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Copom eleva juros básicos da
economia para 13,25% ao ano
Em meio aos impactos da
guerra na Ucrânia sobre a economia global, o Banco Central
(BC) continuou a apertar os
cintos na política monetária.
Por unanimidade, o Comitê de
Política Monetária (Copom)
elevou a taxa Selic, juros básicos da economia, de 12,75%
para 13,25% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros.
A taxa está no maior nível
desde janeiro de 2017, quando estava em 13,75% ao ano.
Esse foi o 11ª reajuste consecutivo na taxa Selic. Apesar da
alta, o BC reduziu o ritmo do
aperto monetário. Depois de
dois aumentos seguidos de 1
ponto percentual, a taxa foi
elevada em 0,5 ponto.
De março a junho do ano
passado, o Copom tinha elevado a taxa em 0,75 ponto
percentual em cada encontro.
No início de agosto, o BC pas-

Aprovada MP que cria marco
regulatório da securitização
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Consulta de vagas do segundo
processo seletivo do Sisu está disponível
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O Laboratório de Enterovírus do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz) foi nomeado Laboratório de Referência
do Ministério da Saúde (MS)
para análise de amostras suspeitas de varíola dos macacos
(monkeypox). A unidade analisará o material coletado no
estado do Rio de Janeiro e em
toda a Região Nordeste.
A nomeação aumenta a rede de
referência em diagnóstico laboratorial da doença no país. Já faziam
parte da rede a Fundação Ezequiel
Dias, em Minas Gerais; o Instituto
Adolfo Lutz, em São Paulo; e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, por meio dos Laboratórios de
Biologia Molecular de Vírus e de
Virologia Molecular.
O chefe do Laboratório de
Enterovírus do IOC, Edson Elias, destacou que, com a rápida
proliferação do vírus no mundo,
a experiência da Fiocruz vai contribuir para uma precisa resposta
brasileira ao surto. Na semana
passada, o laboratório da Fiocruz
ministrou treinamento sobre
como realizar exames de detecção da doença para profissionais
de saúde da Bolívia, do Equador,
da Colômbia, do Peru, Paraguai,
Uruguai e da Venezuela.
De acordo com o Ministério da Saúde, é considerado caso
suspeito ou provável o do indivíduo de qualquer idade que, a
partir de 15 de março de 2022,
tenha apresentado início súbito
de febre, aumento dos gânglios
e erupção cutânea. Também é
preciso ficar atento à exposição
próxima e prolongada sem proteção respiratória, contato físico direto, incluindo contato sexual, ou contato com material
contaminado, como peças de
vestuário ou roupas de cama,
com algum caso provável ou
confirmado de monkeypox.
Também se deve observar o
histórico de viagem a países endêmicos ou com casos confirmados
da doença, que circula de forma
endêmica na África Central e na
África Ocidental. Neste ano, foram
registrados casos também na Europa e nas Américas. Até a terçafeiira (14), foram confirmados
mais de 1.700 casos em 36 países, como Reino Unido (470),
Espanha (275), Portugal (231) e
Alemanha (229). Na região das
Américas, foram diagnosticados
casos no Canadá (123), Estados
Unidos (65), Argentina (3), México (2) e Venezuela (1). No Brasil,
já são quatro casos positivos.
(Agência Brasil)

Câmara conclui votação de
projeto que limita ICMS
dos combustíveis
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Comércio paulista cria mais
de 10 mil vagas de emprego
em abril
O comércio paulista gerou
10.371 vagas com carteira assinada
em abril, depois de 2,6 mil postos
de trabalho fechados em março, de
acordo com dados da Pesquisa de
Emprego no Estado de São Paulo
(Pesp), da Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo do Es-

tado de São Paulo (FecomercioSP).
“É importante ressaltar que,
em abril do ano passado, o estado enfrentava a fase mais restritiva ao funcionamento e à ocupação dos estabelecimentos considerados não essenciais”, diz a
FecomércioSP.
Página 2
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500 Km de Interlagos chega a
38 edições e 65 anos de história
Uma das mais tradicionais
corridas de endurance do automobilismo brasileiro completará 65 anos de existência
e 38 edições. Realizados pela
primeira vez em 1957, os 500
Km de Interlagos de 2022
acontecerão no dia 4 de setembro, com os treinos livres
e classificatórios acontecendo nos dois dias anteriores. A
grande novidade neste ano
será o lançamento, dentro dos
500 Km, de uma nova categoria do automobilismo paulista, a Historic Race GT, que
terá uma classe à parte além
das destinadas a carros de turismo e protótipos nacionais
com motor de até 2,1 litros.
As inscrições estão abertas e
podem ser feitas no Automóvel Clube Paulista pelo e-mail
500km@500kmdesaopaulo.com.br.
Competirão na Historic
Race GT carros de construção e mecânica atuais, mas
com carenagens que remetem
a modelos de corrida ou de
rua de outras épocas, não sendo necessariamente réplicas
exatas. Seis já estão prontos
e dois remetem ao Fusca, um
deles aos “Fitti-Fusca” construídos no fim da década de
1960 pelos irmãos Emerson
e Wilsinho Fittipaldi. Outro
carro pronto para competir na
Historic Race GT é o Fúria,
inspirado em um carro de corrida concebido por Toni Bianco em 1970. Vendido para vários pilotos, o modelo recebeu motores Chrysler, Chevrolet, BMW, Alfa Romeo e
Lamborghini. Suas linhas
eram tão avançadas que anos
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Laboratório da
Fiocruz será
referência em
varíola dos
macacos

sou a aumentar a Selic em 1
ponto a cada reunião. Com a
alta da inflação e o agravamento das tensões no mercado financeiro, a Selic foi elevada em 1,5 ponto de dezembro do ano passado até maio
deste ano.
Com a decisão da quartafeira (16), a Selic continua
num ciclo de alta, depois de
passar seis anos sem ser elevada. De julho de 2015 a outubro de 2016, a taxa permaneceu em 14,25% ao ano. Depois disso, o Copom voltou a
reduzir os juros básicos da economia até que a taxa chegasse
a 6,5% ao ano em março de
2018. A Selic voltou a ser reduzida em agosto de 2019 até alcançar 2% ao ano em agosto
de 2020, influenciada pela contração econômica gerada pela
pandemia de covid-19. Esse era
o menor nível da série histórica
iniciada em 1986. Página 4

Protótipos de Leandro Totti e Ney Faustini lutam pela
vitória na prova de 2020
depois Toni Bianco passou a
construi-los
com
o
nome Bianco S, um carro esporte de rua com motor Volkswagen apresentado no Salão do Automóvel de 1976 e que fez muito sucesso. Bino Mark I (construído pela equipe Willys na década de 1960 e pilotado, entre
outros, por Luiz Pereira Bueno), Ford GT 40 (vencedor das
24 Horas de Le Mans entre
1966 e 1969) e Aurora (esportivo brasileiro com linhas inspiradas na Ferrari F40 de 1987,
fabricado no começo da década
de 1990) “vestem” os outros
carros da Historic Race GT que
já estão prontos.
Além da nova Historic Race
GT, os 500 Km de Interlagos terão as outras cinco categorias
adotadas desde 2019: Turismo
1.6, Turismo 2.0, Turismo Força Livre, Protótipos P3 e Protótipos P2. Até o momento, 45

automóveis confirmaram inscrição ou pediram reserva de
entrada nos 500 Km. “O regulamento atual foi muito bem aceito e dá oportunidade de participação de carros de corrida para
os quais não existem categorias específicas atualmente. Isso
permite que os preparadores e
mecânicos tenham um certo
grau de liberdade para tornar
seus carros mais competitivos
e torna a competição muito interessante em termos técnicos”,
explica Silvio Zambello, presidente do Automóvel Clube Paulista, organizador dos 500 Km
de Interlagos.
Em 2021, a prova foi realizada em conjunto com as 500
Milhas de Londrina, devido à
falta de datas disponíveis em Interlagos - uma situação causada
pelos meses de fechamento devido à pandemia da covid-19 e
às reformas necessárias para se-

diar o GP de São Paulo de Fórmula 1. Segundo Zambello, a
volta dos 500 Km a Interlagos
teve três importantes colaboradores: Ricardo Tripoli (ex-secretário da Casa Civil da Prefeitura de São Paulo), Vicente Rosolia (assessor da Casa Civil) e
Marcelo Pinto (diretor do autódromo). “Interlagos é o principal autódromo do Brasil e também recebe a Fórmula 1. Além
das categorias regionais, todas
as nacionais de automobilismo
e motociclismo competem em
São Paulo e isso cria uma demanda muito grande por datas.
Expusemos a história e a tradição dos 500 Km e eles perceberam o quanto era importante
trazer a corrida de volta para Interlagos”, elogia.
Os primeiros treinos para os
500 Km de Interlagos estão programados para a sexta-feira, 2 de
setembro, e a definição do grid
acontecerá no sábado, 3 de setembro. A programação completa e o horário da largada no dia 4
serão divulgados em breve.
65 anos de história
A primeira edição dos 500
Km de Interlagos foi realizada
em 1957. Esta corrida diferenciava-se por acontecer no anel
externo do traçado original de
Interlagos •uma clara inspiração
nas 500 Milhas de Indianápolis.
O anel externo, apesar de ter

curvas somente para a esquerda como a pista norte-americana, não era um oval propriamente dito, mas permitia altas
médias horárias. Esse atrativo
fez a corrida ganhar importância rapidamente e se transformar em uma das mais aguardadas do calendário anual de
automobilismo.
A prova deixou de acontecer em alguns anos devido a
fatores diversos, em especial
reformas no autódromo e restrições governamentais de uso
de combustível para provas
automobil ísticas durante a
crise do petróleo. A partir de
1997, entretanto, os 500
Km voltaram com força, já
no traçado único que Interlagos passou a ter com as
reformas concluídas no início de 1990. Entre 2014 e
2017, a prova foi transferida para o Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP),
e teve seu nome alterado
para 500 Km de São Paulo.
Em 2021, a corrida aconteceu em conjunto com as 500
Milhas de Londrina, devido
ao fechamento prolongado de
Interlagos para receber obras
para a Fórmula 1. O nome original dos 500 Km foi retomado em 2018 com a volta da
corrida a Interlagos, e o atual
regulamento foi adotado no
ano seguinte.
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São Paulo confirma terceiro caso
de varíola dos macacos no estado
Mais um caso de varíola dos
macacos ocorre no estado de
São Paulo. Ele foi confirmado
pelo Instituto Adolfo Lutz. O
paciente é um homem. Ele vive
na cidade de São Paulo e tem 31
anos. Está internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas
com um bom quadro clínico.
Segundo a Secretaria estadual
da Saúde, o paciente tem histórico de viagem à Europa. A
secretaria informou ainda que
ele e seus contactantes estão isolados e monitorados.
Na semana passada, duas outras ocorrências de varíola dos
macacos foram confirmadas no
estado. Na última quinta-feira
(9), o governo paulista confirmou o primeiro caso no país: um

morador da capital paulista que
está internado no Emílio Ribas,
com boa evolução do quadro clínico. O segundo registro foi
detectado em um homem, de
29 anos, que está isolado em
sua residência em Vinhedo, no
interior do estado. Ambas as
ocorrências foram consideradas importadas, já que os pacientes tinham histórico de viagem ao exterior.
O Ministério da Saúde informou na quarta-feira, (15) que já
foi notificado sobre esse novo
caso em São Paulo e sobre um
novo paciente no estado do Rio
de Janeiro. É um brasileiro de
38 anos, residente em Londres,
que chegou ao Brasil em 11 de
junho para visitar a família. Se-

www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
Os vereadores cristãos tão ligados na morte física do “Corpo de Cristo”, pra salvar as almas dos eleitores ?
.
PREFEITURA (São Paulo)
O cristão católico Ricardo Nunes tá ligado na morte física
do “Corpo de Cristo” pra salvar as almas dos eleitores ?
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Os deputados cristãos tão ligados na morte física do “Corpo
de Cristo”, pra salvar as almas dos eleitores ?
.
GOVERNO (São Paulo)
O cristão católico Rodrigo Garcia tá ligado na morte física
do “Corpo de Cristo”, pra salvar as almas dos governados ?
.
CONGRESSO (Brasil)
Senadores e deputados cristãos tão ligados na morte física
do “Corpo de Cristo”, pra salvar as almas dos eleitores ?
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
O ex-católico, hoje evangélico Bolsonaro tá ligado na morte
física do “Corpo de Cristo”, pra salvar as almas dos governados
?
.
PARTIDOS (Brasil)
Os cristãos e donos dos 32 partidos tão ligados na morte
física do “Corpo de Cristo”, pra salvar as almas dos eleitores ?
.
JUSTIÇAS (Brasil)
Os 10 cristãos no Supremo - Fux é do Judaísmo - tão ligados
na morte do “Corpo de Cristo”, pra salvar as almas dos injustiçados ?
.
HISTÓRIAS
No livro (Literatura Bíblica) de Apocalipse (Revelações capítulo 19 - versículos de 11 a 15) tá escrito que em breve, o Rei
(nosso Cristo) travará uma Guerra Justa contra o sistema perverso de Satanás ... A vitória de Jesus é Garantida ...
.
ANO 30
O jornalista Cesar Neto assina esta coluna de política na imprensa (Brasil) desde 1992. O site - cesarneto.com - se tornou
referência das liberdades possíveis. Recebeu Medalha Anchieta
(Câmara - São Paulo) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia São Paulo)
.
Email cesar@cesarneto.com
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Transmissão
A varíola dos macacos é uma
doença viral rara transmitida
pelo contato próximo com uma

pessoa infectada e com lesões de pele. O contato pode
ser por abraço, beijo, massagens ou relações sexuais. A
doença também é transmitida
por secreções respiratórias e
pelo contato com objetos, tecidos (roupas, roupas de cama
ou toalhas) e superfícies utilizadas pelo doente.
Não há tratamento específico, mas os quadros clínicos
costumam ser leves, sendo
necessários o cuidado e a observação das lesões.
De acordo com a Secretaria de Saúde, os primeiros
sintomas podem ser febre,
dor de cabeça, dores musculares e nas costas, linfonodos inchados, calafrios ou
cansaço. De um a três dias

após o início dos sintomas,
as pessoas desenvolvem lesões de pele, geralmente na
boca, pés, peito, rosto e ou
regiões genitais.
Para a prevenção, deve-se
evitar o contato próximo com
a pessoa doente até que todas
as feridas tenham cicatrizado,
assim como com qualquer material que tenha sido usado
pelo infectado. Também é importante a higienização das
mãos, lavando-as com água e
sabão ou utiliz ando álcool gel.
Vacina
A vacina aplicada contra a
varíola tradicional ou humana, chamada de smallpox ,
mantinha alguma proteção
contra a varíola dos macacos.

