhas aos dutos operados pela
Transpetro. Artistas locais farão
desenhos alusivos ao tema de
segurança em dutos em quatro
comunidades: Planalto da Ajuda
(Macaé-RJ), Jardim Canedo (Se-
nador Canedo-GO), Jardim Eu-
caliptos (Fazenda Rio Grande-
PR) e João Barros (Canoas-RS).

Também serão distribuídas
em escolas e em ações de rela-
cionamento cartilhas com histó-
rias em quadrinhos para o públi-
co infantil e adolescente. A in-
tenção é apresentar a faixa de
dutos de maneira lúdica, com
atividades de passatempo e tes-
te de conhecimento simples
para fixação de conteúdo.
(Agência Brasil)

Concluída Etapa 1 da Revisão Intermediária
do Plano Diretor Estratégico (PDE)

Com o fim da Consulta Pú-
blica online na sexta-feira (12),
a Prefeitura de São Paulo, por
meio da Secretaria Municipal de
Urbanismo e Licenciamento
(SMUL), concluiu a Etapa 1 do
processo participativo para a
Revisão Intermediária do Plano
Diretor Estratégico (PDE).

O objetivo, nesta fase, foi
apresentar à sociedade o Diag-
nóstico da Aplicação do PDE,
identificar os limites da Revi-
são, seus temas prioritários e
receber contribuições.  A partir
de agora, a equipe técnica da
SMUL está concentrada nos tra-
balhos de sistematização de to-

das as contribuições recebidas.
O material subsidiará a decisão
da Prefeitura quanto aos limites
da Revisão e suas ações priori-
tárias. Em seguida, começa a
Etapa 2 de participação social,
com a formulação de propostas.
O calendário desta fase ainda
será avaliado pelo Conselho
Municipal de Política Urbana
(CMPU).

Ao todo, entre os meses de
maio e agosto, foram realizadas
46 atividades de debate com a
população, como 32 Oficinas
Presenciais na região das sub-
prefeituras (uma por subprefei-
tura), 9 Audiências Temáticas

virtuais, 3 Reuniões com Seg-
mentos virtuais, 1 reunião com
o Conselho Municipal de Polí-
tica Urbana (CMPU) e 1 Con-
sulta Pública online.

Confira o calendário com-
pleto de agendas no site do Pla-
no Diretor SP.

Foram realizadas 32 oficinas
na região das subprefeituras em
4 finais de semana, uma por sub-
prefeitura. O objetivo foi envol-
ver o cidadão comum, pouco
familiarizado com os termos e
conceitos de política urbana, no
debate de problemas e soluções
para a transformação da cidade.

Foram promovidas 9 audiên-

cias online no período da noite
para tratar de temas específicos
e com maior profundidade téc-
nica. Os encontros tiveram entre
os assuntos debatidos: Patrimô-
nio e Políticas Culturais, Orde-
namento Territorial, Meio Ambi-
ente e Mudanças Climáticas

Durante 45 dias, foi dispo-
nibilizada para contribuições da
população uma Consulta Públi-
ca online na plataforma digital
Participe+. Um questionário,
baseado no Diagnóstico da Apli-
cação do Plano Diretor e desen-
volvido pela equipe técnica da
SMUL, reuniu temas relevantes
à Revisão.

Programa da Prefeitura inicia aceleração e
residência gratuitas com startups verdes

O programa Green Sampa,
iniciativa da Prefeitura de São
Paulo, deu a largada para a quarta
edição com 30 startups selecio-
nadas para aceleração e residên-
cia gratuitas. Durante dez meses,
os negócios focados em solu-
ções de economia sustentável
terão a chance de se desenvolver
e fortalecer as atividades. O pro-
grama é realizado pela Secreta-
ria Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico e Trabalho, por
meio da Ade Sampa - Agência
São Paulo de Desenvolvimento.

A solenidade de abertura foi
realizada na quinta-feira (11), no
Centro de Inovação Verde Bru-
no Covas, em Pinheiros, com a
presença da secretária de De-
senvolvimento Econômico e
Trabalho, Aline Cardoso, o pre-

sidente da Ade Sampa, Renan
Vieira, e as empresas que serão
aceleradas. No equipamento, no
andar do Hub Green Sampa, as
empresas terão acesso a um es-
paço exclusivo com infraestru-
tura completa para desenvolver
e expor produtos e soluções.

“A economia verde é resul-
tado de uma agenda que contem-
pla cada vez mais temas ambien-
tais e de impacto social. ?O nos-
so principal objetivo com a ace-
leração de startups é, justamen-
te, aumentar as oportunidades de
negócio de uma empresa ainda
em desenvolvimento, além de
potencializar ainda mais as que
já estão bem estruturadas, aju-
dando não apenas o meio ambi-
ente, mas promovendo também
o potencial competitivo do se-

tor”, declara a secretária de De-
senvolvimento Econômico e
Trabalho, Aline Cardoso.

O processo é voltado para
negócios que atuam com foco
em eficiência energética e in-
dústria limpa, melhoria da qua-
lidade do ar, da água e saneamen-
to; ecoagricultura e segurança
alimentar; mobilidade urbana e
transporte; parques e áreas ver-
des; e ecoeficiência.

“A economia verde e a sus-
tentabilidade, aliadas às inicia-
tivas criadas pelo poder públi-
co, se tornam a cada dia temas
de grande relevância e impac-
to social. Em um momento em
que empresas e sociedade pas-
sam a enxergar a necessidade
de fortalecimento de ações
voltadas para o meio ambien-

te, a iniciativa da Prefeitura de
São Paulo cria um futuro para
que essa cadeia produtiva se for-
taleça e continue promovendo a
geração de emprego, renda e de
uma cidade mais sustentável”,
afirma o presidente da Ade Sam-
pa, Renan Vieira.

Green Sampa
Lançado pela Secretaria de

Desenvolvimento Econômico e
Trabalho, o programa busca ma-
pear empresas, startups verdes e
stakeholders. Anualmente, ofer-
ta chamadas para aceleração e
residência de empresas de tec-
nologias verdes, oferecendo
qualificação em temas de ges-
tão por meio de oficinas, men-
torias coletivas e individuais,
rodadas de negócio e demodays.

CÂMARA (São Paulo)
Vereador Suplicy (PT) começou como deputado (MDB) na

ALESP em 1979. Foi senador (PT) e está vereador de novo. Em
2022, é candidato pra voltar ao parlamento paulista como depu-
tado estadual (PT)

.
PREFEITURA (São Paulo)
Prefeito Nunes (MDB) tá se empenhando muito no apoio à

candidatura - ao Senado pelo MDB - do ex-deputado (estadual e
federal pelo PSDB) Aparecido, seu ex-Secretário (Saúde). Nu-
nes tem fé em DEUS

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Deputada estadual Marta Costa (PSD) e seu irmão - o depu-

tado federal Paulo Freire (PL) - estão candidatos às suas reelei-
ções pela original Assembleia de Deus, que é o ministério Be-
lém (Pará) desde 1911

.
GOVERNO (São Paulo)
Govenador Rodrigo (ex-DEM no PSDB) tem pesquisas que

demonstram sua subida por reeleição em 2022. Tais pesquisas
demonstram ainda que o ex-prefeito paulistano Haddad (PT) deve
cair da liderança

.
CONGRESSO (São Paulo)
Deputado Bolsonaro (ex-PSL no PL), filho do presidente

Bolsonaro (ex-PSL no PL) não tem dúvida de que será de novo o
mais votado do Brasil pro cargo na Câmara dos Deputados pelo
Estado de São Paulo

.
PRESIDÊNCIA
Bolsonaro (PL) começou a campanha em Juiz de Fora (Mi-

nas), cidade na qual tomou aquela facada quase mortal e por mi-
lagre sobreviveu pra ganhar a eleição, quase sem tempo de pro-
paganda na tv ...

.
(Brasil)
... Lula (PT) começou no ABCD paulista, num ‘ambiente fa-

bril’, pra lembrar que começou na política sindical (metalúrgi-
cos) e migrou pra política partidária em 1980. Ciro Gomes es-
teve na Zona Leste de São Paulo ...

.
JUSTIÇAS (Brasil)
Não há muito o que comentar sobre a posse do supremo Ale-

xandre no TSE. Parecia um encontro de figuras que mandam em
partidos e mandaram nos 3 Poderes de uma República que não
foi assinada até hoje ...

.
ANO 30
O jornalista Cesar Neto publica a coluna de política

cesarneto.com  na imprensa diária (Brasil) desde 1993. Ela foi
se tornando referência das liberdades possíveis. Recebeu Me-
dalha Anchieta (Câmara paulistana) e Colar de Honra ao Mérito
(Assembleia SP)

.
Email  cesar@cesarneto.com  -  Twitter  @cesar-

netoreal



Auxílio Taxista começa a ser
pago com parcela dobrada
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Lembre sempre de lavar as mãos

Cerimônia no Japão marca
77 anos do fim da Segunda

Guerra Mundial
Cidadãos no Japão celebraram 77 anos desde o fim da Se-

gunda Guerra Mundial. No dia 15 de agosto de 1945, foi trans-
mitido pelo rádio um pronunciamento do imperador Showa anun-
ciando que o Japão havia se rendido. Na segunda-feira (15), o
governo realizou uma cerimônia para homenagear aqueles que
morreram na guerra.

Cerca de mil pessoas compareceram ao evento em Tóquio,
onde é realizado anualmente. Os participantes observaram um
minuto de silêncio quando os relógios marcaram o meio-dia para
homenagear as pessoas que foram mortas em decorrência da guerra.

Dos mortos, mais de 2 milhões faziam parte do então Exército
Imperial do Japão, enquanto cerca de outros 800 mil eram civis.

O imperador Naruhito e a imperatriz Masako participaram
do evento. O imperador disse que “olhando para o longo período
de paz que se sucedeu à guerra, refletindo sobre o nosso passado
e mantendo vivo o sentimento de profundo remorso, eu espero
honestamente que os horrores da guerra nunca mais se repitam.
Junto com todo nosso povo, eu agora presto minha sincera ho-
menagem a todos que perderam suas vidas na guerra, tanto den-
tro como fora dos campos de batalha, e rezo pela paz mundial e
pelo contínuo desenvolvimento do nosso país”.

O premiê Kishida Fumio também fez um discurso durante o
evento. Ele disse que “conflitos continuam sendo uma constante
neste mundo, mas a nossa nação irá, sob a bandeira da contribui-
ção proativa para a paz, trabalhar com comprometimento junto
da comunidade internacional para resolver os múltiplos desafi-
os que o mundo enfrenta”.

Um dos parentes das vítimas da guerra que compareceu à ce-
rimônia foi Otsuki Kenichi, de 83 anos de idade. Seu pai deixou
o Japão para lutar na China enquanto sua mãe ainda estava grávida
dele. Seu pai morreu sem saber que ele havia nascido. Otsuki
disse que “o mundo continua atormentado por conflitos, como a
invasão russa à Ucrânia. Eles fazem com que famílias percam
seus entes queridos todos os dias, como nós também perdemos.
É a nossa sincera esperança que a paz prevaleça no mundo o mais
cedo possível.” (Agencia Brasil)

Cerca de 245 mil taxistas
receberam na terça-feira (16) as
duas primeiras parcelas do Au-
xílio Taxista, benefício emer-
gencial para compensar o au-
mento dos combustíveis neste
ano. Como cada parcela equiva-
le a R$ 1 mil, cada motorista
receberá R$ 2 mil neste mês.

O dinheiro será depositado
nas contas poupança sociais di-
gitais e poderá ser movimenta-
do por meio do aplicativo Caixa
Tem, que permite a compra em
lojas virtuais cadastradas, o pa-
gamento de contas domésticas
e a transferência para qualquer
conta bancária. O beneficiário
precisará movimentar os recur-
sos em até 90 dias após o depó-
sito. Caso contrário, o dinheiro
voltará para o caixa da União.