Mas, segundo o Instituto Butantan, esse imunizante deixou de ser aplicado há muito
tempo, já que a varíola humana foi erradicada no início da
década de 1980. Com isso,
pessoas com idade inferior a
40 anos nunca foram imunizadas no Brasil.
O Butantan informou que,
atualmente, há uma outra vacina contra a varíola humana,
indicada também contra a varíola dos macacos, produzida
pela farmacêutica dinamarquesa Bavária Northean. No
entanto, essa vacina não é produzida em larga escala, ou
seja, não há um número de
doses suficiente para distribuição em escala mundial.
(Agência Brasil)

Parada do Orgulho LGBT+ de São
Paulo volta à Paulista no domingo
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gundo o ministério, o paciente
está em isolamento domiciliar.
Seu quadro clínico é estável.
Segundo o Ministério da
Saúde, com essas duas novas
confirmações, já são cinco os
casos de varíola dos macacos
(monkeypox) no Brasil: três em
São Paulo, um no Rio Grande do
Sul e um no Rio de Janeiro. Oito
casos seguem em investigação.
O ministério informou ainda
que o óbito que estava em investigação em Minas Gerais foi
descartado para monkeypox. As
causas desse óbito ainda estão
em investigação.
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Depois de 2 anos acontecendo de forma virtual devido à pandemia da covid-19, a Parada do
Orgulho LGBT+ de São Paulo
volta em sua 26º edição à Avenida Paulista no próximo domingo (19), a partir das 12h, com o
tema Vote com Orgulho - Por
uma Política que Representa, em
referência às eleições de outubro deste ano. Realizado pela
Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP), o evento tem como

objetivo reafirmar seu compromisso de luta contra o preconceito e promover a união e a força da comunidade LGBT+.
“Após dois anos sem edições
presenciais, é um prazer imenso retornar às ruas e reforçar ao
público sua responsabilidade em
apoiar representantes que estejam
comprometidos com um Brasil
mais justo e igualitário. É por isso
que endossamos na nossa campanha a necessidade de atenção com
as eleições que se aproximam”,

disse a presidente da APOLGBTSP, Claudia Garcia.
Neste ano desfilarão pela
paulista 18 trios elétricos, sendo o primeiro do grupo Mães
Pela Diversidade, que reúne
mães de pessoas LGBTQIA+
em apoio à comunidade. Entre
os artistas confirmados estão
Mariana Munhoz, Ana Dutra,
Luana Hassen, Nick Cruz, Ariah, Brunelli, Quebrada Queer,
Thaline Karajá, Kauan Russell,
Tiago Abravanel, bloco Agrada

Gregos, Gretchen, Paullete
Pink, JoJo Todinho, Majur e as
Pitayas, DJ Heey Cat, Mateus
Carrilho, Aretuzza Love, Pocah,
Luísa Sonza, Pepita, Lexa, DJ
Cris Negrini, Ludmilla, Liniker,
MC Rebecca, Minoqueens e
Pabllo Vittar.
Segundo a APOLGBT-SP, a
parada em São Paulo seguirá todos os protocolos vigentes de
segurança, fortalecendo também
a luta contra a covid-19. (Agência Brasil)

Comércio paulista cria mais de
10 mil vagas de emprego em abril
O comércio paulista gerou
10.371 vagas com carteira assinada em abril, depois de 2,6 mil
postos de trabalho fechados em
março, de acordo com dados da
Pesquisa de Emprego no Estado de São Paulo (Pesp), da Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo (FecomercioSP).
“É importante ressaltar que,
em abril do ano passado, o estado enfrentava a fase mais restritiva ao funcionamento e à ocupação dos estabelecimentos
considerados não essenciais”,
diz a FecomércioSP.
O varejo foi o setor que mais
se destacou em abril, com a criação de 6.345 empregos, influenciada pelo segmento de ferragens, madeira e materiais de
construção, com a formação de
860 vagas.
O comércio por atacado gerou 2.647 vagas de emprego, gra-

ças, principalmente, ao segmento de produtos alimentícios em
geral, responsável pela criação
de 365 postos.
O comércio e reparação de
veículos registrou o desenvolvimento de 1.379 vagas, com destaque para a atividade varejista
de peças e acessórios novos para
veículos (325).
A pesquisa mostra ainda que,
nos primeiros quatro meses do
ano, o balanço é negativo, com
o fechamento de 11.337 postos
de trabalho. O varejo, que perdeu 24.698 empregos, foi o
principal responsável pelo resultado no período.
As principais influências observadas foram os resultados dos
hipermercados e supermercados (-15.037) e do ramo de vestuário e acessórios (-7.066). Já
o atacado apresentou saldo positivo de 8.984 vagas, enquanto o setor de comércio e repa-

ração de veículos gerou outras
4.377 vagas.
Nos serviços houve criação
de 27.938 empregos em todo o
estado de São Paulo, um crescimento de quase 200% em relação ao mesmo período do ano
passado, quando se apontou geração de 9.725 vagas.
Com o resultado de abril, o
estoque chegou a quase 6,692
milhões de vínculos empregatícios. Das 14 divisões que formam o setor, 12 demonstraram
avanço na empregabilidade: os
serviços de transporte, armazenagem e correios, com 8.679
novos postos de trabalho, e o de
alojamento e alimentação, com
7.186 empregos, foram os que
mais geraram vagas.
Capital paulista
Segundo a FecomercioSP, na
cidade de São Paulo, o comércio gerou 4.182 empregos com

carteira assinada, com destaque
para o varejo, que criou 2.779
postos de trabalho, puxado por
vestuário e acessórios (436).
No ano, o setor perdeu 932 vagas, em razão da divisão varejista (-5.583), especialmente
dos hipermercados e supermercados (-4.839).
Já nos serviços, foram criadas 5.579 vagas, com o melhor
resultado no grupo de alojamento e alimentação (3.300),
puxado pelos restaurantes e
bares (2.493), enquanto o pior
foi observado nos serviços administrativos e complementares, que perderam 7.313 postos de trabalho, com atenção
especial ao segmento de serviços de seleção, agenciamento e locação de mão de obra (4.230 vagas). No ano, foram
51.100 postos, com liderança
dos serviços educacionais
(14.456). (Agência Brasil)

Governo anuncia reforma de
27 distritos policiais e compra
de 17 mil armas e coletes
O governador Rodrigo Garcia anunciou na quarta-feira
(15), na sede do Denarc (Departamento de Investigações sobre
Narcótico s), um investimento
de R$ 110,7 milhões na Polícia Civil. Os recursos estaduais serão usados na modernização de 27 distritos policiais
na capital e aquisição de mais
de 17 mil armas e coletes balísticos para dar mais segu rança a policiais e melhorar o atendimento à população.
“Estamos anunciando a reforma de dezenas de delegacias
em São Paulo e também a entrega de armamentos. São mais de
12,5 mil pistolas que se somam
a coletes balísticos e uma série
de instrumentos para que a polícia de São Paulo continue sen-

do a mais equipada do Brasil. A
Polícia Civil tem papel fundamental na identificação de criminosos e investigação de grandes quadrilhas do crime organizado”, disse Rodrigo.
A maior parte do investimento confirmado pelo governador
será aplicada em reformas e
modernizações de 27 distritos
policiais da cidade de São Paulo. Com ordens de serviço expedidas para 12 prédios, as
obras começam neste mês e têm
conclusão prevista até dezembro, sob investimento de R$
35,5 milhões.
As reformas dos outros 15
distritos têm previsão de início
entre julho e agosto e conclusão
em até seis meses, com outros
R$ 38,4 milhões em recursos

do Estado. Além de melhorar as
condições de trabalho dos policiais, a modernização dos distritos facilita o acesso da população para registro de ocorrências ou para compartilhar informações com a polícia.
O governador Rodrigo confirmou a aquisição de 12,5 mil
pistolas calibre 9 mm e 250 carabinas calibre .556 para a Polícia Civil. As novas armas foram
compradas por meio de concorrência internacional, que teve
como vencedoras as empresas
Glock America S.A e a Israel
Weapon Industries Ltda.
Todo o armamento está sendo embarcado nos EUA e em
Israel, respectivamente, com
previsão de chegada a São Paulo no final deste mês. O Gover-

no do Estado investiu R$ 26,6
milhões nas armas.
A Polícia Civil também vai
receber também 4,4 mil novos
coletes balísticos e 31,3 mil distintivos. O equipamento foi
comprado por meio de pregão
eletrônico no ano passado, em
investimento total de R$ 10,2
milhões.
Rodrigo Garcia ainda reabriu
o Museu Delegado de Polícia
Nestor Sampaio Penteado, que
estava desativado desde junho de
2012. Com acervo relacionado
à temática de prevenção e combate às drogas, o espaço recebe
o nome do delegado precursor
da prevenção primária na Polícia Civil. Mais informações estão disponíveis no site
dipe.sili.com.br/ .

Estado de SP autoriza editais para a contratação
de mais de 2,7 mil policiais militares
O Governo de SP autorizou a abertura de editais para
contratação de 2,7 mil novos
policiais militares. A medida
foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de
quarta-feira (15).
São 2.700 vagas para o

cargo de Soldado PM 2ª Classe e 11 para o de 2° Tenente
Músico PM. O próximo passo será a abertura de edital,
para que os interessados possam se inscrever para a realização da prova. A abertura do
concurso deve respeitar a su-

ficiência orçamentária e os
preceitos legais.
As etapas seguintes incluem seleção dos candidatos,
nomeações e posse. Após todas as fases concluídas, os
aprovados devem iniciar o
curso de formação.

Desde o início da atual
gestã o , 1 2 . 8 8 2 p o l i c i a i s ,
sendo 9.761 PMs, já passaram pelos cursos de formação e estão atuando em todo
o território paulista. Além
deles, outros 2.171 PMs em
formação.
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Setor da construção empregou
2 milhões de pessoas em 2020
Em sua trigésima edição, divulgada na quarta-feira (15) pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Pesquisa Anual da Indústria da Construção (Paic) revela que, em
2020, primeiro ano da pandemia
do novo coronavírus, o setor da
construção envolveu um total de
131,8 mil empresas ativas que
empregaram 2 milhões de pessoas, às quais foram pagos R$
58,7 bilhões em salários, retiradas e outras remunerações.
Foram gerados R$ 325,1 bilhões em valor de incorporações, obras ou serviços da construção, naquele ano. A sondagem
indica que os resultados do valor de incorporações, obras ou
serviços da construção somaram
R$ 147,3 bilhões para o segmento de Construção de edifícios; R$ 106,4 bilhões para
Obras de infraestrutura; e R$
71,4 bilhões para Serviços especializados para construção.
De acordo com os dados
apurados pelo IBGE, houve mudança estrutural no setor da
construção, nos últimos dez
anos: o segmento de maior participação em valor de incorporações, obras ou serviços da
construção no ano de 2011 - o
de obras de infraestrutura - caiu
de 41,7% para 32,7% do total,
em 2020. Em contrapartida, o
segmento de construção de edifícios teve a participação ampliada de 39,9% para 45,3%, no
período. Da mesma forma, o
segmento de serviços especializados para construção aumentou
sua participação de 18,5% para
22,0%, de 2011 para 2020. Na
década pesquisada, o setor formal da construção passou a se

caracterizar por empresas de
menor porte e pagando salários
mais baixos.
No primeiro ano da pandemia do novo coronavírus, o valor adicionado bruto da construção sofreu queda de 6,3% em
relação ao ano anterior, segundo o Sistema de Contas Nacionais (SCN), do IBGE. Também
em 2020, o Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens
e serviços produzidos no país)
caiu, em volume, 0,9%, em decorrência dos impactos produzidos pela pandemia na economia
como um todo. Da mesma forma, a produção física industrial
de insumos típicos da construção
civil enfrentou retração de 0,2%,
em 2020, sendo a queda mais
acentuada nos primeiros meses
daquele ano, revela o SCN.
Setor privado
A Paic mostra que, em 2020,
o setor privado teve sua maior
participação na década, respondendo por 70,2% do valor de
obras ou serviços da construção,
contra 61,5%, em 2011. Segundo o IBGE, o aumento foi influenciado, principalmente, pelo
segmento de construção de edifícios e dos serviços especializados para construção, nos quais
a participação do setor privado
atingiu 82% e 79,4%, respectivamente, em 2020, contra
75,6% e 78%, em 2011.
Já no segmento de obras de
infraestrutura, que tem no setor
público seu principal contratante historicamente, o valor de
obras ou serviços da construção
foi dividido com a esfera privada. Com isso, a participação do
setor público sofreu retração de

7,9 pontos percentuais em dez
anos, caindo de 57,9%, em
2011, para 50%, em 2020, enquanto o setor privado ampliou
sua fatia de 42,1% para 50%.
Ainda de acordo com a PAIC, a
participação do setor público
como demandante de obras ou
serviços da construção caiu 8,7
pontos percentuais (p.p.) no período de 2011 a 2020.
O grupo das oito maiores
empresas da construção reduziu
o valor, caindo de 11% do total
do setor, em 2011, para 4,8%,
em 2020, queda de 6,2 pontos
percentuais. Por segmentos,
houve queda no valor das empresas de construção de edifícios,
de 8,7% para 7% na década, e no
segmento de obras de infraestrutura, de 25,3%, em 2011, para
10% em 2020 (queda de 15,3
p.p.). No sentido contrário, o
segmento de serviços especializados para construção apresentou expansão da concentração,
subindo de 4,7%, em 2011, para
7,2%, em 2020.
Emprego
A Paic 2020 evidencia redução do número de pessoas ocupadas de 2,7 milhões, em 2011,
para 2 milhões, em 2020. Isso
significou perda de 680,7 mil
empregos. Embora essa queda
tenha ocorrido nos três segmentos da construção, o destaque foi
para a construção de edifícios,
que respondeu por 46,1% da retração registrada. Em ternos de
distribuição do pessoal empregado, a construção de edifícios
se manteve como o principal
segmento empregador, com
35,3% de participação em 2020,
seguido por serviços especiali-

zados para construção, com
33%, e obras de infraestrutura,
com 31,8%.
O levantamento do IBGE registra que, entre 2019 e 2020, o
volume de emprego na indústria
da construção aumentou em 71,8
mil pessoas. O segmento que
mais contribuiu para esse resultado foi o de obras de infraestrutura, que empregou 61,6 mil pessoas a mais no período, seguido
por construção de edifícios, com
mais 32,7 mil pessoas. Por outro lado, o segmento de serviços
especializados para construção
mostrou queda de 22,5 mil pessoas nesse período.
Do ponto de vista do emprego formal, a pesquisa constatou
que os impactos da pandemia do
novo coronavírus não puderam
configurar um resultado negativo para o setor da construção em
2020, frente o ano anterior. O
segmento de obras de infraestrutura, em especial, já vinha retomando o ritmo das atividades
e não enfrentou graves problemas de abastecimento em termos de materiais para construção no primeiro ano da pandemia. Soma-se a isso o porte maior das empresas, que teria representado “maior estabilidade dos
vínculos formais de trabalho em
2020 relativamente a 2019”. A
pesquisa destacou ainda que os
vários decretos federais, estaduais e municipais incluíram a
construção no rol de atividades
essenciais, o que permitiu a continuidade das obras durante a
pandemia.
A pesquisa mostra que, em
2020, comparativamente a
2019, houve incremento de
3,8% no número de pessoas

Câmara aprova MP que cria marco
regulatório da securitização
A Câmara dos Deputados
aprovou na quarta-feira (15) a
medida provisória que estabelece
um marco regulatório das companhias securitizadoras e cria a Letra de Risco de Seguro (LRS). A
matéria segue para o Senado.
A MP foi editada em março
pelo governo federal para atualizar regras anteriormente dispersas em vários tipos de legislação.
O texto define regras para a securitização (conversão) de direitos creditórios (créditos que um
produtor tem direito a receber e
que podem ser usados para converter dívidas em títulos rurais).
“Os instrumentos criados

servirão como importantes ferramentas de gestão de risco que
são hoje inexistentes, permitindo às empresas alcançarem um
conjunto mais diversificado de
atividades econômicas. Isso tenderá a reduzir o custo da assunção de riscos, e por sua vez, este
benefício deve ser repassado às
famílias na forma de uma maior
gama de serviços e produtos e
condições mais favoráveis de
crédito”, justificou o governo ao
editar a medida.
As securitizadoras são empresas não financeiras especializadas em colocar no mercado
títulos representativos de direi-

tos de créditos a receber. Esses
títulos, chamados de certificados
de recebíveis (CR), são comprados por investidores que recebem em troca uma remuneração
(juros mais correção monetária,
por exemplo). Até a MP, a legislação contemplava a emissão de
certificados imobiliários (CIR) e
do agronegócio (CRA).
O interessado em obter um
financiamento estruturado mais
em conta que o do setor bancário (um shopping em ampliação,
por exemplo) busca a companhia
securitizadora para montar um
certificado a ser lançado no
mercado dando como garantia

os aluguéis a receber das lojas a
construir.
A medida também disciplina
a emissão de Letras de Riscos
de Seguros (LRS), tipo de título
privado que cobre os riscos de
seguros rurais. Esses papéis só
poderão ser emitidos por meio
de Sociedades Seguradoras de
Propósito Específico (SSPE),
empresas que só podem atuar no
mercado de riscos de seguros,
de previdência complementar,
de saúde complementar, de resseguro (seguro para seguradoras) ou de retrocessão (desapropriação efetuada pelo Poder Público). (Agencia Brasil)

Presidente veta retorno do despacho
gratuito de bagagem em avião
O presidente Jair Bolsonaro
sancionou projeto de lei que altera a legislação do setor aéreo,
mas vetou o retorno do despacho gratuito de bagagem. A volta do despacho de bagagem foi
incluído no texto da Medida
Provisória (MP) 1089/2021,
conhecida como MP do Voo
Simples, e aprovada no fim de
maio pela Câmara dos Deputados.
A MP autorizava o despacho gratuito, sem qualquer
tipo de taxa, de até um volume de bagagem com até 23 kg
em voos nacionais e 30 kg em
voos internacionais.

Atualmente, as empresas aéreas cobram um valor à parte no
preço da passagem pelas bagagens de 23 quilos em voos nacionais e 32 quilos nos voos internacionais. O governo disse
que vetou o retorno “por contrariedade ao interesse público”.
“Entretanto, a despeito da
boa intenção do legislador, a
proposição contraria o interesse público, tendo em vista que,
na prática, aumentaria os custos
dos serviços aéreos e o risco
regulatório, o que reduziria a
atratividade do mercado brasileiro a potenciais novos competidores e contribuiria para a ele-

vação dos preços das passagens
aéreas. Em síntese, a regra teria
o efeito contrário ao desejado
pelo legislador”, diz a justificativa do veto.
Voo Simples
A MP do Voo Simples flexibilizou procedimentos relativos
ao setor aéreo e à atuação da
Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac), derrubando diversas normativas. O texto define
o serviço aéreo como atividade
de interesse público que, mesmo submetida a uma regulação,
pode ser livremente explorada
por entes privados.

Entre outros pontos, estabelece que qualquer pessoa física
ou jurídica poderá explorar serviços aéreos, observadas as normas do Código Brasileiro de
Aeronáutica (CBA) e da autoridade de aviação civil.
Com a aprovação, a Anac passa a ter mais controle regulatório sobre criação e extinção de
tarifas aeroportuárias devidas
por companhias aéreas e passageiros pelo uso da infraestrutura. Segundo o governo, a medida foi necessária diante das circunstâncias impostas pela pandemia do novo coronavírus (covid-19). (Agencia Brasil)

IGP-10 registra inflação de
0,74% em junho, diz FGV
O Índice Geral de Preços
– 10 (IGP-10), medido pela
F u n d a ç ã o G e t u l i o Va rg a s
(FGV), registrou inflação de
0,74% em junho deste ano,
superior aos 0,10% de maio.
Com o resultado, o IGP-10

acumula taxas de 8,53% no
ano e de 10,40% em 12 meses.
A alta da taxa de maio
para junho foi puxada pelos
três subíndices que compõem o IGP-10. O Índice de

Preços ao Produtor Amplo
(IPA), que mede o atacado,
passou de uma deflação
(queda de preços) de 0,08%
em maio para uma inflação
de 0,47% em junho.
O Índice de Preços ao

Consumidor (IPC), que
mede o varejo, passou de
0,54% para 0,72% no período. Já o Índice Nacional de
Custo da Construção (INCC)
subiu de 0,74% para 3,29%.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

ocupadas. Já os salários, retiradas e outras remunerações pagas foram ampliadas em apenas
0,2%, o que sinaliza uma estabilidade real. Isso quer dizer que
mesmo em um ano de pandemia
da covid-19, o setor da construção demonstrou relativa estabilidade no montante de salários,
retiradas e outras remunerações.
Custos e despesas
Considerando o número total de pessoas ocupadas dividido pelo número de empresas,
notou-se queda na ocupação de
28 para 15 pessoas, entre 2011
e 2020. Essa tendência foi observada nos três segmentos, destacando obras de infraestrutura,
que ocupava 98 pessoas, em
média, em 2011, e passou a ocupar 45, em 2020. Também a remuneração média, medida em
salário-mínimo (s.m.), teve redução nos últimos dez anos, passando de 2,6 s.m. para 2,2 s.m.
Em relação aos custos e despesas da indústria da construção,
verificou-se que os gastos com
pessoal continuaram liderando,
com crescimento de 46,4%, em
2011, para 49,3%, em 2020,
enquanto consumo de materiais
caiu de 37,9% para 35,9%; e
obras e serviços contratados a
terceiros reduziram de 15,6%
para 14,8%.
Na comparação da última
década, obras residenciais continuaram sendo o principal produto da construção, com 24,9%
de participação no total, expansão de 2,7 p.p. em dez anos. Em
segundo lugar, aparecem serviços especializados para construção, com mais 3 p.p. de participação. O maior aumento no pe-

ríodo entre 2011 e 2020 coube
ao grupo de obras de infraestrutura para energia elétrica, telecomunicações, água, esgoto e
transporte por dutos, que subiu
de uma participação de 11,5%,
em 2011, para 14,7%, em 2020.
O IBGE destacou que na relação
entre 2019 e 2020, esse grupo
experimentou queda de 0,5 ponto percentual. A maior redução,
entretanto, foi observada no grupo de edificações industriais,
comerciais e outras edificações
não residenciais, que passaram
de 14,9% para 10,6%.
Por regiões
A análise por regiões revela
que não houve grandes mudanças tanto em relação ao número
de pessoas ocupadas como ao
valor de incorporações, obras ou
serviços da construção para empresas com 5 ou mais pessoas.
Nas duas variáveis, o Sudeste foi
o destaque. Em termos de emprego, a região elevou sua participação de 47,6% para 49,7%
do pessoal ocupado. Apesar da
queda de 51,9% para 48,5% nos
últimos dez anos no valor de incorporações, obras ou serviços
da construção, o Sudeste brasileiro permaneceu na liderança
do ranking no país.
De acordo com a Paic 2020,
a Região Sul apresenta tendência de crescimento nos últimos
dez anos, elevando participação
tanto no valor de incorporações,
obras e serviços de construção,
como em pessoal ocupado. O
Nordeste, em contrapartida, foi
a região que mais perdeu em participação, no referente a pessoal ocupado, na década (de 24%
para 19,2%). (Agencia Brasil)

STF muda critérios
para repasse para
educação a estados
e municípios
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na quarta-feira (15) mudar os critérios para
repasse aos estados e municípios dos recursos arrecadados
com a cobrança do salárioeducação das empresas.
Com a decisão, estados do
Nordeste vão receber mais recursos para investimentos na área
a partir 1º de janeiro de 2024.
A Corte finalizou o julgamento de uma ação protocolada em 2009 por nove estados do Nordeste. Na ação, os
governos estaduais contestaram os critérios de transferência dos recursos arrecadados
com a cobrança do salárioeducação, contribuição social
paga pelas empresas para financiar a educação pública.
Para os estados, os critérios de rateio com base no nú-

mero de alunos matriculados e
na origem da arrecadação da
contribuição beneficiam os estados mais industrializados. As
cotas são transferidas pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Por 7 votos a 4, prevaleceu
o voto do relator, ministro Edson Fachin, para quem o critério de origem da arrecadação
do salário-educação afeta a
qualidade do ensino oferecido
pelos estados que recebem repasses menores.
Conforme a tese de julgamento aprovada pelos ministros, a partir de 1º de janeiro
de 2024, as cotas estaduais e
municipais devem ser integralmente repassadas pelo FNDE
somente de acordo com o número de matrículas na rede
pública. (Agencia Brasil)