Criado pela emenda consti-
tucional que criou estado de
emergência por causa da alta do
preço dos combustíveis, o Auxí-
lio Taxista será pago até dezem-
bro. A emenda elevou benefícios
sociais e instituiu auxílios emer-
genciais até o fim do ano.

No próximo dia 30, haverá
repescagem para pagar as duas
primeiras parcelas às prefeitu-
ras que enviaram o cadastro dos
taxistas de 5 de agosto até on-
tem (15). Segundo a Dataprev,
estatal que processa a lista de
beneficiários, as prefeituras in-

cluíram mais 25 mil taxistas que
estão tendo os dados analisados
para verificar se estão aptos a
receber o auxílio.

Inicialmente, o governo tinha
informado que o valor final de
cada parcela dependeria do nú-
mero de taxistas que demanda-
ram o benefício. No entanto,
como o número ficou dentro do
previsto, as duas primeiras par-
celas terão valor de R$ 1 mil
cada uma.

Quem tem direito
Têm direito ao benefício os

motoristas de táxi registrados
nas prefeituras, titulares de
concessões ou alvarás expedi-
dos até 31 de maio. Não será
necessária qualquer ação por
parte dos taxistas. Em caso de
dúvidas, o motorista deve en-
trar em contato com a prefei-
tura para verificar o cadastro
municipal. A prestação das in-
formações caberá inteiramente
às prefeituras (ou ao governo do
Distrito Federal, no caso da ca-
pital federal).

As prefeituras terão nova
chance, de 20 de agosto a 11 de
setembro, para enviar os dados.
Nesse caso, o pagamento come-
çará na terceira parcela, sem di-
reito a valores retroativos. O
Ministério do Trabalho e Previ-
dência, no entanto, não descarta

a possibilidade de prorrogar o
prazo, se necessário.

Auxílio Caminhoneiro
Outro benefício instituído

pela emenda constitucional, o
Auxílio Caminhoneiro come-
çou a ser pago no último dia 9,
com os motoristas de carga au-
tônomos recebendo as duas pri-
meiras parcelas de uma vez. A
segunda parcela será paga em 24
de setembro.

Podem receber o Auxílio
Caminhoneiro os transportado-
res de carga autônomos cadas-
trados no Registro Nacional de
Transportadores Rodoviários de
Cargas (RNTR-C), da Agência
Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT), até 31 de maio
deste ano. Os profissionais de-
verão estar com a Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH) e
o CPF válidos, entre outras exi-
gências.

Também chamado de Bene-
fício Emergencial Caminhonei-
ro (BEm-Caminhoneiro), o au-
xílio será pago a cada transpor-
tador autônomo, independente-
mente da quantidade de veículos
que tiver. O pagamento do BEm-
Caminhoneiro vai ser revisado
mensalmente. Para os próximos
lotes de pagamento, a ANTT vai
encaminhar ao Ministério do
Trabalho e Previdência a relação

dos transportadores autônomos
de cargas que estiverem na situ-
ação “ativo” no RNTR-C.

Quem estiver com situação
cadastral “pendente” ou “suspen-
sa” poderá regularizar o regis-
tro na ANTT e receber as parce-
las a partir da data da regulariza-
ção. No entanto, o governo es-
clarece que não terá direito a
parcelas que tenham sido pagas.

Autodeclaração
Assim como no Auxílio Ta-

xista, haverá repescagem das
duas primeiras parcelas no Au-
xílio Caminhoneiro. Começou
ontem o prazo para que transpor-
tadores autônomos de carga
(TAC) façam a Autodeclaração
do Termo de Registro para re-
ceber o BEm Caminhoneiro-
TAC. Quem cumprir o procedi-
mento até 29 de agosto recebe-
rá as duas primeiras parcelas no
dia 6 de setembro.

A autodeclaração pode ser
feita pelo Portal Emprega Bra-
sil ou pelo aplicativo da Cartei-
ra de Trabalho Digital. Após esse
prazo, os caminhoneiros somen-
te terão direito a receber o be-
nefício a partir do mês da reali-
zação da autodeclaração, desde
que atendidos os demais requi-
sitos legais. Nesse caso, não
será feito o pagamento retroati-
vo. (Agencia Brasil)

Consumidores apresentam quase
 1 milhão de reclamações na Anatel

Relatório divulgado esta se-
mana pela Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel)
mostra que durante o primeiro
semestre de 2022, foram regis-
tradas um total de 951,3 mil re-
clamações contra prestadoras de
serviços de banda larga fixa, TV
por assinatura e telefonias mó-
vel e fixa.

De acordo com a Anatel, o
número de queixas apresenta-
das junto ao serviço de aten-
dimento ao consumidor re-
presenta um volume 6,5%

menor do que o registrado no
segundo semestre de 2021.
Segundo a agência, o Índice de
Reclamações (IR), que é cal-
culado a partir do número de
reclamações mensais  das
prestadoras por mil acessos
caiu de 0,55 para 0,51 entre o
segundo semestre de 2021 em
relação ao primeiro semestre
de 2022.

“O resultado do primeiro se-
mestre desse ano retoma a ten-
dência de queda nas reclama-
ções desde o recorde de 4 mi-

lhões de queixas registradas em
2015. A redução foi interrom-
pida nos dois primeiros anos da
pandemia de covid-19”, infor-
mou a agência.

O serviço que registrou mai-
or número de reclamações foi
referente ao celular pós-pago,
com 360.068 queixas e com IR
de 0,59. Em segundo lugar está
o serviço de banda larga fixa,
com 240.098 reclamações e IR
em 0,81.

O serviço de celular pré-
pago foi o terceiro maior alvo

de reclamações, com 143.739
queixas e um IR de 0,20; se-
guido do serviço de telefonia
fixa (135.271 reclamações e
IR em 0,85) e da TV por assi-
natura (65.887 reclamações e
IR em 0,72).

As reclamações contra as
prestadoras desses serviços po-
dem ser feitas de forma online,
no site da Anatel, onde há uma
área específica para isso, com
um passo a passo que ajuda o
consumidor a fazer a reclama-
ção. (Agencia Brasil)

Se o eleitor já souber que
não estará perto de seu local de
votação no dia da eleição, mar-
cada para 2 de outubro, pode so-
licitar votar em trânsito, em ou-
tra localidade do país, mas só se
preencher um cadastro prévio e
indicar onde pretende votar. O
prazo está aberto há quase um
mês, e se encerra na próxima
quinta-feira (18).

O mesmo prazo vale para a
votação em eventual segundo
turno, em 30 de outubro. O elei-
tor pode informar qualquer ci-
dade do país com mais de 100
mil habitantes para votar. Con-
tudo, há diferenças de acordo
com o estado em que se vota.

Caso esteja no mesmo estado
de seu domicílio eleitoral, o elei-
tor poderá votar para os cargos de
presidente, governador, senador,
deputado federal e estadual ou dis-
trital. Já se estiver em outro esta-
do, poderá votar somente para pre-
sidente da República.

É possível solicitar o voto
em trânsito em apenas um ou
nos dois turnos de votação. É
permitido, inclusive, votar em
trânsito numa localidade no pri-
meiro turno e em outra no se-

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) fez na
terça-feira(16) um alerta para a
falsificação da solução injetável
somatropina 20 g. A medicação
é um hormônio que age no meta-
bolismo de lipídios(gorduras do
sangue), carboidratos e proteínas,
estimula o crescimento e aumen-
ta sua velocidade em crianças
com deficiência de hormônio de
crescimento (GH) endógeno
produzido pelo organismo.

Diante das denúncias, a
Agência encaminhou dossiê de
investigação sanitária à Polícia
Federal, para auxílio nas inves-
tigações quanto às denúncias de
falsificação. Foram identifica-
dos no mercado brasileiro pro-
dutos com rótulos não originais
ou com a impressão de lotes não
reconhecidos pelos fabricantes,
tais como: Saizen (fabricante
Merck S/A), somatropina, lote
AB000569 (Alerta Rápido BR/
Falsificação/208.1.0); e Nordi-

Anvisa alerta para falsificação
da solução injetável
somatropina 20 mg

tropin (fabricante Novo Nor-
disk), somatropina,lote
Lk96m38.

Para cada denúncia recebida
a Anvisa também emitiu alertas
rápidos por meio de comunica-
dos de informação urgente a
destinatários nacionais ou inter-
nacionais, além de publicar me-
didas preventivas de apreensão,
inutilização e proibição de co-
mercialização, distribuição e
uso dos produtos./RE 2.617/
2022/e/RE 2.560/2022

Ao sinal de suspeita de me-
dicamento falso a Anvisa orien-
ta entrar em contato com o Ser-
viço de Atendimento ao Consu-
midor do fabricante para identi-
ficar se o produto é original./Os
meios para contato com as em-
presas estão disponíveis na em-
balagem e na bula dos produtos./

A própria empresa deve en-
caminhar as informações para a
Anvisa, caso suspeite de falsifi-
cação. (Agencia Brasil)

Restam 2 dias de
prazo para solicitar

voto em trânsito
gundo turno.

Se esse for o caso, ambos os
locais devem ser indicados até
a próxima quinta-feira.

Os locais habilitados a rece-
ber o voto em trânsito podem ser
conferidos no portal da Justiça
Eleitoral. O requerimento para
votar em trânsito, porém, deve ser
feito somente de forma presen-
cial, diretamente em qualquer car-
tório eleitoral. É indispensável
levar documento oficial com foto.

Não é possível votar em trân-
sito fora do Brasil. Eleitores
com título registrado fora do
país, porém, podem votar em
trânsito para presidente, em al-
guma localidade do território
nacional, caso se encontre den-
tro do Brasil.

“O voto em trânsito funcio-
na como uma transferência tem-
porária de domicílio eleitoral. A
habilitação para votar em trân-
sito não transfere ou altera quais-
quer dados da inscrição eleito-
ral. Após as eleições, a vincula-
ção do eleitor com a seção de
origem é restabelecida automa-
ticamente”, informa o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). (Agen-
cia Brasil)

Ministro da Saúde pede investimentos
privados na área de inovação

O ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga, disse na terça-feira
(16) a empresários do setor que
o grande lucro obtido pela indús-
tria farmacêutica no Brasil du-
rante a pandemia deveria servir de
estímulo para a ampliação de in-
vestimentos privados na área de
inovação do país. A afirmação foi
feita durante a abertura do 1º
Fórum Global do Complexo In-
dustrial da Saúde, em Brasília.

Queiroga lembrou que, se-
guindo linhas liberais do ponto
de vista econômico, o governo
parte do princípio de que “quem
tem de investir é a iniciativa pri-
vada”, e que “o papel do gover-
no é o de não atrapalhar a inicia-

tiva privada”, além de fomentar
a pesquisa.

“Por que a indústria inovado-
ra não vem ao Brasil de maneira
mais definitiva? É um desafio. A
indústria farmacêutica lucrou
bilhões e bilhões de reais duran-
te a pandemia. Isso é ótimo. Que
venham lucrar aqui no Brasil
porque queremos vocês aqui
conosco”, disse o ministro.

Ele lembrou ainda que o Sis-
tema Único de Saúde (SUS),
como possibilidade de “acesso
universal, integral, igualitário e
gratuito para mais de 100 mi-
lhões de habitantes”, representa
excelente oportunidade de ne-
gócio para o setor privado.

Segundo o ministro, o Bra-
sil, no âmbito do G20 (grupo
formado pelas 20 maiores eco-
nomias do mundo), é signatário
da proposta de fortalecer esse
sistema, bem como de ampliar
a capacidade dos complexos in-
dustriais de saúde, visando mai-
or equidade para a oferta de in-
sumos estratégicos.