Consulta de vagas do
segundo processo
seletivo do Sisu
está disponível
A consulta de vagas para o
segundo processo seletivo de
2022 do Sistema de Seleção
Unificada (Sisu) já pode ser
acessada no portal Acesso Único. As inscrições começarão dia
28 de junho e terminarão no dia
1º de julho.
Durante a consulta, será possível visualizar as vagas ofertadas por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização dos cursos.
Também será possível acessar a
íntegra do documento de adesão
de cada uma das instituições que
aderiram ao Sisu.
Para participar do Sisu, será
exigido do candidato que tenha
realizado o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem), edição
de 2021, obtido nota superior a
zero na prova de redação, e não
tenha participado do Enem na
condição de treineiro.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 6 de
julho. A matrícula ou registro
acadêmico deverão ser feitos de
13 a 18 de julho. Já o prazo para
interessados manifestarem interesse em participar da lista de
espera será de 6 a 18 de julho.
O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação (MEC) no qual as instituições públicas de educação superior, sejam elas federais, estaduais ou municipais, oferecem vagas a serem disputadas por candidatos inscritos em cada edição da seleção.
Os candidatos são selecionados para as opções de cursos
indicados no ato de inscrição, de
acordo com a melhor classificação de nota obtida na edição
mais recente do Enem, que, nesta edição, será a de 2021.
(Agencia Brasil)
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Copom eleva juros básicos da
economia para 13,25% ao ano
Em meio aos impactos da
guerra na Ucrânia sobre a economia global, o Banco Central
(BC) continuou a apertar os
cintos na política monetária.
Por unanimidade, o Comitê de
Política Monetária (Copom)
elevou a taxa Selic, juros básicos da economia, de 12,75%
para 13,25% ao ano. A decisão
era esperada pelos analistas financeiros.
A taxa está no maior nível
desde janeiro de 2017, quando

estava em 13,75% ao ano. Esse
foi o 11ª reajuste consecutivo
na taxa Selic. Apesar da alta, o
BC reduziu o ritmo do aperto
monetário. Depois de dois aumentos seguidos de 1 ponto
percentual, a taxa foi elevada
em 0,5 ponto.
De março a junho do ano
passado, o Copom tinha elevado a taxa em 0,75 ponto percentual em cada encontro. No
início de agosto, o BC passou
a aumentar a Selic em 1 ponto

Câmara conclui votação de
projeto que limita ICMS
dos combustíveis
A Câmara dos Deputados
concluiu na quarta-feira, a votação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 18/2022, que limita
a aplicação de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis. O texto segue
para sanção presidencial.
Na sessão da quarta-feira
(15), os deputados rejeitaram o
único destaque que poderia
mudar o texto-base aprovado na
noite de terça-feira, (14) pelos
parlamentares. Deputados do
PT propuseram que as perdas
dos estados e dos municípios
fossem corrigidas pela inflação
(IPCA), assegurando uma compensação aos entes em valores
reais.
O projeto incide a alíquota
do ICMS para gás natural, energia elétrica, comunicações e
transporte coletivo. Segundo a
matéria, esses produtos seriam
classificados como essenciais e
indispensáveis, levando à fixação da alíquota do ICMS em um
patamar máximo de 17% ou 18%
(a depender da localidade), inferior à praticada pelos estados
atualmente. O PLP também prevê a compensação da União às
perdas de receita dos estados
quando a perda de arrecadação
ultrapassar 5%.
O texto também reduz a zero,
até 31 de dezembro de 2022, as
alíquotas de Cide-Combustíveis e a tributação de Programa
de Integração Social (PIS) e
Contribuição para o Financia-

mento da Seguridade Social
(Cofins) incidentes sobre a gasolina. O diesel e o gás de cozinha já têm esses tributos zerados.
Ao tramitar no Senado,
congressistas acrescentaram
um dispositivo para garantir recursos para o Fundo de Manutenção da Educação Básica
(Fundeb). Essa emenda prevê
que, se os estados e municípios perderem recursos em função da lei, a União vai compensá-los para que os atuais níveis
do Fundeb sejam mantidos. A
medida impede que o Fundeb
perca recursos com a redução
da arrecadação do ICMS. O
fundo tem receitas vinculadas
à arrecadação desse imposto.
Assim como o Fundeb, a
área da saúde, outro recurso carimbado, terá os repasses garantidos mesmo que haja perda de
arrecadação dos estados. Recursos carimbados são aqueles com
destinação definida, sem possibilidade de redirecionamento
para outras áreas.
De acordo com senador Fernando Bezerra (MDB-PE), relator da matéria no Senado, o projeto pode derrubar em R$ 1,65 o
preço da gasolina e em R$ 0,76 o
preço do diesel. No entanto, argumentou que os preços poderiam apenas “não subir muito
mais”, a depender do cenário internacional, que influencia no
preço do barril de petróleo e na
valorização do dólar frente ao
real. (Agencia Brasil)

Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:
“ ... delegação francesa, com especialistas em leite e queijo,
visitaram propriedades rurais e laticínios no Vale do Paraíba e na
região Bragantina do Estado de São Paulo, acompanhados por
técnicos, pesquisadores e extensionistas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. O grupo visitou indústrias e
produtores com cases de sucesso na área de queijos e laticínios. A
visita é parte do Acordo de Cooperação SP-França - estabelecido
entre o Governo do Estado de São Paulo e o país
europeu. Assinado em agosto de 2021, o Acordo SP-França prevê, no âmbito da agropecuária, a cooperação técnica entre institutos franceses e a Secretaria ...”

Foto: Divulgação

* Essas parcerias são realmente importantes?
* Parceria entre a França e o Brasil, é boa?
* O Acordo de Cooperação SP-França está funcionando?

A delegação francesa esteve no interior do estado de S.Paulo,
conhecendo a realidade do Brasil
Segundo o Portal G1, o Brasil é o principal parceiro comercial
da França na América Latina e o quarto parceiro mais importante
fora da OCDE (Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico). Mais de 500 empresas francesas são estabelecidas diretamente no Brasil e empregam mais de 250.000 pessoas.
As importações da França para o Brasil, no ano de 2020, registraram uma queda de 14,6% e geraram uma receita de US$ 4,2 bilhões.
Em 2020, a França ficou na 8ª colocação no Ranking das Importações Brasileiras. O comércio é trabalho, e trabalho é o mais importante na vida. Sem trabalho as coisas não acontecem. Essa parceria entre o estado de São Paulo e a França traduz sentimento de
respeito, de amizade.
- Por hoje é isso. Boa semana, forte abraço. Paz, saúde sossego e até a próxima palavra Brasiliana.

a cada reunião. Com a alta da
inflação e o agravamento das
tensões no mercado financeiro, a Selic foi elevada em 1,5
ponto de dezembro do ano passado até maio deste ano.
Com a decisão da quartafeira (16), a Selic continua num
ciclo de alta, depois de passar
seis anos sem ser elevada. De
julho de 2015 a outubro de
2016, a taxa permaneceu em
14,25% ao ano. Depois disso,
o Copom voltou a reduzir os
juros básicos da economia até
que a taxa chegasse a 6,5% ao
ano em março de 2018. A Selic
voltou a ser reduzida em agosto de 2019 até alcançar 2% ao
ano em agosto de 2020, influenciada pela contração econômica gerada pela pandemia de
covid-19. Esse era o menor nível da série histórica iniciada
em 1986.
Inflação
A Selic é o principal instrumento do Banco Central
para manter sob controle a in-

flação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA).
Em maio, o indicador fechou
em 11,73% no acumulado de
12 meses, no maior nível para
o mês desde 2015. Apesar da
queda no preço da energia
elétrica, por causa do fim das
bandeiras tarifárias, a inflação continua pressionada pelos combustíveis.
O valor está bastante acima do teto da meta de inflação. Para 2022, o Conselho
Monetário Nacional (CMN) fixou meta de inflação de 3,5%,
com margem de tolerância de
1,5 ponto percentual. O
IPCA, portanto, não podia superar 5% neste ano nem ficar
abaixo de 2%.
No Relatório de Inflação divulgado no fim de março pelo
Banco Central, a autoridade
monetária estimava que o IPCA
fecharia 2022 em 7,1% no cenário base. A projeção, no entanto, está desatualizada com
o prolongamento da guerra

entre Rússia e Ucrânia , que
elevam a cotação do petróleo.
A nova versão do relatório será
divulgada no fim deste mês.
As previsões do mercado
estão mais pessimistas. De
acordo com o boletim Focus,
pesquisa semanal com instituições financeiras divulgada
pelo BC, a inflação oficial deverá fechar o ano em 9%. A
pesquisa está suspensa por
causa da greve dos servidores
do Banco Central, mas uma atualização foi divulgada na semana passada.
Crédito mais caro
A elevação da taxa Selic ajuda a controlar a inflação. Isso
porque juros maiores encarecem o crédito e desestimulam a
produção e o consumo. Por outro lado, taxas mais altas dificultam a recuperação da economia. No último Relatório de
Inflação, o Banco Central projetava crescimento de 1% para
a economia em 2022.
O mercado projeta cresci-

mento um pouco maior. Segundo a última edição do boletim
Focus, os analistas econômicos preveem expansão de 1,5%
do Produto Interno Bruto (PIB,
soma dos bens e serviços produzidos pelo país) neste ano.
A taxa básica de juros é
usada nas negociações de títulos públicos no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) e serve de referência para as demais taxas de juros da economia. Ao reajustála para cima, o Banco Central
segura o excesso de demanda
que pressiona os preços, porque juros mais altos encarecem
o crédito e estimulam a poupança.
Ao reduzir os juros básicos,
o Copom barateia o crédito e
incentiva a produção e o consumo, mas enfraquece o controle da inflação. Para cortar a
Selic, a autoridade monetária
precisa estar segura de que os
preços estão sob controle e
não correm risco de subir.
(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004503-91.2020.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUIZ ROBERTO ARTACHO ALTENFELDER SILVA, RG 17.907.650-4, CPF
114.862.578-01, que nos autos do Cumprimento de Sentença requerido por Instituição de Ensino Colégio Amorim Ltda,
foi deferida a intimação da penhora realizada sobre a quantia de R$ 1.608,81 pelo sistema SISBAJUD, conforme fls.
95/98 dos autos. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que no prazo de 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, sob pena de levantamento do valor. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de
junho de 2022.
15 e 16/06
PROCESSO Nº 1012207-10.2020.8.26.0100 - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO FURTADO
DE OLIVEIRAFILHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) L.A.F. DO BRASIL INDÚSTRIADE CABOS E FIOS GRANULADOS
LTDA., CNPJ 11.328.730/0001-32, com endereço à Avenida Montemagno, 1128, Chacara Mafalda, CEP 03373-025,
São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Pedido de Falência por parte de Fundo de Investimento Em Direitos
Creditórios da Indústria Exodus Intitucional, com fundamento no artigo 94, I, da Lei 11.101/2005, por impontualidade
no pagamento da(s) nota(s) promissória(s) n.º529887 que totaliza(m) o valor de R$ 396.150,00, devidamente protestada(s).
Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 10 dias, a fluir após os 20 dias supra,
apresente defesa, podendo, nos termos do art. 98, parágrafo único da Lei 11.101/2005, depositar a quantia correspondente
ao total do crédito reclamado, que deverá ser atualizado até a data do depósito com juros e correção monetária,
acrescida de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito, sob pena de
decretação da falência. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na forma da
Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de abril de 2022.
15 e 16/06