“A saúde representa cerca de
10% do nosso PIB, o Produto
Interno Bruto. Durante o en-
frentamento da pandemia, foram
aplicados mais de R$ 590 bi-
lhões em recursos do ministé-
rio. A saúde suplementar teve,
em 2020, cerca de R$ 240 bi-
lhões em receitas. Para quem

tem negócios no Brasil, seja
empresa nacional ou estrangei-
ra, é uma grande oportunidade.
Somos um dos melhores mer-
cados para a indústria farmacêu-
tica”, afirmou o ministro. “E
podemos fazer muito mais”.

Queiroga acrescentou que o
Estado brasileiro tem, entre suas
atribuições, a de promover po-
liticas de controle e regulação
eficientes do mercado, com o
objetivo de fazer com que os
preços diminuam. “E, claro, o
Estado pode se valer do parque
público para produzir medica-
mentos que, às vezes, a indústria
não se interessa”, complemen-
tou. (Agencia Brasil)

Rock in Rio estima receita
acima de US$ 158 milhões

O Rock in Rio, que será rea-
lizado de 2 a 11 de setembro
no Parque Olímpico, está agi-
tando o setor turístico da ci-
dade do Rio de Janeiro. O Rio
Convention & Visitors Bu-
reau (Rio CVB) estimou na
terça-fe i ra  (16)  em US$
158,48 milhões a receita do
evento, com a geração de US$
7,924 milhões de Imposto
sobre Serviços (ISS) para a
economia do município. Os
cálculos são baseados no gas-
to médio per capita (por indi-
víduo) com despesas de hospe-
dagem, alimentação, transporte
no Brasil, compras pessoais e
turismo na cidade.

Assim como nas edições an-
teriores do festival, a rede ho-

teleira estima ocupação total de
100% dos leitos nos empreen-
dimentos localizados no entor-
no do evento. Os demais seg-
mentos do setor de turismo tam-
bém deverão ser beneficiados
com a realização dos shows,
uma vez que os turistas aprovei-
tam a oportunidade para conhe-
cer a cidade.

“O Rock in Rio já se conso-
lidou como um dos maiores fes-
tivais do mundo e se tornou, jun-
to com o réveillon e o carnaval,
um dos principais eventos do
Rio de Janeiro, gerando impac-
to positivo para a cidade como
um todo”, disse a diretora exe-
cutiva do Rio Convention & Vi-
sitors Bureau, Roberta Werner,
que está otimista com a realiza-

ção do festival depois de uma
pausa de três anos. “Por isso, tra-
balhamos constantemente para
captar novos eventos para a ci-
dade, a fim de movimentar o tu-
rismo ao longo de todo o ano”,
afirmou.

O secretário municipal de
Turismo do Rio, Antônio Mari-
ano, destacou a vocação natural
do município para grandes even-
tos. “E o Rock in Rio é prova
disso. Depois de três anos, va-
mos receber centenas de milha-
res de turistas, querendo ver o
maior festival de música do
mundo. Um evento dessa mag-
nitude, que carrega nossa marca
no próprio nome, tem o enorme
potencial de promover ainda
mais o Rio, levantar a autoesti-

ma do carioca e girar a roda da
economia com a geração milha-
res de empregos.”

Também o Aeroporto Inter-
nacional Tom Jobim/RIOgaleão,
parceiro do Rio CVB, espera
incremento em torno de 22
mil passageiros no período
de 1º a 15 de setembro, com
base nos voos previstos até
o momento. O aumento será
de 11% em relação à pri-
meira quinzena do mês ante-
rior . No total, são esperados
133 voos extras para o pe-
ríodo,  reforçando rotas já
existentes, como São Paulo,
Maceió e Recife, e adicionando
três novos destinos: Curitiba,
Florianópolis e Salvador. (Agen-
cia Brasil)
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O Brasil terá 12 candidatos
à Presidência da República nas
eleições deste ano. Com o fim
do prazo para registro das can-
didaturas no Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), já estão defini-
dos os nomes dos postulantes a
ocupar o Palácio do Planalto
pelos próximos quatro anos.

Vale lembrar que o TSE ain-
da julgará todos os registros de
candidatura. Isso deverá ocorrer
até o dia 12 de setembro. No
entanto, os candidatos estão em
campanha oficialmente desde a
ultima terça-feira (16). São eles:

Ciro Gomes (PDT)
Natural de Pindamonhanga-

ba (SP), Ciro Gomes construiu
sua carreira política no Ceará,
onde foi prefeito de Fortaleza,
eleito em 1988, e governador do
estado, eleito em 1990.

Renunciou ao cargo de go-
vernador, em 1994, para assumir
o Ministério da Fazenda, no go-
verno Itamar Franco (1992-
1994) por indicação do PSDB,
seu partido na época.

Ciro foi ministro da Inte-
gração Nacional de 2003 a
2006, no governo do então
presidente Luiz Inácio Lula
da Silva. Deixou a Esplanada
dos Ministérios para concor-
rer a deputado federal e foi
eleito. Também exerceu dois
mandatos de deputado estadu-
al no Ceará. Tem 64 anos e
quatro filhos.

A candidata a vice-presiden-
te na chapa é Ana Paula Matos
(PDT), vice-prefeita de Salva-
dor, eleita em 2020 na chapa
encabeçada por Bruno Reis
(União Brasil).

A soteropolitana tem 44
anos e atuação forte na área so-
cial e de combate à pobreza.
Negra, tem lutado contra o ra-
cismo e defendido políticas
afirmativas. Se eleita, será a
primeira mulher negra a ocu-
par o cargo no Brasil.

Advogada, professora, pós-
graduada em finanças e com
mestrado em administração, Ana
Paula é servidora concursada da
Petrobras.

Constituinte Eymael (DC)
Nascido em Porto Alegre,

José Maria Eymael cursou fi-
losofia e direito na Pontifícia
Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUCRS). É ad-
vogado com especialização
em direito tributário e atua
como empresário há 50 anos
nas áreas de marketing, co-
municação e informática. Nas
urnas, será identificado como
Constituinte Eymael.

Como líder universitário,
Eymael presidiu o Centro Aca-
dêmico São Tomás de Aquino da
Faculdade de Filosofia da PUC-
RS e a Federação dos Estudan-
tes de Universidades Particula-
res do Rio Grande do Sul. Nes-
sas funções, coordenou campa-
nhas nacionais e regionais como
a do barateamento do livro di-
dático.

Em 1962, ingressou no Par-
tido Democrata Cristão (PDC)
em Porto Alegre, passando a atu-
ar na Juventude Democrata Cris-
tã. Eymael foi deputado consti-
tuinte. Aos 83 anos, é a sexta vez
que se candidata à Presidência
da República.

O vice na chapa é o econo-
mista João Barbosa Bravo, de 75
anos, natural de São Gonçalo
(RJ), registrado como Profes-
sor Bravo.

Felipe D’Avila (Novo)
Felipe D’Avila, nascido em

São Paulo, é cientista político,
mestre em administração públi-
ca pela Universidade de Harvard
e coordenador do movimento
Unidos Pelo Brasil.

Fundou em 2008 o Centro de
Liderança Pública, uma organi-
zação sem fins lucrativos dedi-
cada à formação de líderes po-
líticos.

É escritor e tem dez títulos
publicados. Essa é a primeira vez
em que ele se candidata ao car-
go de presidente da República.

O candidato a vice-presiden-
te na chapa é o deputado federal
Tiago Mitraud (Novo-MG). Nas-
cido em Brasília, participou in-
tensamente do Movimento Em-
presa Júnior, chegando à Presi-
dência da Brasil Júnior, a Con-
federação Brasileira de Empre-
sas Juniores.

Após formado, ingressou na
Fundação Estudar, organização
referência no desenvolvimento
de lideranças e concessão de
bolsas de estudo no Brasil.

Nos últimos três anos,
atuou como diretor executivo
(CEO) da Fundação Estudar,
liderando um time de mais de
50 pessoas responsável pelo
grande crescimento da organi-
zação no período.

Jair Bolsonaro (PL)
Jair Messias Bolsonaro é

militar reformado, chegando a
capitão do Exército. É o 38º pre-
sidente do Brasil, cargo que as-
sumiu em 1º de janeiro de 2019.

Foi deputado federal pelo
Rio de Janeiro entre 1991 e
2018. Nasceu em 1955, no
município de Glicério, no in-
terior do estado de São Pau-
lo, mas morou em várias cida-
des paulistas.

Formou-se na Academia Mi-
litar das Agulhas Negras em
1977. Posteriormente, serviu
nos grupos de artilharia de cam-
panha e paraquedismo do Exér-
cito. É pai de cinco filhos.

O candidato a vice-presiden-
te na chapa é o militar da reser-
va Walter Souza Braga Netto.
Ele nasceu em Belo Horizonte
em 1957 e alcançou o posto de
general no Exército.

De fevereiro de 2018 a ja-
neiro de 2019, chefiou a inter-
venção federal no Rio de Janei-
ro. Foi comandante Militar do
Leste até fevereiro de 2019,
quando assumiu a chefia do Es-
tado-Maior do Exército.

Em fevereiro de 2020, assu-
miu o cargo de ministro-chefe
da Casa Civil. Em março de
2021, foi nomeado ministro da
Defesa.

Léo Péricles (Unidade Po-
pular–UP)

Leonardo Péricles é o único
homem negro na disputa presi-
dencial. Natural de Belo Hori-
zonte, ele é técnico em eletrô-
nica e mecânico de manutenção
de máquinas.

O presidenciável começou a
se aproximar da política em
movimentos estudantis no início
dos anos 2000. Anos depois,
passou a integrar o Movimento
de Luta nos Bairros, Vilas e Fa-
velas (MLB).

Em 2008, disputou uma vaga
na Câmara Municipal de Belo
Horizonte, mas não se elegeu.
Já pelo Unidade Popular, nas
últimas eleições municipais,
em 2020, concorreu como can-
didato a vice-prefeito de Belo

Horizonte (MG), na chapa de
Áurea Carolina (PSOL), fican-
do em quarto lugar, com
103.115 votos.

A candidata a vice-presiden-
te na chapa é a dentista Samara
Martins, de 34 anos, também
natural de Belo Horizonte.

Dentista no Sistema Único
de Saúde (SUS), Samara mora na
periferia de Natal, e é vice-pre-
sidente nacional da Unidade Po-
pular pelo Socialismo e também
milita no MLB e no Movimento
de Mulheres Olga Benario.

Começou sua militância no
movimento secundarista e foi
diretora de mulheres da União
Nacional dos Estudantes (UNE).
Nas eleições de 2020, foi can-
didata à vereadora em Natal.

Lula (PT)
Luiz Inácio Lula da Silva, de

76 anos, nasceu em Garanhuns
(PE) e iniciou sua trajetória po-
lítica como sindicalista em
1966. Foi presidente da Repú-
blica por dois mandatos a partir
de 2003, depois de ser eleito em
2002, em disputa no segundo
turno das eleições com José
Serra (PSDB).

Em 2006, Lula venceu Ge-
raldo Alckmin (à época, do
PSDB), atual candidato à Vice-
Presidência, sendo reeleito ao
cargo. A primeira vez que dispu-
tou a Presidência foi em 1989,
sendo derrotado por Fernando
Collor de Melo. Antes de ser
eleito, tentou mais duas vezes,
em 1994 e 1998, quando perdeu
para Fernando Henrique Cardo-
so em ambas.

Em 2017, foi condenado a
nove anos e seis meses de pri-
são por corrupção e lavagem de
dinheiro. Em 2018, teve a pri-
são decretada pelo então juiz
Sergio Moro.  Em 2021,  o
ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Edson Fa-
chin anulou as condenações,
por entender que a 13ª Vara
Federal em Curitiba não ti-
nha competência legal para
julgar as acusações, tornan-
do Lula  e legível ,  decisão
confirmada em plenário pelo
Supremo no mesmo ano, o
plenário.

O candidato a vice-presiden-
te na chapa é o ex-governador de
São Paulo Geraldo Alckmin
(PSB). Nascido em Pindamo-
nhangaba (SP), tem 68 anos, é
médico e professor.