O OFICIAL DO 6º DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL, nos termos do art.
26, §4º da Lei 9.514/97, faz saber que, foi prenotado nesta Serventia Imobiliária sob
nº 763.419, em 13 de janeiro de 2022, o requerimento datado de12 de janeiro de 2022,
pela credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ nº 00.360.305/0001-04,
com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, Brasília, Distrito Federal,
objetivando a intimação pessoal da devedora fiduciante MARIA DE LOURDES LIMA
DE ANDRADE, solteira, maior, brasileira, vendedora de comércio varejista e atacadista,
RG nº 32.662.455-7-SSP/SP, CPF nº130.852.473-00, residente e domiciliada, na Rua
Conselheiro Crispiniano, nº 69, República, São Paulo, SP,a qual encontra-se em local
ignorado, incerto ou inacessível, conforme certificado no procedimento após as
tentativas intimações pessoaisatravés dos prepostos desta serventia, Paulo Ítalo de
Oliveira Cardoso, Escrevente Autorizado, e Rickelme da Silva Lopes, Escrevente
Autorizado, datadas de24 de fevereiro de 2022, 07 de março de 2022, 29 de março de
2022 e 16 de maio de 2022, nos endereços indicados pelo credor. Desta forma, FICA
A DEVEDORA FIDUCIANTE INTIMADA À COMPARECER neste Registro de Imóveis,
situado à Avenida Doutor Francisco Mesquita, nº 1.000, (Loja Âncora N, Shopping
Central Plaza), Quinta da Paineira - São Paulo, SP - CEP: 03153-001, de segunda a
sexta - feira, das 09:00 às 16:00 horas, a fim de efetuar o pagamento das prestações
vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, mais os juros convencionais,
as penalidades e os demais encargos contratuais, ficando cientificados que, decorrido
o prazo desta intimação, sem a purgação da mora, o Oficial promoverá a averbação,
na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário,
nos termos previstos no parágrafo 7º do artigo 26 da Lei 9.514/97. O valor dos
encargos devidos ao credor, correspondentes às prestações vencidas, importam, na
data de 20 de maio de 2022, em R$ 8.155,90 (Oito mil, cento e cinquenta e cinco reais
e noventa centavos), somando-se, também às despesas correspondentes ao envio
das intimações – R$ 1.415,13 (Um mil, quatrocentos e quinze reais e treze centavos),
totalizando nos valores de R$ 9.571,03(Nove mil, quinhentos e setenta e um reais e
três centavos),decorrente do contrato de alienação fiduciária registrado sob nº 4 na
matrícula nº 208.249, referentes à aquisição do apartamento nº 1.712, tipo 2 – 1D,
localizado no 17º pavimento tipo do empreendimento denominado “Condomínio Rennova
Cambuci”, situado na Avenida do Estado, nº 5.814, no 12º Subdistrito – Cambuci. As
formas de pagamento aceitas por esta Serventia são as seguintes: dinheiro em
espécie (até o valor de R$ 10.000,00) ou cheque administrativo nominal ao credor
fiduciário. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de 15 dias, a contar da última
publicação deste edital; e não sendo pago a importância devida, serão constituídos
em mora, nos termos do artigo 26 e seus parágrafos, da Lei nº 9.514 de 20 de
novembro de 1.997. Em virtude da não localização pessoal dos devedores fiduciantes,
é feita a intimação do mesmo através do presente edital, que será publicado por 03
(três) dias consecutivos. São Paulo, 20 de maio de 2022.
15,16 e 21/06
Edital de 1º e 2º Praça/Leilão de bens imóveis arrecadados e para intimação dos interessados, expedido nos
autos da Falência de BIRCL’S PEÇASAUTOMOTIVAS LTDA, bem como para cientificação de BRUNO
CLEMENTE (CPF nº 291.030.748-46). Processo n° 0063410-63.1999.8.26.0100, A Dra. Maria Rita Rebello
Pinho Dias, MM Juiza de Direito da 3ª Vara de Falencias e Recuperação Judicial do Foro Central da
Comarca da Capital/SP, na forma da Lei FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1° e 2° Praça do bem
imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam que, por esse r. Juízo processam-se os
autos em epigrafe, tendo sido designada a venda do bem abaixo descrito, de acordo com as regras expostas
a seguir: O bem será vendido no estado em que se encontra e o leilão/Praça será realizado por meio
eletrônico, com fulcro no artigo 879 Código de Processo Civil e regulamentado pelo Provimento CSM 1625/
2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do portal www.allianceleiloes.com.br. o 1ª
leilão terá início no dia05/07/2022 às 13:00 horase término dia 08/07/2022 às 13:00 horas onde serão
aceitos lances de interessados previamente cadastrados no site www.allianceleiloes.com.br; Não havendo
lance superior ou igual ao valor da avaliação em 1ª leilão, fica desde já designado para início da 2ª Praça o
dia 08/07/2022 às 13:01 horas que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em 29/07/2022, às
13:00 horas. Em primeio leilão deverá o lance ser superior ao valor da avaliação. Em segundo leilão, se for
o lance inferior ao valor da avaliação, ficará submetido e condicionado à posterior homologação pelo MM.
Juízo responsável, sendo que o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por
cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial, não sendo aceito
em hipótese alguma lance vil, de acordo com o artigo 891 do CPC. As praças serão conduzidas pelo Leiloeiro
Público Oficial Sr° Cláudio Sousa dos Santos, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo
JUCESP, sob o n° 857. Os lances poderão ser ofertados pela lnternet, por meio do site
www.allianceleiloes.com.br. Correrão por conta do arrematante todas as providências necessárias para a
imissão na posse do bem, bem como, as despesas condominiais não pagas nesta ação, além daquelas com
a transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorários, exceto débitos fiscais e tributários gerados pelo
imóvel, que subrogarão no preço da arrematação nos termos do parágrafo único do artigo 130 do Código
Tributário Nacional. O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até
24h (vinte e quatro) horas após o encerramento da praça/ciência da liberação do lance condicional, por meio
de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, com a comprovação do efetivo pagamento do valor
da arrematação e da comissão, será assinado o auto de arrematação, caso não sejam efetuados os depósitos
o leiloeiro comunicará, imediatamente, o fato ao Juízo, informando também os lanços imediatamente anteriores
para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo, se o caso, da aplicação da sanção prevista
no art. 897 do CPC. O arrematante deverá pagar ainda a Alliance Leilões, no mesmo prazo, a título de
comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem, conforme
disposição expressa do artigo 24, parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32, por meio de deposito bancário
em nome de Cláudio Sousa dos Santos – CPF 073.919.578-60, Banco Bradesco, Agência: 0095, Conta
Corrente: 171.261-6, não estando a referida comissão incluída no valor do lance e não será devolvida ao
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por
razões alheias a vontade do arrematante e deduzidas as despesas incorridas. Descrição do bem: Um
terreno urbano, denominado Lote 24 da quadra 03 do Jardim Mediterraneo, situado no sitio Moinho Velho de
Baixo ou Antonio da Luz, no KM. 25 da Rodovia Raposo Tavares, bairro do Moinho Velho, neste distrito,
municipio e comarca de Cotia-SP, medindo de frente em linha quebrada para a Praça de retorno situada no
fim da Rua Capri, 9,50 metros, mais 17,63 metros e para a Viela existente mede 21,50 metros, mais no lado
esquerdo de quem olha para o lote, mede 76,00 metros, confrontando com João Silvino Pereira; no lado direito
mede 64,50 metros, confrontando com o lote 23, e no fundo mede 31,00 metros, confrontando com o lote 01,
encerrando a área total de 2.547,37m². Conforme Av.10 sobre o imóvel desta matricula foi construida
uma área total de 262,30 metros quadrados, sendo residencia com 222,30 m² e piscina com 40,00m²,
sito na Rua Capri nº 454, conforme prova o habite-se nº 045/92 expedido pela Prefeitura de Cotia. Objeto
da matricula 29.998 do CRI/Cotia, contribuinte nº 23251.33.73.0442.00.000-4 Avaliação R$ 3.604.250,00
(outubro 2021), valor que será atualizado conforme tabela pratica do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Condições de venda: Nos termos da Lei nº 11.101, de 09/02/2005, combinada com o provimento CSM nº
1625/2009 do TJ/SP. Do Pagamento Parcelado- Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento
parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: claudio@allianceleiloes.com.br (Art. 895, I e II,
CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista
sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações,
incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O
inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante,
a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu
a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). Ficam todos aqueles mencionados no presente edital regularmento
intimados das designações supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. O imóvel objeto
da alienação encontra ocupado, não haverá sucessão do arrematante nas obrigações da devedora, inclusive
as de natureza tributária, derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho contra
a empresa falida (artigos 60 § unico, e 141, II, da Lei nº 11.101/05). Os casos omissos serão apreciados e
decididos pela autoridade judicial competente. A publicação deste Edital supre eventual insucesso nas
notificações pessoais dos executados e dos respectivos patronos. Dos autos não consta recurso pendente
de julgamento. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da Lei. São Paulo, 06 de junho
de 2022.
Maria Rita Rebello Pinho Dias – Juíza de Direito
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Citação - Prazo 20 dias - Proc. 0076945-08.2012.8.26.0002. O Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior, Juiz de
Direito da 9ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Adalberto Schueller Junior, CPF 095.113.818-90,
que Lexus Consultoria Imobiliária Ltda, ajuizou uma Ação de Procedimento Sumário, tendo como corré Vanda
Maria Nogueira Schueller, objetivando condenar os réus ao pagamento de R$ 9.727,85 (set/2012), corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros, bem como a custas, honorários e demais cominações, referente ao
LQDGLPSOHPHQWRGR&RQWUDWRGH3UHVWDomRGH6HUYLoRV¿UPDGRHQWUHDVSDUWHVFRQVLVWHQWHQDLQWHUPHGLDomRH
serviços técnicos imobiliários de assessoria, para aquisição dos lotes 06 e 07 da quadra 40 do empreendimento
denominado Residencial Real Park Tiete, no Município de Mogi das Cruzes/SP. Estando o requerido em lugar
LJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyVRVGLDVVXSUDFRQWHVWHVRE
pena de ser considerado revel, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC),
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o presente,
D¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL6mR3DXORDRVGHRXWXEURGH%H

Citação - Prazo 20 dias. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (0093655-90.2018.8.26.0100) - Processo principal:
0040478-51.2017.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Ana
Maria Rubino de Oliveira Silvestri, CPF 673.061.798-53 e Soteplan Sociedade Técnica de Planejamentos Ltda, CNPJ 61.450.102/0001-01,
na pessoa de seu representante legal, que nos autos do Cumprimento de Sentença, requerida por Aribisa Empreendimentos Imobiliários
3! ªFOIªINSTAURADOªINCIDENTEªDEªDESCONSIDERAÎÍOªDIRETAªEªINVERSAªDAªPERSONALIDADEªJURÓDICA ªPARªAªOªlMªDEªRECONHECERªAªEXISTÐNCIAªDEª
GRUPOª ECONÙMICOª ENTREª ASª EMPRESASª EXECUTADAª Eª 3OTEPLANª 3OCIEDADEª 4ÏCNICAª DEª 0LANEJAMENTOª ,TDA ª #.0*ª   ª
"OUCINHASªª#ONTIª!UDITORESª)NDEPENDENTESª%IRELI ª#.0*ªª  ª7ISª"RASILª"OUCINHASªª#AMPOSª)NVENTORYª3ERVICEª,TDA ª
#.0*ªª  ª"OUCINHASªª#AMPOSª#ONSULTORIAªDEª'ESTÍOª,TDA ª#.0*ªª  ª(OMEª!GENTª4ELESERVIÎOS ª
0ROCESSOSª DEª !TENDIMENTOª Eª .EGØCIOSª 3! ª #.0*ª ª   ª "OUCINHASª ª !SSOCIADOSª #ORRETORAª DEª 3EGUROSª ,TDA ª
CNPJ 17.571.798/ 0001-24, BCI Serviços de Processamento de Dados Ltda, CNPJ 20.523.891/ 0001-78, bem como os atos de
ABUSOª DAª PERSONALIDADEª JURÓDICAª PRATICADOSª PELOSª 3RSª *OSÏª &ERNANDOª DAª #OSTAª "OUCINHAS ª #0&ª   ª 4OSHIª Oª .ISHIOKA ª
CPF 480.427.228-34 e João Paulo Antônio Pompeu, CPF 024.837.268-87, integrando seus sócios, no polo passivo da presente ação,
possibilitando-se, assim, o alcance de bens, os quais garantirão o débito em litígio. Estando as requeridas em lugar ignorado, foi deferida
AªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTEMªEªREQUEIRAMªASªPROVASªCABÓVEIS ªSENDOªNOMEADOª
curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora
!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª3ÍOª0AULO ªªDEªMAIOªDEªªªªªª"ªªEª

Edital de citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 1011959-27.2019.8.26.0602 O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Sorocaba,
Estado de São Paulo, Dr. Pedro Luiz Alves de Carvalho, na forma da Lei, etc. Faz saber a Emanuel de Paula (Marcenaria D Paula), CNPJ
27.848.461/0001-75, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Dipiero Produtos para Marmoraria
Ltda Me, alegando em síntese: "Em 01 de outubro de 2018, o executado firmou com a ora exequente instrumento particular de confissão
de divida, no qual confessa e reconhece ser devedor da importância de R$ 6.635,00 (seis mil seiscentos e trinta e cinco reais), valor a ser
pago até o dia 30 de março de 2019. Ocorre, que o executado não cumpriu com o contrato, adimplindo somente as parcelas dos meses
de outubro, novembro, dezembro de 2018, e janeiro de 2019, acordadas e deixando de realizar o pagamento das demais, a partir de
fevereiro de 2019. A inadimplência resultou em saldo devedor no valor de R$ 3.480,55 (três mil quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e
cinco centavos), montante ao qual foi acrescida correção monetária, juros de 1% ao mês. Várias foram às tentativas de recebimentos dos
valores e possível composição, porém, o executado se negou a honrar com o entabulado, não restando outro meio de solução, se não a
propositura da presente execução perante este Juízo." Encontrando-se a parte executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, efetue o pagamento do débito apontado, que deverá ser atualizado
até a data da efetiva quitação, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado do débito, conforme pedido inicial. Caso a executada efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios
serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do CPC). ADVERTÊNCIAS: No prazo para embargos, reconhecendo o crédito da exequente
e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá a
executada valer-se do disposto no art. 916 e §§, do CPC. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, nos termos do art. 916,
§ 4º, do CPC. O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará o disposto no art. 916, § 5º, do CPC. A opção pelo parcelamento
importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do CPC). PRAZO PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias úteis. Os prazos
mencionados fluirão após o decurso do prazo do presente edital (20 dias). Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de Sorocaba, aos 19 de maio de 2022.