Um dos fundadores do
PSDB, Alckmin foi governador
de São Paulo em duas ocasiões:
de 2001 a 2006 e de 2011 a
2018, comandando o governo
paulista por mais tempo desde a
redemocratização do Brasil.

Atualmente é professor uni-
versitário no curso de medicina
da Universidade Nove de Julho
e membro da Academia de Me-
dicina de São Paulo.

Pablo Marçal (Pros)
Esta é a primeira vez que

Marçal disputa a um cargo pú-
blico. Bacharel em direito e

empresário, o goiano de 35 anos
é casado e tem quatro filhos.

Ele é conhecido como au-
tor de livros de autogestão e
por palestras e vídeos motiva-
cionais.

Em sua página na internet,
também se apresenta como em-
preendedor imobiliário e digital,
estrategista de negócios e espe-
cialista em gestão de marcas
(branding).

A candidata a vice na chapa é
Fátima Pérola Neggra, de 54
anos. Ela é policial militar de
São Paulo, escritora e poetisa,
nascida em Iporã (PR).

Pérola Neggra tem cinco fi-
lhos e dois netos.

Roberto Jefferson (PTB)
Advogado nascido em Petró-

polis (RJ), Roberto Jefferson
tem 69 anos e circula há dé-
cadas na política nacional.
Antes de fazer carreira na po-
lítica, chegou a participar de
programas de televisão na dé-
cada de 1980. Participou dos
programas Aqui e Agora, em
uma espécie de júri simulado,
na TV Tupi; e do programa
Domingo à Noite , na TVS, atu-
almente SBT. Também foi apre-
sentador do programa O Povo
na TV, também na TVS.

Seu primeiro mandato como
deputado federal foi em 1983 e
depois disso emendou seis man-
datos consecutivos. Teve seu
mandato cassado após confessar
participação no esquema do
mensalão. Ficou conhecido na-
cionalmente por denunciar o
esquema de compra de votos,
escândalo do qual também par-
ticipou. Foi condenado pelos
crimes de corrupção passiva e
lavagem de dinheiro.

Em agosto de 2021, Jeffer-
son teve prisão preventiva decre-
tada pelo ministro Alexandre de
Moraes por ataques às institui-
ções em redes sociais. Suas
contas em redes sociais também
foram bloqueadas. Em janeiro
deste ano, por questões de saú-
de, Jefferson passou a cumprir
prisão domiciliar.

A chapa terá Padre Kelmon,
do mesmo partido, como candi-
dato a vice-presidente. Ele lide-
ra atualmente o Movimento
Cristão Conservador do PTB
(MCC) e o Movimento Cristão
Conservador Latino Americano
(Meccla).

Nascido em 1976, teve uma
vida sempre dedicada à igreja.
Liderou grupo de jovens e aju-
dou na pastoral da criança. Em
2003 decidiu seguir sua cami-
nhada como ortodoxo.

Atuou sempre na defesa da
vida e da família, em ações
como nas eleições presiden-
ciais de 2010, difundindo jun-
tamente com Dom Luís Gon-
zaga Bergonzine uma ação
contra o aborto.

Simone Tebet (MDB)
Simone Tebet tem 52 anos.

Nascida em Três Lagoas (MS),
é formada em direito e come-

çou a carreira política em 2003
como deputada estadual. De
2005 a 2010, foi prefeita de sua
cidade natal por dois mandatos.

Deixou o cargo para ser vice-
governadora de Mato Grosso do
Sul. Ela é filha do ex-presidente
do Senado Ramez Tebet, faleci-
do em 2006. De 2013 a 2014,
foi secretária de Governo até
que, em 2015, foi empossada
como senadora.

Tebet ganhou projeção naci-
onal especialmente depois da
forte atuação na Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) da
Pandemia do Senado, no ano
passado.

A candidata a vice-presiden-
te na chapa é a também senado-
ra Mara Gabrilli (PSDB-SP).
Senadora pelo PSDB de São Pau-
lo, Mara tem 53 anos, é publici-
tária e psicóloga.

Foi vereadora da capital pau-
lista de 2007 a 2010, após ter
sido secretária municipal da Pes-
soa com Deficiência, de 2005 a
2007. Foi deputada federal de
2011 a 2015, sendo eleita nova-
mente em 2015 para mandato até
2019.

Em 1994, Mara Gabrilli so-
freu um acidente de carro que a
deixou tetraplégica. Foram cin-
co meses de internação.

Sofia Manzano (PCB)
A candidata à Presidência do

Partido Comunista Brasileiro
(PCB) é a professora e econo-
mista Sofia Manzano, nascida
em 1971 na cidade de São Pau-
lo. Graduada em ciências eco-
nômicas pela PUC de São Pau-
lo, é mestra em desenvolvi-
mento econômico pelo Insti-
tuto de Economia da Unicamp
e doutora em história econô-
mica pela Universidade de São
Paulo (USP).

Assumiu o cargo de profes-
sora do curso de economia da
Universidade Estadual do Sudo-
este da Bahia em 2013, motivo
pelo qual mudou-se para Vitória
da Conquista. Desenvolve pes-
quisas sobre mercado de traba-
lho e desigualdade social no ca-
pitalismo.

A militância no PCB teve
início durante a campanha
presidencial de 1989. Sofia
Integrou alguns sindicatos de
professores, chegando a ser
eleita vice-presidente da As-
sociação de Docentes da Uni-
versidade de São Paulo entre
2015 e 2016.

A chapa tem como candida-
to a vice-presidente o sindica-
lista Antônio Alves, de 43 anos,
jornalista, natural do Recife, fi-
liado ao PCB há 20 anos.

Fez parte de movimentos
políticos culturais que busca-
vam articular e debater os pro-
blemas da comunidade. Mili-
tou no Núcleo Malcolm X (cé-
lula do Movimento Negro
Unificado em Paulista), cola-
borou com o processo de or-
ganização do 20 de novembro
em 1997, 1998, 1999.

Organizou a Posse Resistên-

cia Hip Hop – Paulista Zona
Norte – grupo de jovens perifé-
ricos que trabalhavam diversos
temas de luta, recuperação da
autoestima e valorização cultu-
ral. Em 1999 teve seu primeiro
contato com o PCB e iniciou
sua militância na União da Ju-
ventude Comunista (UJC).

Soraya Thronicke (União
Brasil)

Soraya Thronicke tem 49
anos e é advogada, natural de
Dourados (MS). Estreante como
candidata, foi eleita senadora
pelo seu estado em 2018 pelo
então Partido Social Liberal
(PSL) – hoje União Brasil.

Foi vice-líder do governo no
Congresso Nacional e, atual-
mente, é coordenadora política
da Frente Parlamentar da Agro-
pecuária (FPA) no Senado Fede-
ral, além de membro de oito
comissões da Casa.

Também preside o União
Brasil Mulher Nacional e o di-
retório do União Brasil em
Mato Grosso do Sul.

O candidato à Vice-Presidên-
cia é Marcos Cintra, de 76 anos.
Formado em economia, Cintra
tem especialização em planeja-
mento econômico pela Univer-
sidade de Campinas.

Foi eleito deputado federal
em 1998, cargo que ocupou até
2003. Na Câmara dos Deputa-
dos, foi membro das comissões
de Finanças e Tributação e de
Reforma Tributária e presiden-
te da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio.

Em 2019, ocupou o cargo de
secretário especial da Receita
Federal.

Vera (PSTU)
Vera Lúcia tem 54 anos e é

natural de Inajá (PE). Operária
sapateira, é formada em ciênci-
as sociais pela Universidade Fe-
deral de Sergipe.

Iniciou sua militância quan-
do trabalhava em uma fábrica de
calçados, aos 19 anos. Está no
PSTU desde a sua fundação, em
1994. Já foi candidata ao gover-
no de Sergipe, à prefeitura de
Aracaju e à Câmara dos Deputa-
dos.

Em 2018, foi candidata à
Presidência da República e teve
como vice o professor Hertz
Dias, do Maranhão. Em 2020,
Vera foi a primeira mulher ne-
gra a disputar a prefeitura de São
Paulo, cidade onde mora atual-
mente.

A candidata à Vice-Presidên-
cia é a indígena da etnia Tre-
membé, Kunã Yporã (Raquel
Tremembé). Kunã tem 39 anos
e é pedagoga.

Ela integra a Associação de
Mulheres Indígenas Guerrei-
ras da Ancestralidade (Anmi-
ga) e é membro da Secretaria
Executiva Nacional da CSP-
Conlutas.

Kunã Yporã é parte atuante
das mobilizações dos povos in-
dígenas na oposição ao governo
atual. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Promulgada lei que simplifica regras
trabalhistas em novas calamidades

A flexibilização das leis tra-
balhistas que vigorou na pande-
mia de covid-19 poderá ser aci-
onada em caso de novos perío-
dos de calamidade pública, na-
cionais ou locais. O Congresso
Nacional promulgou na terça-
feira (16) a Lei 14.437, deriva-
da da Medida Provisória (MP)
1.109/2022.

Enviada ao Congresso Naci-
onal em março, a MP foi apro-
vada pela Câmara dos Deputa-
dos e pelo Senado no início
deste mês, na volta do recesso
parlamentar. Com a lei, as nor-
mas trabalhistas poderão ser
simplificadas automaticamen-
te em caso de futuras calami-
dades, sem que o governo tenha
de editar uma nova MP a ser vo-
tada pelo Congresso.

Entre as regras da nova lei
estão a possibilidade de institui-
ção do teletrabalho, da antecipa-
ção de férias individuais, além
da suspensão temporária dos sa-

lários e da jornada dos trabalha-
dores. A lei também permite, em
contexto de calamidade pública,
a concessão de férias coletivas;
o aproveitamento e a antecipa-
ção de feriados; o banco de ho-
ras; e a suspensão dos recolhi-
mentos do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS).

O texto também retoma,
com algumas mudanças, regras
do Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da
Renda, adotado durante a crise
causada pela pandemia de covid-
19. O programa passa a ser per-
manente, podendo ser instituído
para combater consequências de
estados de calamidade pública.

Em caso de novas situações
de calamidade, o empregador
poderá suspender o contrato de
trabalho ou reduzir a jornada
com redução de salário em tro-
ca do Benefício Emergencial
(BEm). A ajuda equivale a 25%,
50% ou 70% do seguro-desem-

prego a que a pessoa teria direi-
to se fosse demitida, nos casos
de redução do salário em mon-
tantes equivalentes. No caso de
suspensão de contrato, corres-
ponde a 100% do seguro-de-
semprego.

A proposta inclui trabalhado-
res rurais, domésticos e tempo-
rários urbanos, além de apren-
dizes e estagiários. Segundo o
texto, o Ministério do Trabalho
e Previdência estabelecerá o pra-
zo de adoção das medidas alter-
nativas, que poderá ser de até 90
dias, prorrogável enquanto durar
o estado de calamidade pública
decretado.

Teletrabalho
Em relação ao teletrabalho,

o empregador poderá, a seu cri-
tério, alterar o regime de traba-
lho presencial para teletrabalho
ou trabalho remoto. Também
cabe a ele determinar o retorno
ao regime de trabalho presenci-

al, independentemente da exis-
tência de acordos individuais ou
coletivos. O empregador deve-
rá fornecer equipamentos para
funcionários, além de permitir
o reembolso aos trabalhadores
por eventuais gastos com inter-
net e equipamentos.

Quanto aos recolhimentos
do FGTS, a medida provisória dá
poderes ao Ministério do Traba-
lho para suspender a exigibilida-
de por até quatro meses nos es-
tabelecimentos situados em
municípios com estado de cala-
midade pública reconhecido
pelo governo federal.