Edital de 1° e 2° Leilão/Praças de bem imóvel e de intimação dos executados LUZIA CALTABELLOTA
LOMENSO (CPF nº 135.824.238-08), MARCIO TADEU LOMENSO (CPF nº 065.313.198-44) e Espólio
de WALTER LOMENSO (CPF nº 007.581.168-53), bem como para cientificação de EMGEA EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS S/A. A Dra. Lucia Helena Bocchi Faibicher, MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível
do Foro Regional da Lapa/SP, na forma da, Lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1° e 2° Leilão/Praça
do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam que, por esse r. Juízo processamse os autos da Ação de Cobrança, ajuizada porCONDOMINIO EDIFICIO TORRE DE MICHELANGELO
E TORRE DA VINCI, Processo n° 0034026-42.2005.8.26.0004, tendo sido designada a venda do bem abaixo
descrito, de acordo com as regras expostas a seguir: O bem será vendido no estado em que se encontra e
o leilão será realizado por meio eletrônico, com fulcro no artigo 879 Código de Processo Civil e regulamentado
pelo Provimento CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do portal
www.allianceleiloes.com.br. o 1ª leilão terá início nodia 11/07/2022às 11:30 horas e término dia 14/07/
2022 às 11:30 horas onde serão aceitos lances de interessados previamente cadastrados no site
www.allianceleiloes.com.br; Não havendo lance superior ou igual ao valor da avaliação em 1ª leilão, fica
desde já designado para início da 2ª Praça o dia 14/07/2022 às 11:31 horasque se estenderá por no mínimo
vinte dias e se encerrará em 04/08/2022, às 11:30 horas. Em primeio leilão deverá o lance ser superior ao
valor da avaliação. Em segundo leilão, se for o lance inferior ao valor da avaliação, ficará submetido e
condicionado à posterior homologação pelo MM. Juízo responsável, sendo que o valor mínimo para a venda
do bem corresponderá a70% (setenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a
data da alienação judicial, não sendo aceito em hipótese alguma lance vil, de acordo com o artigo 891 do CPC.
As praças serão conduzidos pelo Leiloeiro Público Oficial Sr° Cláudio Sousa dos Santos, matriculado na
Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, sob o n° 857. Os lances poderão ser ofertados pela
lnternet, por meio do site www.allianceleiloes.com.br- Gestor Oficial. Correrão por conta do arrematante
todas as providências necessárias para a imissão na posse do bem, bem como, as despesas condominiais
não pagas nesta ação, além daquelas com a transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorários, exceto
débitos fiscais e tributários gerados pelo imóvel, que subrogarão no preço da arrematação nos termos do
parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. O arrematante deverá efetuar o pagamento do
preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o encerramento do praça/ciência
da liberação do lance condicional, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, com
a comprovação do efetivo pagamento do valor da arrematação e da comissão, será assinado o auto de
arrematação, caso não sejam efetuados os depósitos o gestor comunicará, imediatamente, o fato ao Juízo,
informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação judicial,
sem prejuízo, se o caso, da aplicação da sanção prevista no art. 897 do CPC. O arrematante deverá pagar
ainda a Alliance Leilões Gestor Judicial, no mesmo prazo, a título de comissão, o valor correspondente a 5%
(cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem, conforme disposição expressa do artigo 24,
parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32, por meio de deposito bancario junto ao Banco Bradesco, agencia
0095, conta corrente 171.261-6, em nome de Claudio Sousa dos Santos, CPF nº 073.919.548-60, não estando
a referida comissão incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo
se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias a vontade do arrematante e
deduzidas as despesas incorridas. Descrição do bem: Apartamento nº 51, tipo 1, localizado no 5º andar
do Edificio Ana Carolina, à Rua Dardanelos nº 438, no 14º subdistrito Lapa, com a área útil de 54,8035m², área
comum de 22,7964m² e área total de 77,6000m², cabendo-lhe a fração ideal de 3,1044% no terreno, incluindo
se nas áreas e na fração ideal as correspondentes a uma vaga na garagem tudo descrito na matricula 34822
deste cartório, na qual sob o R.7, foi registrada a especificação de condominio do referido edificio, contribuinte
nº 080.131.0162-2, objeto da matricula 39.927 do 10º CRI/SP. Vagas nº 67 e 68 na garagem localizada no
2º subsolo comum aos Edificio Torre de Michelangelo e Torre da Vinci à Rua Fábia nº 94, no 14º subdistrito,
Lapa, com a área total de 22 m², cabendo-lhe a fração ideal de 0,09947% no terreno descrito na matricula
51.721 desde cartório, na qual sob nº 7 foi registrada a especificação de condominio de referido edificio,
matriculas 60149 e 60159 do 10º CRI/SP. AVALIAÇÃO R$ 900.000,00 (base 05/2021), valor que será atualizado
até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária doTJ/SP. Consta penhora exequenda. Do
Pagamento Parcelado - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado,
encaminhando parecer por escrito para o e-mail: claudio@allianceleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A
apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre
prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações,
incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O
inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante,
a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu
a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). Remição da Execução ou Acordo - Se o(s) executado(s), após
a publicação do Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo antes de adjudicado ou alienado o bem, deverão
apresentar até a data e hora designados para o praça, a guia comprobatória do referido pagamento,
acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto a remição da execução ou celebração do acordo,
sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado, e neste caso pagara ao leiloeiro a titulo de
comissão de despesas1% sobre o valor tualizado da avaliação. A publicação deste Edital supre eventual
insucesso nas notificações pessoais dos executados e dos respectivos patronos. Dos autos não consta
recurso. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da Lei. São Paulo, 07 de junho de
2022.
Lucia Helena Bocchi Faibicher – Juíza de Direito

QUINTA-FEIRA A SEGUNDA-FEIRA, 16 A 20 DE JUNHO DE 2022

Jornal O DIA SP

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1045054-82.2018.8.26.0602O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Sorocaba, Estado
de São Paulo, Dr(a). Alessandra Lopes Santana de Mello, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Gustavo Gonçalves Lopes Pinto, Brasileiro, Empresário,
CPF002.511.206-60, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Dipiero Produtos para Marmoraria Ltda. Me, alegando
em síntese: A Requerente realizou vendas de seus produtos ao requerido, no valor total de R$ 7.823.28. Os produtos foram entregues, e o pagamento
seria feito através de boletos bancário, emitidos pela requerente. Ocorre que o requerido deste total devido, efetuou o pagamento parcial do débito,
restando ainda à pagar a importância de R$ 3.948,28. Dá-se a causa o valor R$ 5.350,87. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Sorocaba, ao s 18 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0187426-35.2012.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Serpentino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) Renata Cristina Cosme, CPF: 308.039.788-63, RG: 33086318, que lhe foi proposta Procedimento Comum Cível
por parte de Instituição de Ensino Colegio Amorim Ltda, CNPJ: 03.877.256/0001-70, objetivando o recebimento de R$
6.311,59 (Junho/2012), representada pelo inadimplemento do contrato de prestação de serviço educacional firmado
entre as partes em 28/01/2011. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de maio de 2022.
15 e 16/06

(',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR 3URFHGLPHQWR &RPXP
&tYHO3UHVWDomRGH6HUYLoRV5HTXHUHQWH&58=$=8/'(623$8/25HTXHULGR$JDFL3HUHLUD/LPD(',7$/'(
&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 5(1$7$%$5526628720$,25%$,$2QDIRUPDGD/HL
HWF )$= 6$%(5 D R  $*$&, 3(5(,5$ /,0$ &3)  TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH 3URFHGLPHQWR
&RPXP &tYHO SRU SDUWH GH &58= $=8/ '( 62 3$8/2 REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  MXQKR GH  
GHFRUUHQWH GD &RQWD GH 6HUYLoRV 0pGLFR+RVSLWDODUHV Q  ± 1RWD GH 6HUYLoR Q  (VWDQGR D
UHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoD
FRQWHVWDomR VRE SHQD GH SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR D
UHTXHULGD VHUi FRQVLGHUDGD UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR
DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH PDLR GH
H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621$00-XL]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHO
GR)RUR5HJLRQDO,;9LOD3UXGHQWH(VWDGRGH6mR3DXOR'UD&ODXGLD6DUPHQWR0RQWHOHRQHQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D$8'5(</8,=*5,//2&3)TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH0RQLWyULDSRUSDUWHGH%DQFR%UDGHVFR6$
YLVDQGRDRUHFHELPHQWRGDTXDQWLDGH5UHSUHVHQWDGDSRUGpELWRVEDQFiULRVYLQFXODGDjDJrQFLDFRQWD
FRUUHQWHQFXMDVSDUFHODVYHQFHUDPDSDUWLUGH(QFRQWUDQGRVHDUpHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGD
DVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVR
GRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDOHIHWXHRSDJDPHQWRGDTXDQWLDHVSHFLILFDGDGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGDHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRV
FRUUHVSRQGHQWHVDGRYDORUGDFDXVDRXDSUHVHQWHHPEDUJRVPRQLWyULRVQRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR
&LYLOVRESHQDGHFRQVWLWXLomRGHWtWXORH[HFXWLYRMXGLFLDO1mRHIHWXDGRRSDJDPHQWRRXDSUHVHQWDGRHPEDUJRVRUpXVHUi
FRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDUoRGHH
(',7$/ '( &,7$d2 35$=2 '(  ',$6 H[SHGLGR QRV DXWRV GD $omR GH 8VXFDSLmR 352&(662 1 
  8VXF   $ 'UD -XOLDQD )RUVWHU )XOIDUR 00 -XL]D GH 'LUHLWR GD  9DUD GH 5HJLVWURV
3~EOLFRV GR )RUR &HQWUDO &tYHO GD &RPDUFD GH 62 3$8/2 GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR QD IRUPD GD /HL HWF )$=
6$%(5 D $QGUp 6HU]DQR -RVHSKLQD 3DJDQR 6HU]DQR $IIRQVR 6HU]DQR 6\OYLD 0DULD 3DQNRZVNL 6HU]DQR $QGUp
+HQULTXH 6HU]DQR $IRQVR 6HU]DQR -XQLRU 6\OYLD 0DULD 6HU]DQR 6RODQJH 6HU]DQR &DL[D (FRQ{PLFD )HGHUDO
&RQGRPLQLR (GLILFLR 5DFKHO +XFKRN QD SHVVRD GR VLQGLFR /XL] *XVWDYR GD 6LOYD 9HLJD H VP =HLOD ,WRND]X 9HLJD
0DUFHOR0RUHWWLH6LPRQH*D]HWWD0RUHWWLUpXVDXVHQWHVLQFHUWRVGHVFRQKHFLGRVHYHQWXDLVLQWHUHVVDGRVEHPFRPR
VHXVF{QMXJHVVHFDVDGRVIRUHPKHUGHLURVHRXVXFHVVRUHVTXH&LOoDGD6LOYD&DVWURH-D\PH&DVWURDMXL]RX UDP
DomR GH 868&$3,2 YLVDQGR D GHFODUDomR GH GRPtQLR GR LPyYHO ORFDOL]DGR QD 5XD /XL] *RQ]DJD %LFXGR Q 
-DUGLP 6DQWR $QWRQLQKR 6mR 3DXOR63 FRP iUHD GH  Pð FRQWULEXLQWH Q  DOHJDQGR SRVVH
PDQVDHSDFtILFDQRSUD]ROHJDO(VWDQGRHPWHUPRVH[SHGHVHRSUHVHQWHHGLWDOSDUDFLWDomRGRVVXSUDPHQFLRQDGRV
SDUD TXH QR SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV D IOXLU DSyV R SUD]R GH  GLDV ~WHLV FRQWHVWHP R IHLWR 1mR VHQGR
FRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDO
SRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH
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(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ &ODVVH$VVXQWR([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO
'XSOLFDWD([HTXHQWH3HGUHLUD6DUJRQ/WGD([HFXWDGR&DVWUROR'LVWULEXLGRUDGH$UHLDH3HGUD/WGDHRXWUR(',7$/'(&,7$d2
35$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO
96mR0LJXHO3DXOLVWD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 0LFKHO&KDNXU)DUDKQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R .$7,$3(5(,5$
%UDVLOHLUD&RPHUFLDQWH5*&3)TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO
SRUSDUWHGH3HGUHLUD6DUJRQ/WGDDOHJDQGRHPVtQWHVH$H[HTXHQWHpFUHGRUDGDTXDQWLDQRYDORUGH DJRVWRGH
 UHSUHVHQWDGDSHODV'XSOLFDWDVQVH(QFRQWUDQGRVHDUpHPOXJDULQFHUWR
HQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDQRSUD]RGHGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWR
DWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHPRXUHFRQKHoDPRFUpGLWR
GRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHR
SDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRE
SHQDGHSHQKRUDRXDUUHVWRDSHGLGRGRFUHGRU1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRDUpVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGR
QHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDLRGHH

EDITAL DE LEILÃO
LEILOEIRA OFICIAL: Lúcia Maria Ferreira Bagarollo ʹ JUCESP nº 952
Leilão de capinhas para celulares IPHONE 12 MINI, 12 PRO e 12 PRO MAX, modeladores para
cachear cabelos, chapinhas de cabelo, lixas elétricas, webcams full hd, brinquedos spinners
racers e vasos de decoração. Data de encerramento do leilão 24/06/2022 ʹ 14h
Edital na íntegra disponibilizado no site www.ltjleiloes.com.br ʹ redes sociais: @ltjleiloes

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000272-25.2022.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Cecilia Monteiro Frazão, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a APARECIDA PERPETUA DA SILVA FERNANDES, CPF 267.441.108-29, que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Colegio Santa Tereza Ltda Epp. Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia
de R$ 6.063,84 ref. nov/2021, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de abril de 2022.
15 e 16/06

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - Praça
João Mendes s/nº - sala 2200 / 2208 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: (11)
2171-6353 - São Paulo-SP - E-mail: sp1regpub@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO – Prazo de 20 dias, expedido nos autos da ação de USUCAPIÃO, processo nº 1096957-13.2018.8.26.0100 (U-1380). A Dra. RENATA PINTO LIMA ZANETTA,
MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Augusto João Galli, Espólio de Leonor Benesta Galli, na pessoa do(a)
inventariante, Ricieri João Galli, p/ herdeiros, Ricieri João Galli Filho, herdeiro
de Ricieri João Galli, Elenice João Galli Moreira, herdeira de Ricieri João Galli,
Silene João Galli Adamek, herdeira de Ricieri João Galli, Antonio João Galli,
herdeiro de Ricieri João Galli, Mercia Cristina Ber tolini do Vale, herdeira de
Ricieri João Galli, Jandira Radis Galli, Augusto João Galli Filho e s/m. Maria
Salerno Galli, José Antonio Aranda, Izabel Rodrigues Aranda, Adriana Rodrigues
Aranda, Manoel Dourado Sobrinho e Osmano Esteves Aguilar e s/m. Carmelia
Ferreira Aguilar, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores,
que ALEKSANDRO WILLIANS YOGUILHERVICCI, ERICA SOUZA ORDONHA
YO G U I L H E RV I C C I , G I L B E RTO YO G U I L H E RV I C I e PAT R I C I A B A P T I S TA
YOGUILHERVICCI ajuizaram ação de USUCAPIÃO visando a declaração de
domínio do imóvel localizado na Rua Antonio Onofre Cidade nº 154, Jardim
Colorado, São Paulo/SP, com área de250,00 m², contribuinte nº 148.289.00135, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente EDITAL para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS para que,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis,
CONTESTEM o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 30 de maio de 2022.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006728-82.2022.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Douglas Iecco Ravacci, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Marcos Roberto de Jesus CPF: 103.245.168-86, que Instituto de Educação H.O. Amorim Eireli CNPJ: 07.741.692/
0001-78 ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, sendo julgada procedente e condenando-o ao pagamento
da quantia de R$ 31.941,39 (Fevereiro/2022), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando o executado em
lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito
atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de
10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados bens para garantia da execução, podendo no prazo
de 15 dias, oferecer impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de junho de 2022.
15 e 16/06