A medida alcança todas as
empresas, independentemente
do setor em que atuam, do re-
gime tributário ou de adesão.
Os depósitos ao fundo serão
retomados após o fim da me-
dida alternativa, em seis parce-
las, sem incidência de juros,
multas ou outros encargos.
(Agencia Brasil)
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EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SÃO PAULO - SP

Data do leilão: 31/08/2022 as: 11:00
Local: AGENCIA DA CAIXA: RUA CORIOLANO, Nº 833, VILA ROMANA, SÃO
PAULO, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula JUCESP 428 estabelecido a
RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-
212, telefone (11) 93285-4559, faz saber que devidamente autorizado pelo
Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/
1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC
58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis
adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
      A venda à vista, será feita mediante pagamento à vista, podendo o
arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de
arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito)
dias, sob pena de perda do sinal dado.
      As vendas serão realizadas pelo maior lance.
      É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou
comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais.
      As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel
esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
      O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
      Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED B53293 - CONTRATO 302384051949 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS
- EMGEA
DEUSDETE CASTRO DOS SANTOS, BRASILEIRO(A), COMERCIARIO, CPF
893.818.078-68, CI 9172694 SSP/SP, CASADO (A) COM EUNICE
GONÇALVES DOS SANTOS, BRASILEIRO(A), COMERCIARIA, CPF
073.450.688-03 CI: 15568049 SSP/SP.
JOSIMARIO CASTRO SILVA, BRASILEIRO(A), MILITAR, CPF 074.276.238-
60 CI: 18758650 SSP/SP SOLTEIRO(A) E CONJUGUE,  SE CASADO(A)
ESTIVER.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 12-S, TIPO B, LOCALIZADO
NO 1º INFERIOR, DO BLOCO 11, CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL
SANTA MONICA, A AVENIDA SANTA MONICA, Nº 593, NO 31º SUBDISTRITO-
PIRITUBA, JARDIM
SANTA MONICA, EM SAO PAULO, SP, COM A AREA UTIL DE 55,61M2,
AREA DE USO COMUM DE 7,586M2, AREA TOTAL DE 63,196M2, FRACAO
IDEAL NO TERRENO DE 0,1203%, CABENDO-LHE UMA VAGA
INDETERMINADA EM ESTACIONAMENTO DESCOBERTO DO
CONDOMINIO, COM TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS,
PERTENCES E ACESSORIOS.

SÃO PAULO,  12/08/2022
ARY ANDRE NETO

12 - 17 - 31/08/2022

D E C I S Ã O – E D I T A L. Processo nº.: 0065546-76.2012.8.26.0100. Classe – Assunto: Monitória – Prestação de
Serviços. Requerente: Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – Supero. Requerido:
Maria Angélica Loures de Souza. Vistos. 1) Efetuadas pesquisas de endereços nos sistemas Bacenjud (fls. 31/33),
Renajud (fl. 91), Infojud (fl. 93), Siel (fl. 204) e Serasajud (fl. 310), além de ofícios às concessionárias de serviços
públicos, Nextel (fl. 270), Sabesp (fl. 272), Tim (fl. 274), Vivo (fl. 276), Oi (fl. 278) e Claro (fl. 284), em face da ré, foram
obtidos os seguintes endereços: Rua Bueno de Andrade, 623, apto. 10; Rua São Joaquim, 480, apto. 02; Av. Nove de
Julho, 611, sala 403; Av. São João, 313, 19º andar; Rua Cesário Motta Júnior, 529, apto. 71; Rua Conselheiro Furtado,
543, apto. 05 e Rua João Dias Ribero, 352. Os endereços obtidos foram diligenciados, contudo as tentativas de citação
da requerida restaram frustradas, conforme pode se verificar pelos avisos de recebimento/certidões do oficial de justiça
negativos de fls. 56, 54, 57, 82, 187, 226 e 250. 2) Tendo em vista que já foram esgotados todos os meios hábeis para
a localização da parte ré, defiro a citação editalícia, servindo a presente decisão como edital. Este Juízo FAZ SABER
a Maria Angélica Loures de Souza, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação MONITÓRIA
por Sociedade Unificada Paulista De Ensino Renovado Objetivo Supero, referente a serviços educacionais não
pagos, prestados no ano de 2008 ao aluno Nicolas Hayati Loures Iwashita. 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, para que pague o débito, ou embargue a ação, ficando
isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandado inicial em título executivo.
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. Recolha a parte autora as custas referentes a publicação no DJE, no valor de R$ 179,76,
provi- denciando, no mais, a publicação do edital em jornais de grande circulação, comprovando-se nos autos, no prazo
de 10 (dez) dias. Intimem-se. São Paulo, 3 de agosto de 2022. Dimitrios Zarvos Varelli - Juiz de Direito.    16 e 17.08

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº. 1007735-51.2016.8.26.0020 . O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII – Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Flávia
Bezerra Tone Xavier, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUCIANA APARECIDA SILVA, CPF 285.142.908-
60, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Banco Itaú S/A,
referente ao veículo marca Mitsubishi AXS 2.0, placa FUC8781, já apreendido nos autos. Encontrando-se a ré
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias,
pague a integralidade da dívida, bem como as despesas e ho- norários advocatícios ora arbitrados em 10%
sobre o valor da causa, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus, sob pena de não o fazendo,
consolidar desde logo a propriedade e posse plena e exclusiva do bem ao autos, ou ofereça contestação no
no prazo de 15 dias, nos termos do Art. 344 do CPC. Ambos os prazos a contar dos 30 dias do edital. No
silêncio, a ré será  considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de
maio de 2022.  16 e 17.08

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1098249-62.2020.8.26.0100 . O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina de Figueiredo Dorlhiac
Nogueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROBERTO BARBOSA DE ALMEIDA OLIVEIRA MARTINS,
RG 17.840.341-6, CPF 106.901.798-12, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado
de Educação e Cultura Ltda. S/C SINEC., objetivando o recebimento da quantia de R$ 8.263,86 (outubro/2019),
oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2016. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas
processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de
constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso
de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de junho de 2022.            16 e 17.08

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0011452-32.2022.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina de Figueiredo
Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FLÁVIA DINIZ ROQUETTE, RG 3.402.422, CPF
791.952.021-53, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sistema
Integrado de Educação e Cultura Ltda. S/C SINEC . Encontrando-se a ré 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, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 65.587,49 (feve
reiro/2022), 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 para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS . Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2022. 16 e 17.08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1012801-12.2016.8.26.0020. A MM. Juíza de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dra. Flavia Bezerra
Tone Xavier, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PEDRO LOPES DA SILVA, CPF 938.192.938-68, que lhe foi
proposta uma ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária por parte de Banco Itaucard - S/A, referente
ao veículo Fiat Palio, Placa OPF6634, já apreendido nos autos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade
da dívida, bem como as despesas processuais e honorários advocatícios ora arbitrados em 10% sobre o valor
da causa, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus, sob pena de em não o fazendo, consolidar-
se desde logo a propriedade e posse plena e exclusiva do bem ao autor, ou ofereça contestação no prazo
de 15 dias, nos termos do Art. 344 do CPC. Ambos prazos a contar dos 30 dias do edital. No silêncio, 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 02 de maio de 2022.

16 e 17.08

FORO CENTRAL - 24ª VARA CÍVEL  Pça.João Mendes s/nº - 9º andar - salas 914 e 916 - CEP 01501-
900 - Fone: (11) 3538-9050 - E-mail: sp24cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc.
nº 1102381-31.2021.826.0100. A Dra. TAMARA HOCHGREB MATOS , MMª Juíza de Direito da 24ª
Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ
SABER a VIGGO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP  (CNPJ 09.053.913/0001-40);
LEONARDO GOBBO (RG 28.155.936-3; CPF 224.820.488-42) e VIGGO INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS
EIRELI MME (CNPJ 33.537.668-0001/21), que BRAGANÇA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
lhes move ação de PROCEDIMENTO COMUM, visando a condenação ao pagamento de R$19.000,00,
acrescido de juros e correção monetária; além de multas e consectários legais, inclusive multa contratual,
mais custas, honorários e demais cominações legais; e a rescisão do contrato firmado com os réus por
infração e descumprimento da obrigação assumida, relativamente ao veículo VW mod. Jetta 2.0, TSI,
blindado, que lhes foi entregue em consignação. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido,
foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias  supra,
CONTESTEM o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e cientes de que não
havendo manifestação, lhes será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publi-
cado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidadede São Paulo, aos 10 de agosto de 2022.

16 e   17/08

FORO REGIONAL III - JABAQUARA - 5ª VARA CÍVEL - Rua Afonso Celso, nº
1065 - Vila Mariana - CEP 04119-061 - Fone: (11) 3434-0616 - São Paulo-SP - E-
mail: jabaquara5cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias -
Processo nº 1014025-36.2016.8.26.0003 . A MMª Juíza de Direito da 5ª Vara
Cível do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo,  Dra. CLAUDIA
FELIX DE LIMA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a HELIO KAMIMURA, CPF/
CNPJ 007.618.638-50, que lhe foi proposta uma ação de BUSCA E APREENSÃO
em ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA  por parte de  ITAÚ UNIBANCO S.A.,  com o
seguinte objeto: o veículo marca Suzuki, mod. G. Vitara 2WD 5P, ano 2011, cor
preta, placa EMV 2051, chassi JSAJTE54VB4611330, Renavam 00326118101,
com a consolidação da propriedade plena do bem no patrimônio do autor, o qual
foi adquirido pelo réu com alienação fiduciária em garantia nos termos do
contrato nº 30419-66479668, de 28.11.2014. Encontrando-se o réu em lugar
incer to e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente RESPOSTA. Não sendo contes-
tada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR
ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de agosto de 2022.

16 e  17/08

FORO REGIONAL XV - BUTANTÃ - 2ª VARA CÍVEL   -    Avenida Corifeu de Azevedo
Marques, 148/150 -  CEP 05582-000 -  Fone: (11) 3721-6399 - E-mai l :
butantacivel@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias  - Processo nº
1001754-84.2020.8.26.0704. A MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro
Regional XV - Butantã, Estado de SãoPaulo, Dra. MONICA LIMA PEREIRA, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a NOVA CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA.
(CNPJ 32.618.744/0001-60), na pessoa de seu representante legal; e a ANDRÉ
VINICIUS LIVRIERI (RG 44.949.364; CPF 369.290.628-65), que FABIO HENRIQUE
LOPES GONÇALVES  lhes move ação de PROCEDIMENTO COMUM (corréus:
Fasttur Turismo e Câmbio Eireli – ME; Chrystiano Borges Barcellos; Alexandre de
Menezes Lencioni e Rafael de Brito Mendes), visando ser reconhecida a fraude
praticada pelos réus, com a rescisão do contrato firmado e a condenação na
devolução do valor investido de R$232.500,00, a ser corrigido e acrescido de
juros, custas, despesas, honorários e demais cominações; a condenação na
indenização por danos morais; a desconsideração da personalidade jurídica das
empresas rés para que o patrimônio pessoal dos sócios seja alcançado; o reconhe-
cimento de formação de grupo econômico com o intuito de dificultar a localização de
valores, alegando ter sido vítima de fraude e enganado pela promessa de rentabili-
dade e segurança dos réus, o que descumpriram, tratando-se de operaçãoe quivalente
a pirâmide financeira. Encontrando-se os réus NOVA CONSULTORIA EINVESTIMENTOS
LTDA. e ANDRÉ VINICIUS LIVRIERI, em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por
EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, CONTES-
TEM o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os atos alegados e cientes
de que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de agosto de 2022.

16  e  17/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015416-44.2021.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) EVENTUAIS PESSOAS INDETERMINADAS, RÉUS INVASORES NÃO IDENTIFICADOS e a QUEM POSSA 
INTERESSAR, que estejam de forma irregular no imóvel localizado na Rua Japichaua, 100, Jardim Matarazzo, CEP 03813-310, 
São Paulo - SP, que lhes foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de Indústrias Matarazzo de 
Embalagens Ltda., objetivando ser reintegrada na posse da área do imóvel de 64.344m², invadida pelos Requeridos e a 
Manutenção de Posse da área de 155.532,82 m² que até o presente momento não foi objeto da invasão, alegando em síntese: 
No final da tarde do dia 15.08.2021, a Autora foi informada pelos representantes do ?Grupo São Joaquim?, proprietários do 
imóvel objeto da Matrícula 173.920, contíguo ao imóvel da Autora, que as duas áreas foram invadidas pelos integrantes do 
denominado Grupo Nova Esperança. Sendo assim, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta, bem como, conforme fixado na liminar deferida, desocupem voluntariamente o imóvel objeto da presente ação, no 
prazo de 10 (DEZ) dias, sob pena de reintegração forçada. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de agosto de 2022.                                                                           [16,17] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1054785-88.2020.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª 
Vara Cível,do Foro Regional II-Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Longobardi Campana, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) RITEMA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA., CNPJ 01.663.373/0003-77, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Marcio Quintas, para cobrança de R$ 286.000,00 (outubro/2020), refe -
rente a débitos de locação do imóvel localizado no Largo 13 de Maio nº52/56,Capital.Encontrando-se o réu em lugar in-
certo e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, Apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel,caso em que será nomeado curador especial.Será o presente edital,por extrato, afixa-
do e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de julho de 2022. [16,17] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1076923-12.2021.8.26.0100 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 OD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 03887705000160, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Comum Cível por parte de Ana, registrado civilmente como Ye Weijing, objetivando seja declarada e re-
conhecida a nulidade do Compromisso de Compra e Venda firmado com a corré Construtora Mendes Pereira Ltda CNPJ 
51.863.876/0001-00, do apto. 13, bloco C, à rua Galvão Bueno 499, matrícula 111.338, 1º CRI, por ser de propriedade da 
autora, condenando a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios. Estando a ré em 
lugar ignorado, expede-se edital de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, conteste o feito, sob pena de 
serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de julho de 2022.          [16,17] 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1123803-33.2019.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 27ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). DANIELA DEJUSTE DE PAULA, 
na forma da Lei, etc. Faz saber a Diego Ribeiro dos Santos CPF 386.885.508-40, que Nova Vida Companhia 
Securitizadora S/A ajuizou ação de execução, para cobrança de R$ 63.262,83 (dez/19). Estando o executado em lugar 
ignorado, foi deferida: a citação por 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; intimação da penhora do caminhão 
FORD F600, placa HQG-0816, chassi LA7DUA34593, RENAVAM 424003058, AZUL, 1979/79. Passando a fluir do prazo 
supra, o prazo de 15 dias para opor embargos. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.         [16,17] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1090342- 02.2021.8.26.0100. A Dra. Andrea de Abreu e
Braga, MMa. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUZIA
DA SILVA RIBEIRO (RG n.º 7.843.041 e CPF/MF n.º 057.511.078-37) que lhe foi proposta uma ação de Execução de
Título Extrajudicial por parte de REGINA PINTO MENDES, objetivando o recebimento da quantia de R$ 54.831,61 (fl.
169). Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague
o débito atualizado ou em 15 dias embargue a execução sob pena de converter-se em penhora o arresto realizado a
fl.65 sobre o seguinte bem imóvel: Uma casa e respectivo terreno situado na Chácara São Luiz, subúrbios da cidade
de Avaré, fazendo frente para a Rua 2, onde mede 10m., confrontando por um lado com os vendedores e por outro
lado e fundos com Angelo Paulucci ou sucessores, medindo 13m. da frente aos fundos e 10m. nos fundos. O referido
imóvel encontra-se matriculado perante o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Avaré/SP, sob n.º 0888.
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 15/06/2022. 17 e 18-08

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1001148-69.2020.8.26.0441. O Dr. JOÃO COSTA RIBEIRO NETO, Juiz de Direito
da 1ª Vara Cível da Comarca de Peruíbe /SP, na forma da lei, etc... Faz a PEDRO HENRIQUE PEREIRA VIEIRA SILVA
(CPF/MF sob o n° 508.824.028- 70 , portador do RG nº 644249110 - SP) que Aymoré Crédito Financiamento e
Investimento S/A, lhe ajuizou uma ação de Busca e Apreensão  relativo ao TIPO DE BEM: “ veículo marca YAMAHA,
modelo XT 660 R, ano fab./ mod. 2009 / combustível GASOLINA, cor VERMELHA, chassi 9C6KM003090012570, placa
EHA4448, RENAVAM 000180993020 “. E estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que
em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, requerer a purgação da mora depositando, sob pena de consolidar-se
propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/
04), podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após os 20 dias supra, contestarem o feito, sob pena de confissão e revelia.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital
afixado e publicado nos termos da lei. Peruíbe, 09/08/2022. 17 e 18-08

EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 1005600-50.2021.8.26.0292. A Dra. Luciene de Oliveira Ribeiro, Juíza de
Direito 3ª Vara Cível da Comarca de Jacareí/SP, etc... Faz saber a GENÉSIO FRANCISCO TIDIOLI (CPF/ MF sob o n°
518.152.068-53, portador do RG nº 9793317X - SSP) que Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A lhes ajuizou
uma Ação Monitória para cobrança da quantia de R$ 35.855,12, referente ao não pagamento do empréstimo. Estando
o réu em lugar ignorado, expede-se o presente edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o débito
(acrescido de 5% de honorários advocatícios e isenção de custas) ou ofereça embargos. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será
o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Jacareí, 09/08/2022. 17 e 18-08

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 01 (UM) MÊS. PROCESSO Nº. 0001883-20.2021.8. 26.0010. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos
Antônio da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CUSTÓDIO MANUEL CAMPOS TRINDADE
CABRITA, Brasileiro, RG V882860-W, CPF 703.452.141-70, que a ação Monitória proposta por Sistema Integrado
de Educação e Cultura Ltda. S/C SINEC, encontra-se em fase de Cumprimento de Sentença, e encontrando-se
o execut ado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para, querendo,
apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias e/ou manifestar acerca  do bloqueio (da quantia de R$
31.266,96; fls.46/48) efetuado pelo sistema Sisbajud (CPC, art.854, §3º). Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de junho
de 2022.                       16 e 17.08

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1023388-71.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Bernardi Baccarat, na forma da Lei, etc. Faz saber a Erika 
Stancoloviche Veiga, CPF. 038.605.596-30 que Eliana Saad Castello Branco ajuizou Ação de Procedimento Comum, 
objetivando a indenização sobre danos causados pela ré por produtos e serviços inexistentes sem a restituição do dinheiros 
gasto pela autora, danos materiais (R$ 46.000,00); danos morais (não inferior a R$ 10.000,00) mais honorários advocatícios, 
custas e despesas processuais. Estando a ré em lugar incerto e não sabido, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 supra, conteste o feito, sob pena de confissão e revelia, 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. 

Edital de citação - Prazo  de  20 dias. Processo nº  1008441-75.2022.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª  Vara Cível, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).  Camila Rodrigues Borges de Azevedo, na forma da Lei, etc. Faz saber a F RCLOG T ransportes e 
Armazenagem Ltda., CNPJ 13.975.785/0001-60, e Sphera  Assessoria E mpresarial  e Participações Eireli , CNPJ  27.336.364/0001-01, que lhe 
foi proposta uma ação de  Execução d e Título Extrajudicial por parte de Banco DaycovalS/A. Encontrando -se os  réus em lugar incerto e não  
sabido, foi determinada a  sua Citação, por E dital , para os atos  e termos da  ação proposta e  para que, no prazo de  03 (três)  dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente  edital, sob pena de penhora, pague o débito atualizado de R$ 609.799,62  (fev/2022), referente à Cédula 
de Crédito Bancário Fundo Garantidor para Investimento nº 89726 -6, ocasião em que a verba honorária será reduzida  pela metade, ou no 
prazo de 15 dias, apresente embargos ou reconheça o crédito do Exequente, comprovando o  depósito de 30% do valor da execução, inclusive 
custas e honorários, podendo requerer  que o  pagamento  seja feito  em 6  (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetá ria e juros 
de 1% (um por cento)  ao mês. No  silêncio,  as rés serão  consideradas revel, caso em que será  nomeado curador especial. Será o presente  
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NA DA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, a os 11 de julho de2022. 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARINA ROSSI GOMES, 
REQUERIDO POR VERA LÚCIA ROSSI GOMES IAGUE - PROCESSO Nº1103465-04.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leonardo Aigner Ribeiro, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
01/04/2022, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARINA ROSSI GOMES, CPF 03810267872, declarando-o(a) absolutamente 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). 
VERA LÚCIA ROSSI GOMES IAGUE. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de maio de 2022.                                                 [17] 
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Citação, Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006874-64.2018.8.26.0224. A Dra. Beatriz de Souza Cabezas, Juíza
de Direito da Comarca de Guarulhos. Faz Saber a Reinaldo de Campos, que Mister Car Rent A Car Locadora de
Autos Ltda lhe ajuizou ação de Reintegração de Posse, tendo por objeto o veículo marca VW Voyage Trendline
MB de placas GEW4940, tendo como valor da causa R$ 38.599,00 (03/2018). Estando o réu em lugar ignorado,
foi deferida sua citação por edital, para que, no prazo de 15 dias, à fluir após os 20 dias supra, apresente
contestação. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador
especial. . NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 27 de julho de 2022.

Intimação, Prazo de 20 dias, Processo nº 0016037-46.2022.8.26.0224. O Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins
Pereira, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos. FAZ SABER a Valter Graneiro, que Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais lhe ajuizou ação de Cumprimento de Sentença, para cobrança de R$
13.205,34 (04/2022), corrigido e acrescido e juros de mora de 1% ao mês. Estando o réu em lugar ignorado,
foi deferida sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito,
corrigido até a data do pagamento, ou ofereçam impugnação, sob pena de multa de 10% e, também, de
honorários de advogado de 10% (art. 523, § 1º do CPC) e expedição de mandado de penhora e avaliação.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0015265-83.2022.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Beatriz de Souza Cabezas, na forma da Lei, etc. Faz Saber
a Helio Francisco Brasil e Josenilton Menezes da Silva, que Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, lhes ajuizou
ação de Cumprimento de Sentença, para cobrança de R$ 4.084,53 (12/2021), corrigido e acrescido e juros de mora de
1% ao mês. Estando os réus em lugar ignorado, foi deferida sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, paguem o débito, corrigido até a data do pagamento, ou ofereçam impugnação, sob pena de multa de
10% e, também, de honorários de advogado de 10% (art. 523, § 1º do CPC) e expedição de mandado de penhora e
avaliação. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 27 de julho de 20

Teto do ICMS pode ser revisto
se estados perderem receita

A equipe econômica poderá
rever o teto do Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS), caso os estados
provem perda de arrecadação,
disse na terça-feira (16) o minis-
tro da Economia, Paulo Guedes.
Ele participou de audiência de
conciliação entre estados e a
União, promovida pelo ministro
Gilmar Mendes, relator do caso
no Supremo Tribunal Federal
(STF).

A participação de Paulo Gue-
des não estava prevista na
agenda oficial. Durante o discur-
so, o ministro disse que as uni-
dades da Federação continuam
com o caixa cheio e que eventu-
ais perdas de receita com a fixa-
ção do teto do ICMS poderão

resultar numa revisão da propos-
ta.

“Vamos ver o saldo antes de
a gente brigar. É extraordinaria-
mente sábia a decisão do minis-
tro Gilmar Mendes. Vamos ver
os números? Se os números
mostrarem que houve aumento
de arrecadação forte, apesar da
redução das alíquotas, então se-
gue o jogo. Se, ao contrário,
mostrar que houve prejuízo à
Federação, eu mesmo vou ficar
envergonhado e vou querer re-
ver”, declarou Guedes. “Nin-
guém sacrificou os gastos em
saúde e educação”, continuou.

Em junho, o Congresso apro-
vou a fixação do teto do ICMS
de 17% a 18% sobre combustí-
veis, energia elétrica, transpor-

tes e comunicações. O Comitê
Nacional de Secretários de Fa-
zenda (Comsefaz), que represen-
ta as Secretarias Estaduais de Fa-
zenda, rechaça a versão do go-
verno e alega que as unidades
da Federação perderão R$ 92 bi-
lhões por ano com o teto.

Segundo Guedes, a redução
de impostos indiretos (que inci-
dem sobre o consumo), como o
ICMS está sendo compensada
pela falta de correção da tabela
do Imposto de Renda, cuja re-
ceita é partilhada com estados e
municípios. “A arrecadação de
Imposto de Renda está subindo
bastante, o que acaba equili-
brando a balança”, declarou.

O ministro da Economia vol-
tou a afirmar que as desonera-

ções em vigor neste ano visam a
repassar para a população a ar-
recadação extraordinária com a
recuperação da economia. “Além
do ICMS, reduzimos impostos
como o IPI, Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados. Mesmo
assim, estamos com um resulta-
do fiscal muito forte, nunca foi
tão forte”, declarou.

Guedes negou existir qual-
quer conflito entre a União e os
estados. Lembrou que, nos últi-
mos anos, o governo federal fe-
chou um acordo em relação à Lei
Kandir, transferiu cerca de R$ 11
bilhões da cessão onerosa do
pré-sal aos governos locais e
concedeu um pacote de ajuda
durante a pandemia de covid-19.
(Agencia Brasil)

BB lança linha para compra de meios
de transporte pouco poluentes

Os interessados em comprar
meios de transporte que gastem
pouco ou nenhum combustível
podem contar com uma linha de
crédito. O Banco do Brasil (BB)
lançou na terça-feira, (16) a linha
BB Crédito Mobilidade, que fi-
nanciará itens como bicicletas,
patinetes, scooters elétricas ou
mecânicas e motos abaixo de 125
cilindradas em até cinco anos.

Até 100% do valor da nota

fiscal do produto pode ser finan-
ciado, desde que limitado a R$
20 mil, o teto da linha. A linha
tem prazo de até 60 meses, com
o pagamento da primeira parce-
la podendo ocorrer até 59 dias
após a contratação. Os juros
mínimos serão de 1,83% ao mês
(24,31% ao ano). As prestações
são debitadas em conta, na data
escolhida pelo cliente.

A contratação está disponí-

vel para os clientes pessoa físi-
ca, que podem contratar pelo
aplicativo do Banco do Brasil.
Basta ir ao menu “Empréstimos”,
escolher a opção “Contratar Fi-
nanciamentos” e clicar em “BB
Crédito Mobilidade”. Os bens
são fornecidos por meio de em-
presas que têm convênio firma-
do com o Banco do Brasil.

De acordo com o BB, a nova
linha aumenta o compromisso da

instituição com iniciativas com
resultados sociais e ambientais
positivos. Segundo balanço di-
vulgado pelo banco na semana
passada, as operações de crédi-
to sustentáveis atingiram R$
292,2 bilhões no fim do primeiro
semestre, com alta de 13,3% em
12 meses. Recentemente, o ban-
co reduziu os juros para os fi-
nanciamentos de carros híbridos
e elétricos. (Agencia Brasil)

O ex-secretário do Traba-
lho Bruno Silva Dalcolmo foi
nomeado na terça-feira (16)
para o cargo de secretário-
executivo do Ministério da
Saúde. Especialista em Polí-
ticas Públicas e Gestão Go-
vernamental e servidor pú-
blico de carreira, Dalcolmo
substituirá Daniel Meirelles
Pereira, que passa a ocupar
uma diretoria da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa).

Há apenas 9 dias, Dalcol-
mo tinha sido designado
para a função comissionada
de assessor no gabinete da
secretaria-executiva do Mi-
nistério da Economia, mas
foi convidado pelo ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga,
a assumir o segundo posto
hierárquico na pasta, res-
ponsável por elaborar e or-
ganizar as políticas públicas
de assistência à saúde da
população.

“Já conhecia o Bruno e
seu trabalho, e também rece-
bi ótimas referências dos mi-
nistros Paulo Guedes da
Economia e Bruno Bianco da
Advocacia-Geral da União.
Certamente ele ajudará mui-
to a saúde do nosso país”,
escreveu Queiroga no Twit-

Ministério da Saúde
tem novo

 secretário-executivo
ter, ao anunciar, no domingo
(14), que tinha convidado
Dalcolmo para o cargo com
base em critérios técnicos.

Formado em Relações In-
ternacionais pela Universida-
de de Brasília (UnB), Dalcol-
mo também já foi superinten-
dente de Relações Internaci-
onais da Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac);
subchefe adjunto de Análi-
se Governamental da Presi-
dência da República e asses-
sor especial da Casa Civil.
No novo cargo, coordenará
as atividades relacionadas
aos sistemas federais de pla-
nejamento e orçamento; de
organização e modernização
administrativa; de contabili-
dade; de administração fi-
nanceira e de recursos huma-
nos; de informação e infor-
mática; e de serviços gerais.

Já Daniel Meirelles Perei-
ra, ao assumir a Quinta Dire-
toria da Anvisa, terá sob sua
responsabilidade as gerênci-
as  de Monitoramento de
Produtos Sujeitos à Vigilân-
cia Sanitária (GGMON); de
Farmacovigilância (GFARM)
e de Portos,  Aeroportos,
Fronteiras e Recintos Alfan-
degados (GGPAF).  (Agencia
Brasil)



Esporte
Jornal O DIA SP

Kartismo:  Campeonato da AKSP
aponta o grupo de postulantes ao título

PÁGINA 6 QUARTA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2022

As meninas fazem a festa da categoria Mulheres em Ação

A chuva e o frio não foram
empecilhos para que a sétima
etapa do campeonato da Associ-
ação dos Kartistas de São Paulo
(AKSP) fosse quente. Os 96 ins-
critos proporcionaram grandes
disputas na noite encharcada no
Kartódromo de Interlagos. Os
vencedores foram Daniel Lan-
dim (Light), Douglas Pecoraro
(Graduados), Alberto Otazú
(Elite), Jorge Filipe (Sênior) e
Janaina Zoumbounelos (Mu-
lheres em Ação). E a liderança
do certame permaneceu com
Alberto Otazú (Elite), Fábio Gu-
dima (Graduados), Jorge Filipe
(Sênior), Arthur Martins (Light)
e Grazi Gonçalves (Mulheres
em Ação).

Na abertura da programação,
com 21 pilotos estreantes e no-
vatos, o líder do campeonato Ar-
thur Martins garante a pole po-
sition (1min04s079), mas ficou
pouco tempo na ponta. Quem
se deu bem foi Daniel Landin,
que largou em quarto, na segun-
da passagem já fez a volta mais
rápida (1min02s890) e logo
estava na liderança, para vencer
pela segunda vez consecutiva na
Light, seguido de Rodrigo Ma-
ver e Martins. Com este resulta-
do Landin assumiu a liderança do
segundo turno, e Arthur ampliou
a sua folga na pontuação do cam-
peonato.

A categoria feminina Mulhe-
res em Ação tem se mostrado
reveladora de novas talentos e
extremamente equilibrada. Bar-
bara Lopes conquistou a pole
position (1min05s284), enquan-
to que Nina Marques foi a mais
rápida entre as novatas. Barbara

liderou as primeiras voltas, ao
mesmo tempo em que Janaina
Zoumbounelos partia em quarto
e logo já estava brigando pela
vice-liderança com Natália Eu-
frásio. Nesta disputa as duas se
tocaram, com Natália escapando
da pista e Janaina sendo adverti-
da. Mas ela continuou aceleran-
do, ultrapassou Barbara, estabe-
leceu a volta mais rápida
(1min04s977) e venceu com lar-
ga vantagem. Entre as Estrean-
tes, a vitória ficou para Rebeca
Demori, que veio de São José
dos Campos só para participar
da prova. Em cinco etapas, fo-
ram cinco vencedoras diferen-
tes na Mulheres em Ação, o que
atesta o equilíbrio entre as me-
ninas. Grazi Gonçalves mantém
a liderança no campeonato, mes-
mo sem ainda ter vencido algu-
ma etapa.

Entre os pilotos com mais de
50 anos de idade, o atual cam-
peão mostrou que quer repetir a
dose, estabelecendo a pole po-
sition mais rápida entre todas as
categorias (1min02s055), com-
pletou o giro mais rápido
(1min00s574) e venceu com lar-
ga vantagem sobre Miguel Sa-
cramento. O português Filipe
Jorge venceu pela segunda vez na
temporada e lidera tanto o segun-
do turno, quanto a pontuação ge-
ral da Sênior.

Na categoria Graduados Lu-
ciano Bleker acertou uma boa
volta na chuva e ficou com a po-
sição de honra (1min02s615).
Mas ainda na primeira volta foi
superado, com Douglas Pecora-
ro partindo em terceiro e logo
assumindo a ponta. Bruno Furlan

chegou a liderar, fez a volta
mais rápida (1min01s417),
mas depois rodou. Pecoraro
recebeu a bandeirada de vitó-
ria com7s876 sobre Leonardo
Ferreira. Com a quarta coloca-
ção Júlio Luis assumiu a lide-
rança do segundo turno, en-
quanto Fábio Gudima, em
quinto, ampliou a sua pontua-
ção na ponta do campeonato.

Na principal corrida o bi-
campeão e atual líder da Elite só
não fez chover porque já estava
caindo muita água. Enquanto
Bruno Furlan assegurava a pole
position (1min02s771), Otazú
largava da 20ª e última posição.
Na primeira volta Alberto já pas-
sou em décimo, e foi ganhando
posições volta a volta, até assu-
mir a liderança na 15ª das 18 vol-
tas. Furlan ainda ameaçou fazen-
do em seguida a volta mais rápi-
da (1min00s215) entre todas as
categorias, mas a tocada sem er-

ros de Alberto Otazú ainda per-
mitiu que ele recebesse a bandei-
rada de sua quarta vitória com
2s006 de folga. Agora ele am-
pliou em muito a sua liderança
no campeonato e assumiu a van-
guarda do segundo turno.

Farta premiação
Os seis primeiros colocados

de cada prova da AKSP foram
premiados com troféus e kits
Phytoervas e Giovanna Baby, o
sétimo colocado de cada catego-
ria recebeu um kit da Cervejaria
Paulistânia, e a SM Reparadora
de Veículos entregou troféus
exclusivos para os autores de
todas as poles positions e voltas
mais rápidas.

Cada um dos vencedores da
AKSP ganhou da CSM Colormix
Paint um squeeze personalizado,
desconto em corte masculino na
Barbearia e Tattoo Fireworks,
treino de kart F-4 em Interlagos

com a LR Competições e espu-
mante Paulistânia X. A vencedo-
ra na categoria feminina Mulhe-
res em Ação foi agraciada com
voucher de desconto na loja
OMP / DKR e também espuman-
te Paulistânia X. As mulheres
participantes também levaram
troféus oferecidos pela Aroni,
medalhas, flores da Floricultura
Jardim dos Amores e kit da Gio-
vanna Baby/Phytoervas.

O português Jorge Filipe ao
estabelecer a pole position mais
rápida do evento foi contempla-
do com um par de luvas DKR
personalizada, enquanto Bruno
Furlan, autor da volta mais rápi-
da da etapa entre todas as cate-
gorias ganhou uma camiseta Har-
derthan.

Em momento de descontra-
ção após os pódios, o último
colocado de cada bateria recebeu
o troféu Mão de Pau, acompa-
nhado de voucher para aulas de
violão on-line da MRC Produ-
ções. O casa de pilotos Ricardo
Maçaranduba e Flávia Manoel –
que estreava -, foi premiado pelo
Auto Posto Colônia com o tro-
féu Casal Gasolina, composto de
um funil e galão com 5 litros do
precioso combustível. E finali-
zando o evento, a MCS Burguer
ofereceu um delicioso bolo para
comemorar os aniversariantes
do mês.

Antes das provas foram rea-
lizados vários sorteios para a ca-
tegoria Mulheres em Ação,
como par de luvas DKR, cami-
seta Harderthan, camiseta OMP,
curso de inglês Wise Up, derma
planing, escova e manicure no
Studio 16-Moema, aula de balett

clássico no Estúdio de Dança
Mariana Anjos, higienização de
ar condicionado e checkup de
itens de segurança na Medeiros
Oficina Mecânica, locação de
quadra na Rolley Beach, Massa-
gem Relaxante e Shiatsu na Car-
los Masso, drenagem linfática na
Studio Divando, jantar no restau-
rante Low BBQ, lavagem auto-
motiva e higienização de capace-
te na Box 4 Car, lavagem deta-
lhada na Infinity Automotive Pre-
mium, e depilação a laser na
Mary Estética.

Neste evento foram arreca-
dados vários alimentos para a
Casa de Velhinhos Ondina Lobo,
da zona sul de São Paulo. A pró-
xima etapa será dia 22 de setem-
bro, novamente no Kartódromo
de Interlagos.

O campeonato da Associação
dos Kartistas de São Paulo
(AKSP) tem o apoio de Aroni
Troféus, Auto Posto Colônia,
Barbearia e Tattoo Fireworks,
Box 4 Car, Carlos Massotera-
pia, Camisetas Harderthan,
Cervejaria Paulistânia, CSM
Colormix Paint, Estúdio de
Dança Mariana Anjos, Floricul-
tura Jardim dos Amores, Gio-
vanna Baby, Liv Confeitaria, LR
Competições, Luvas DKR,
Mary Estética, MCS Burguer,
Medeiros Oficina Mecânica,
MRC Produções, Phytoervas,
OMP/Bell, Otazú Coaching,
Restaurante Low BBQ, Rolley
Beach, SM Reparação de Veícu-
los, Studio Divando, Studio 16
Hair e Beauty, Wise Up.

C o n t a t o :
aksp.contato@gmail.com; What-
sApp: 11-99681.3549
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Uma grande prova não se
mede somente pelo número de
inscritos, mas sim pelo que
oferece para a diversão de seus
participantes. Aliás, é a partir
da excelência deste aspecto
que ela certamente atrairá mais
corredores. Pois é justamente
pensando nisso e tendo o bem-
estar e satisfação dos inscritos
como objetivo maior, que a
Yescom, organizadora da 24ª
Meia Maratona Internacional
do Rio de Janeiro, programa-
da para este domingo, dia 21
de agosto, colocará à disposi-
ção, mais uma vez, uma infra-
estrutura completa.

Serão 21.097 metros pela
bela orla da Cidade Maravilho-
sa e a programação completa
de largadas é a seguinte: 21 km
– largada no cruzamento das
avenidas Delfim Moreira e
Borges de Medeiros próximo
ao Jardim de Alah, no bairro do
Leblon e chegada na Praça
Cuauhtemoc – Aterro do Fla-
mengo, a partir das 6h50mim
com os Cadeirantes. Em segui-
da, a partir das 7 h será a vez
dos atletas de Elite masculina
e feminina. Cadeirante com
Guia começará às 7h05min,
enquanto Pelotão Premium,
PCD Premium e Pelotão Ge-
ral a partir das 7h15min. A pro-
va de 5k terá largada a partir das
6h30min na Praça Arquiteto
Laércio Sampaio, em frente as
quadras de society, e a chega-
da na Praça Cuauhtemoc.

Na parte de estrutura, além
de largada e chegada, no per-
curso também estarão à
disposição sete postos de hi-
dratação – serão cerca de 300
mil copos de água –, oito pos-
tos médicos, todos com ambu-

24ª Meia Maratona
Internacional do Rio de

Janeiro confirma
 horários e estrutura
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24ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro

lâncias UTI, cinco postos com
banheiros químicos, além de
postos com isotônico e torro-
ne. Haverá ainda ônibus guar-
da-volumes na largada no Le-
blon e que depois seguirão para
a chegada no Aterro.

Para que os inscritos cor-
ram e também se divirtam, o
staff será composto por cerca
de 900 pessoas, distribuídas
pela largada, chegada e os pos-
tos de serviços. Isso sem con-
tar médicos, paramédicos, so-
corristas, agentes de trânsitos e
órgãos públicos competentes,
todos trabalhando sério para o
sucesso do evento. Detalhes
sobre os serviços oferecidos
podem ser encontrados no site
oficial, www.meiamaratona
doriodejaneiro.com.br.

A entrega do kit será nos
dias 18 e 19 de agosto, das 9 h
às 20 h, e dia 20 de agosto, das 9
h às 18 h, na EXPO Atleta mon-
tada na Marina da Glória – Ave-
nida Infante Dom Henrique s/nº
– Glória – Rio de Janeiro. Não
haverá entrega de kit de partici-
pação no dia do evento e nem
após a realização do mesmo.

A Meia Maratona do Rio de
Janeiro é uma realização e or-
ganização da Yescom, com pa-
trocínio de Moove, NewON,
Assaí, Smartfit, Drograrias Pa-
checo e Sesc, e patrocínio es-
pecial de 3 Corações, Fit Food
e You Mercado Esportes. O
apoio é de Cosan, Montevérgi-
ne, Dois Cunhados, Movida,
Rikam, Wemobi, Michelob e
apoio especial da Prefeitura do
Rio. A supervisão é da World
Athletics, CBAt e FERAT.

Mais informações no site
oficial, www.meiamaratonad
oriodejaneiro.com.br.

Vanessa Sena é promessa de bons resultados
no Brasileiro Loterias Caixa Sub-18

Vanessa Sena dos Santos

A paulistana Vanessa Sena
dos Santos, da AD Centro Olím-
pico, de São Paulo, é uma das
principais atrações do Campeo-
nato Brasileiro Loterias Caixa
Interclubes Sub-18 de Atletismo,
que será realizado de sexta-feira
(19) a domingo (21) no Estádio
do Centro Nacional de Desen-
volvimento do Atletismo, na ci-
dade de Bragança Paulista, em

São Paulo.
A entrada é franca e o Brasi-

leiro Sub-18 também é uma boa
opção de entretenimento para a
população bragantina que pode-
rá assistir a competição, conhe-
cer o estádio de atletismo da ci-
dade e contar com uma estrutura
com food trcuks. Quem não pu-
der comparecer pode acompa-
nhar o campeonato que reunirá

o futuro do atletismo brasileiro
pelo canal do YouTube da Con-
federação Brasileira de Atletis-
mo (CBAt).

Vanessa, de 17 anos, dispu-
tou várias competições interna-
cionais neste ano. Nascida a 30
de maio de 2005, em São Paulo,
a atleta é orientada por Alexan-
dre Moratto, treinador do Cen-
tro Olímpico de Treinamento e
Pesquisa. Ela competiu, por
exemplo, os Jogos Sul-America-
nos da Juventude, em Rosário,
Argentina, e na Gymnasíade, na
região da Normandia, na Fran-
ça. Venceu em ambas as com-
petições a prova do salto em
distância. Também disputou o
Mundial Sub-20 de Atletismo,
em Cáli, na Colômbia, tudo
como experiência importante
para seu futuro.

“Após retorno da Vanessa do
Mundial nosso plano é ela estar
totalmente preparada novamen-
te para o Sul-Americano da ca-
tegoria, que será em setembro,
na nossa casa, de 9 a 11 de se-
tembro, no Centro Olímpico,
em São Paulo”, disse o treinador
Alexandre Moratto.

Vanessa Sena, recordista bra-
sileira sub-18 do salto em dis-
tância, com 6,35 m (0.3), marca
obtida na conquista da medalha
de ouro no Campeonato Brasi-
leiro Sub-20, no dia 23 de abril,
em São Paulo, está otimista. 

“Minhas metas ainda são conse-
guir melhorar meu tempo nos
100 m e no salto em distância.
Mas com preferência no distân-
cia que é a minha prova princi-
pal”, disse a atleta.

O Brasileiro de Atletismo
Sub-18 recebeu a inscrição de
141 clubes, num total de 804
atletas, representando 18 Esta-
dos e do Distrito Federal. A com-
petição classificará todos os
campeões em provas individuais
para o Sul-Americano Sub-18,
que será realizado 9 a 11 de se-
tembro, no Centro Olímpico de
Treinamento e Pesquisa, em São
Paulo. O segundo representante
brasileiro será indicado pelo
ranking nacional da categoria

No ano passado, AD Centro
Olímpico foi a campeã, so-
mando 137 pontos nos três
dias de competição. Foi o sex-
to título da equipe na catego-
ria. A APCEF-MG foi a segun-
da colocada, com 116 pontos,
e o IPEC-PR, o terceiro, com
111 pontos, seguidos por Cor-
ville-SC (79) e CASO-DF (75).

A Prevent Senior NewOn é
patrocinadora do atletismo
brasileiro oferecendo medici-
na esportiva de precisão e es-
tilo de vida para os que se li-
gam no esporte e apoio às com-
petições. As Loterias Caixa são
a patrocinadora máster do atle-
tismo brasileiro.
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Pinda/Unifunvic/São Miguel Saúde
início returno do Paulista Sub 21 em casa

Pinda/Unifunvic/São Miguel Saúde

A equipe do Pinda/Unifun-
vic/São Miguel Saúde retoma
nesta quarta-feira, dia 17, a dis-
puta do Campeonato Paulista
Sub 21 Masculino. A estreia no
returno será contra o Esporte
Clube Praia, a partir das 19 h,
no ginásio Juca Moreira, e o
grupo espera repetir o placar
do turno anterior, quando ven-
ceu na casa do adversário por 3
sets a 0. O time ocupa a sexta
colocação no campeonato,
com 25 pontos em 11 jogos,
mas com menos jogos que as
equipes mais bem colocadas na
tabela de classificação. O Sesi/
SP, por exemplo, lidera o cam-
peonato com 34, mas já fez dez
13 jogos.

O treinador Marcus Bichini
Júnior destaca que a equipe fez
uma boa preparação para o se-
gundo semestre e está pronta

para o início do returno. “Trei-
namos forte em dois períodos
e o grupo está pronto para a se-
gunda parte da competição. Te-
mos esse jogo em casa e con-
seguimos um bom resultado no
primeiro turno, o que nos deixa
animados para a quarta. Mas en-
traremos em quadra respeitan-

do o adversário e procurando
fazer um jogo concentrado e
focado no resultado positivo.
De qualquer forma, a expectati-
va é muito boa”, afirma.

Apesar da pausa no Paulista,
a equipe esteve em atividade fa-
zendo o amistoso coma seleção
brasileira Sub 19, em Minas Ge-

rais, e o primeiro confronto dos
Jogos Regionais, contra Ubatu-
ba, conseguindo dois resultados
positivos. “Foi bom para movi-
mentar os jogadores e para al-
guns testes. Agora, pelos Regi-
onais, faremos o segundo jogo
contra Mogi das Cruzes no fim
de semana para definir o pri-
meiro colocado”, explica.

A equipe conta com o apoio
institucional do Instituto Mau-
rício de Sousa, tem o apoio do
Grupo Electra, Hospital São
Miguel, GTex Brasil, Necton,
Shopping Pátio Pinda, Óticas
Diniz, Instituto Serginho 10,
Unifunvic, Gerdau, Moreira
Cesar Recicla Urca, Speed Trei-
namentos, São Miguel Saúde,
Baby Soft, SEMELP – Secreta-
ria Municipal de Esportes e La-
zer de Pindamonhagaba e Essen-
tial Fisio Reabilitação.

F
ot

o/
D

iv
ul

ga
çã

o