15 e 16/06

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

Edital de 1ª e 2ª Praça de bens imóveis e para intimações dos executados AUTO POSTO BICHIM II LTDA (CNPJ nº 00.733.530/0001-49), EDER RISSON THEODORO (CPF n° 119.869.148-44) e/s mulher na qualidade de terceira interessada MARIA AMADIO SANCHES THEODORO (CPF n°
305.056.268-45), MARCELO RISSON THEODORO (CPF n° 117.427.498-01) e/s mulher na qualidade de terceira interessada NÍVEA ZORAT THEODORO (CPF n° 095.591.568-61), expedido nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Processo nº. 1008440-33.2020.8.26.0077,
ajuizado pelo BANCO SAFRA S/A (CNPJ nº 58.160.789/0001-28). A Dra. Cassia de Abreu, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Birigui/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP,
Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão
de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 04/07/2022 às 14:00h, e com término no dia 06/07/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 06/07/2022 às 14:01h, e com término no
dia 26/07/2022 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo
descrita. Matricula nº 8.675 do CRI de Birigui – SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 146.287,25 (cento e quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (maio de 2022). LOTE 2: Matricula nº 3.993 do CRI de
Birigui – SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 229.879,95 (duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (maio de 2022).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados espólio de QUITÉRIA MARIA FERREIRA, CARLOS ROBERTO GONÇALVES (CPF nº 754.358.378-04), e/s mulher MARIA ALICE AUGUSTO GONÇALVES (CPF nº 034.035.708-86) expedido nos autos da ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº. 0003603-05.2021.8.26.0048, ajuizado pelos exequentes MICAL DAMARIS DE SOUZA (CPF nº 102.510.196-08), ADRIEL AMARO DE SOUZA (CPF nº 048.557.558-64), e/s mulher SILVIA HELENA DA SILVA SOUSA (CPF
nº 071.174.216-22), RUSIEL AMARO DE SOUZA (CPF nº 005.860.006-39), e/s mulher REGINA FERREIRA DE SOUZA (CPF nº 032.480.456-34), ISMAEL AMARO DE SOUZA (CPF nº 929.668.026-34), e/s mulher LIGIA REGINA GERMANO (CPF nº 245.539.528-66), ANA MARIA DA COSTA
SOUSA (CPF nº 583.265.536-20). O Dr. Marcelo Octaviano Diniz Junqueira, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Atibaia/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho
Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º
Leilão com início no dia 04/07/2022 às 14:00h, e com término no dia 06/07/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 06/07/2022 às 14:01h, e com término no dia 27/06/2022 às 14:00h, caso não haja
licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta porcento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 50.363 do CRI de Atibaia
– SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 441.901,47 (quatrocentos e quarenta e um mil, novecentos e um reais e quarenta e sete centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (maio de 2022).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bens móveis e para intimações dos executados AAX COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 12.143.100/0001-56), ARTUR FELIPE SANTA CRUZ RAMOS (CPF nº 733.115.374-91), LUCIANA DE BARROS COSTA RAMOS (CPF nº 891.645.714-91), ALTEX
COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA (CPF nº 11.268.378/0001-97), RNR NEGÓCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ nº 70.066.725/0001-68), bem como terceiro interessado BNT COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA NA PESSOA DE ARTUR FELIPE SANTA CRUZ expedido nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Processo nº. 1060095-14.2016.8.26.0100, ajuizado pelo BANCO DO BRASIL S.A (CNPJ nº 00.000.000/0001-91). A Dra. Melissa Bertolucci, Juíza de Direito da 27ª Vara Cível do Foro Central/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a
903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br)
portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 04/07/2022 às 14:00h, e com término no dia 06/07/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 06/07/2022
às 14:01h, e com término no dia 26/07/2022 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) dos bens
abaixo descritos. LOTE 1: Um veículo I/MMC OUTLANDER 3.0 V6, ano/modelo 2008/2008, placa EBW-1432. AVALIAÇÃO: R$ 42.477,00 (quarenta e dois mil e quatrocentos e quarenta e sete reais) atualizado pela tabela FIPE até maio de 2022. LOTE 2: OS DIREITOS de Um veículo I/LR DISCOVERY 3 V8
HSE, ano/modelo 2005/2006, placa KZR-8006, RENAVAM 00884542653. AVALIAÇÃO: R$ 55.612,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos e doze reais) atualizado pela tabela FIPE até maio de 2022.
Edital de 1ª e 2ª Praça de parte ideal correspondente há 50% de bem imóvel e para intimações dos executados SOW ESTACIONAMENTOS LTDA (CNPJ nº 09.231.871/0001-90), DEBORA NUCCI DE MORAES (CPF n° 452.520.048-03), SORAYA APARECIDA DOS SANTOS MORAIS (CPF n° 082.597.138-10), bem
como do terceiro interessado na qualidade de coproprietário CARLOS MORAIS (CPF n° 937.175.988-72) expedido no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº. 0000644-75.2021.8.26.0011, ajuizado pelos exequentes FELIPE PAGLIARA WAETGE, e GINO PAULUCCI NETTO. A Dra. Andrea Ferraz Musa, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível Regional do Foro de Pinheiros/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 04/07/2022 às 14:00h, e com término no dia 06/07/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der
valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 06/07/2022 às 14:01h, e com término no dia 26/07/2022 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor
de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita: Matricula nº 134.617 do 18° CRI de São Paulo – SP: AVALIAÇÃO PARTE IDEAL 50%: R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), conforme laudo de fls. 151/190 e homologação nas fls. 201 (abril de 2022).
Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos de bem móvel e para intimações dos executados ANA PAULA DE MORAES 34967342809 (CNPJ nº 32.012.009/0001-09), representada por ANA PAULA DE MORAES (CPF n° 349.673.428-09), SILVIO PEREIRA DOS SANTOS SILVA (CPF n° 314.987.908-60), LUZIA APARECIDA
DE MORAES CELESTINO (CPF n° 096.120.578-42), bem como da credora fiduciária BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (CNPJ n° 01.149.953/0001-89) expedido nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Processo nº. 1019209-21.2020.8.26.0071, ajuizado
pelo DRAUZIO ANTONIO HENRIQUE PEREIRA (CPF nº 469.173.228-49). O Dr. João Thomaz Diaz Parra, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução
do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão
com início no dia 27/06/2022 às 14:00h, e com término no dia 29/06/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 29/06/2022 às 14:01h, e com término no dia 19/07/2022 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em
que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do bem abaixo descrito: Os Direitos do veículo HYUNADI/HB20 1.0m UNIQUE, placa EMY – 1070, RENAVAM
01176034003, chassi 9BHBG51CAKP988839, cor branca, ano/modelo 2018/2019, flex. AVALIAÇÃO: R$ 45.392,54 (quarenta e cinco mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), conf. fls. 179 e homologado nas fls. 183 dos autos.
Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos do bem imóvel e para intimação da executada TATIANE PEREIRA DE SOUZA (CPF nº 072.289.186-57), bem como da credora fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF (CNPJ n° 00.360.305/0001-04) expedido nos autos da EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Processo nº. 1005541-23.2018.8.26.0533, ajuizado pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANACÁ (CNPJ nº 27.542.170/0001-54). O Dr. Paulo Henrique Stahlberg Natal, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santa Bárbara d’Oeste/SP, na forma
da lei, etc.FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 27/06/2022 às 14:00h, e com término no dia 29/06/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual
ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 29/06/2022 às 14:01h, e com término no dia 19/07/2022 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta
por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 75.136 do CRI de Santa Barbada d’Oeste – SP: AVALIAÇÃO: R$ 90.000,00 (noventa mil reais), conforme certidão de fls. 490 dos autos.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados CHANQUINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ nº 57.028.615/0001-43), JOÃO APARECIDO CHANQUINI (CPF nº 641.656.558-72), MARINA APARECIDA CHANQUINI (CPF n° 051.815.818-70) expedido nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Processo nº. 1003198-49.2018.8.26.0082, ajuizado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (CNPJ nº 90.400.888/0001-42). A Dra. Heloisa Helena Franchi Nogueira Lucas, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Boituva/SP, na forma da lei, etc.
FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da
GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 27/06/2022 às 14:00h, e com término no dia 29/06/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para
o 2º Leilão com início no dia 29/06/2022 às 14:01h, e com término no dia 19/07/2022 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13
do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 32.562 do CRI de Porto Feliz – SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 144.661,33 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (abril de 2022).
Edital de 1ª e 2ª Praça dos DIREITOS do bem imóvel abaixo descrito e, para intimações dos executados ANA CRISTINA RATÃO, ou ANA CRISTINA RATÃO GIMENEZ MELO (CPF nº 155.241.538-46) e, FABIO GIMENEZ MELO (CPF 155.241.538-46), bem como para a intimação da promitente vendedora
MASSA FALIDA DE M.J.K. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ nº 56.316.524/0001-40) na pessoa de seu representante legal e, demais interessados expedido nos autos da AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM, EM FASE DE EXECUÇÃO – Proc. nº 0117621-50.2007.8.26.0009, ajuizada pelo exequente CONJUNTO CONDOMÍNIO BEVERLY HILLS (CNPJ nº 02.242.891/0001-18). O Dr. Otávio Augusto de Oliveira Franco, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional da Vila Prudente/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo
Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a
público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 04/07/2022 às 14:00h, e com término no dia 06/07/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 06/07/2022 às 14:01h, e com término no dia
26/07/2022 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 65% (sessenta e cinco por cento, conf. decisão de fls. 853 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da
matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 139.860 DO 6° CRI DE SÃO PAULO/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 286.340,72 (duzentos e oitenta e seis mil, trezentos e quarenta reais e setenta e dois centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (abril/2022).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel abaixo descrito e para as intimações dos executados ESPAÇO INTERNO COMPONÍVEIS E MODULADOS DE BAURU LTDA (CNPJ nº 61.957.486/0001-45) na pessoa de seu representante legal, JACIEL ALVES FERREIRA (CPF nº 372.760.188-49), e sua esposa na qualidade de coproprietária BETI ALVES FERREIRA (CPF 082.325.318-00), bem como para a intimação da terceira interessada e credora PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Proc. nº 0011892-57.2018.8.26.0071,
ajuizada pela exequente MZA EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ nº 04.956.044/0001-40). O Dr. João Thomaz Diaz Parra, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009
do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda
e arrematação no 1º Leilão com início no dia 27/06/2022 às 14:00h, e com término no dia 29/06/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 29/06/2022 às 14:01h, e com término no dia 19/07/2022 às 14:00h,
caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 80% (oitenta por cento, conf. fls. 202/205 dos autos), do valor de avaliação atualizada, nos termos do art. 843 do CPC - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do
coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor
auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita: MATRICULA Nº 77.623 DO 1° CRI DE BAURU/SP:
AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 2.071.966,75 (Dois milhões, setenta e um mil novecentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (maio/2022).
Edital de 1ª e 2ª Praça de parte ideal correspondente a 50% do bem imóvel e para intimações dos executados ADSON ROGERIO PIN – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL (CNPJ nº 13.394.751/0001-81), ADSON ROGÉRIO PIN (CPF n° 305.825.648-59), bem como da coproprietária VIVIAN CRISTINE PIN
(CPF n° 192.047.988-07) expedido no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº. 0004509-98.2020.8.26.0510 ajuizado pelos exequentes LUCIANA CRISTINA MASSINI IZZI PAGNI (CPF nº 139.370.568-58), SONIA HELENA DA SILVA (CPF nº 078.794.468-85), SANDRA MARIA DE OLIVEIRA COLI (CPF nº 033.417.348-56), FABIANA COLI GONÇALVES (CPF nº 253.133.948-51), LIVIA GRACIOLI DE MELLO (CPF nº 310.297.248-90), FERNANDA DE OLIVEIRA COLI (CPF nº 226.054.448-60), ALINE CARLA MARAFON (CPF nº 290.042.348-10) e C. C. G. (CPF nº 390.020.498-54)
representada por sua genitora FABIANA COLI GONÇALVES. O Dr. Joelis Fonseca, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Rio Claro/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do
Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação
no 1º Leilão com início no dia 27/06/2022 às 14:00h, e com término no dia 29/06/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 29/06/2022 às 14:01h, e com término no dia 19/07/2022 às 14:00h, caso não
haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 7.610 do 2° CRI de
Rio Claro – SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA 50%: R$ 118.105,90 (cento e dezoito mil, cento e cinco reais e noventa centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (maio de 2022).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bens móvel e imóvel abaixo descritos e para intimação do executado RICARDO PAVAN (CPF nº 279.453.908-62), bem como para a intimação da credora hipotecária ou alienante fiduciária CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL (CNPJ n° 00.360.305/0001-04) e demais
interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM, EM FASE DE EXECUÇÃO – Proc. nº. 1022531-52.2017.8.26.0007, ajuizada pela exequente KARINA LOPES CLEMENTINO (CPF nº 291.815.158-04). A Dra. Daniella Carla Russo Greco de Lemos, Juíza de Direito
da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Itaquera/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 27/06/2022 às 14:00h, e com término no dia 29/06/2022 às
14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 29/06/2022 às 14:01h, e com término no dia 19/07/2022 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não
sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) dos bens abaixo descritos.LOTE 01: IMÓVEL: Designado como 01(um) sobrado, Cadastro Municipal sob nº 139.074.0070-3. AVALIAÇÃO
ATUALIZADA: R$ 215.884,30 (duzentos e quinze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (maio/2022). LOTE 02: Designado como 01(um) automóvel Corsa Wind 1.0, modelo MPF/Millenium/ EFI 4p, ano 2002, gasolina,
marca GM – Chevrolet, placa DDU – 2811, RENAVAM 777325233. AVALIAÇÃO: R$ 13.445,00 (treze mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais), atualizado até (novembro/2021) conf. laudo de avaliação de fls. 253/261 dos autos.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel abaixo descrito e para intimação da executada MARIA DO CARMO ENÉAS DINIZ (CPF nº 088.907.108-02), expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Proc. nº 0005720-47.2019.8.26.0077, ajuizada pelo exequente GIOVANINI XAVIER
DA SILVA (CPF nº 047.981.068-01). A Dra. Cassia de Abreu, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Birigui/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça
nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no
dia 27/06/2022 às 14:00h, e com término no dia 29/06/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 29/06/2022 às 14:01h, e com término no dia 19/07/2022 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª ocasião
em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. decisão de fls. 86/88 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 6.990 DO
CRI DE BIRIGUI/SP: AVALIAÇÃO: R$ 177.170,67 (cento e setenta e sete mil, cento e setenta reais e sessenta e sete centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (maio/2022).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação dos executados COUROQUÍMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA - “COUROQUÍMICA” - (CNPJ nº 50.719.061/0001-76), na pessoa de seu representante legal, bem como na sua pessoa MÁRIO OSMAR SPANIOL - “MARIO” – (RG n.º 26.148.822-3
SSP/SP e CPF n.º 177.779.680-68); casado em separação total de bens com Monalisa Guimarães Spaniol (CPF 746.085.416-68), expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Processo nº. 1063266-71.2019.8.26.0100, ajuizado pelo exequente BANCO ORIGINAL S.A - “ORIGINAL”
– (CNPJ n.º 92.894.922/0001-08). O Dr. Alexandre Bucci, Juiz de Direito da 10ª Vara Cível do Foro Central/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e
art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 27/06/2022 às 14:00h, e com
término no dia 29/06/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 29/06/2022 às 14:01h, e com término no dia 19/07/2022 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem
mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por centos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 11.976 do 2° CRI de Franca – SP: AVALIAÇÃO: R$ 1.629.920,00 (um milhão, seiscentos e vinte e
nove mil e novecentos e vinte reais), atualizado pela tabela do TJSP em (maio/2022). LOTE 2: Matricula nº 22.432 do 2° CRI de Franca – SP: AVALIAÇÃO: R$ 15.379.492,00 (quinze milhões, trezentos e setenta e nove mil e quatrocentos e noventa e dois reais), atualizado pela tabela do TJSP em (maio/2022). LOTE
3: Matricula nº 70.158 do 1° CRI de Franca – SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 7.210.324,00 (sete milhões, duzentos e dez mil e trezentos e vinte e quatro reais), atualizado pela tabela do TJSP em (maio/2022).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado RICARDO SILVA OLIVEIRA (CPF nº 422.052.378-29) expedido nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COTAS CONDOMINIAIS, Processo nº. 1009395-21.2018.8.26.0405, ajuizado pelo CONDOMINIO
TERRA NOVA (CNPJ nº 08.216.139/0001-89). A Dra. Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Osasco/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do
Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação
no 1º Leilão com início no dia 27/06/2022 às 14:00h, e com término no dia 29/06/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 29/06/2022 às 14:01h, e com término no dia 19/07/2022 às 14:00h, caso não
haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 84.742 do 1° CRI de
Osasco – SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 222.917,81 (duzentos e vinte e dois mil, novecentos e dezessete mil e oitenta e um centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (abril de 2022).
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Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado SILAS NEI DE SOUZA GIROLDO (CPF nº 180.048.888-28), expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS, Processo nº. 1014180-15.2016.8.26.0011, ajuizado por
CONDOMINIO VILLAGE (CNPJ nº 54.063.771/0001-57). A Dra. Andrea Ferraz Musa, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível Regional do Foro de Pinheiros/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do
Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação
no 1º Leilão com início no dia 04/07/2022 às 14:00h, e com término no dia 06/07/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 06/07/2022 às 14:01h, e com término no dia 26/07/2022 às 14:00h, caso
não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50%
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Rotary Kart Club completou 11 anos
com grande festa em Interlagos
masse. No meio da corrida
Gustavo Pincelli estabelece a
volta
mais
rápida
(1min07s532) e Mori se junta
ao pelotão, passando um a um,
para vencer com 0s375 de
vantagem sobre Lima.
Com a quarta posição, Rogério Cebola retornou à a liderança da Stock. Com a quinta
colocação Filipe ficou com a
vitória entre os pilotos com
mais de 50 anos de idade. Terminando em quarto, Miguel Sacramento manteve a liderança
da Old Stock.
Na Le Mans, com apenas
uma volta para tomada de tempos, Renzo Lima garantiu a
pole position (1min09s577).
Líder do campeonato e carregando 10 quilos de lastro pelas
últimas vitórias, Alberto Otazú
largou do oitavo posto.
Quem pulou para primeiro
na largada foi Fábio Cunha, que
ficou na ponta nas oito primeiras voltas, até ser superado por
Caio Terra, que ficou por três
giros na ponta, quando foi repassado por Cunha, que trouxe junto Otazú. Na 12ª passagem Alberto Otazú assume a
liderança, seguido de Cunha,
Terra, Lima e Rodrigo Silva,

Arthur Martins (pole) e Luiz Gouvêa (vencedor) vem
dominando a categoria Light

formando um bloco bem compacto nas seis voltas seguintes.
No giro derradeiro Fábio tentar
assumir a primeira colocação
lado a lado com Alberto e Caio
aproveita para passar ambos.
Só que aconteceria uma grande surpresa na bandeirada.
Como a maioria dos pilotos fez a Joker Lap na primeira volta, Igor Mori, que largou
da 12ª posição continuou fazendo o traçado normal, sem
ser atrapalhado pelo tráfego, e
quando cumpriu a volta mais
curta na última passagem, já
apareceu na frente com muita

folga, vencendo espetacularmente com 5s351 de vantagem
sobre Caio Terra, comAlberto
Otazú em terceiro, ampliando
ainda mais a sua liderança no
campeonato.
Entre os pilotos da Light,
Arthur Martins foi o autor da
pole position (1min09s636),
seguido de Luiz Gouvêa, o líder do campeonato. Gouvêa
assumiu a dianteira e Martins
foi empurrando o concorrente, e assim ambos abriram uma
confortável vantagem na frente. Na 13ª passagem Arthur
marcou a volta mais rápida

Foto/ Automóvel Clube Paulista

500 Km de Interlagos chega a
38 edições e 65 anos de história

Largada dos 500 Km de Interlagos 2021, excepcionalmente
realizados em Londrina
Uma das mais tradicionais
corridas de endurance do automobilismo brasileiro completará 65 anos de existência e 38
edições. Realizados pela primeira vez em 1957, os 500 Km de
Interlagos de 2022 acontecerão
no dia 4 de setembro, com os
treinos livres e classificatórios
acontecendo nos dois dias anteriores. A grande novidade neste
ano será o lançamento, dentro dos
500 Km, de uma nova categoria
do automobilismo paulista, a Historic Race GT, que terá uma classe à parte além das destinadas a
carros de turismo e protótipos
nacionais com motor de até 2,1
litros. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no Automóvel Clube Paulista pelo e-mail
500km@500kmdesaopaulo.com.br.
Competirão na Historic Race
GT carros de construção e mecânica atuais, mas com carenagens que remetem a modelos de
corrida ou de rua de outras épocas, não sendo necessariamente
réplicas exatas. Seis já estão
prontos e dois remetem ao Fusca, um deles aos “Fitti-Fusca”

construídos no fim da década de
1960 pelos irmãos Emerson e
Wilsinho Fittipaldi. Outro carro
pronto para competir na Historic Race GT é o Fúria, inspirado
em um carro de corrida concebido por Toni Bianco em 1970.
Vendido para vários pilotos, o
modelo recebeu motores Chrysler, Chevrolet, BMW, Alfa Romeo e Lamborghini. Suas linhas
eram tão avançadas que anos depois Toni Bianco passou a construi-los com o nome Bianco S, um
carro esporte de rua com motor
Volkswagen apresentado no Salão
do Automóvel de 1976 e que fez
muito sucesso. Bino Mark I (construído pela equipe Willys na década de 1960 e pilotado, entre outros, por Luiz Pereira Bueno),
Ford GT 40 (vencedor das 24 Horas de Le Mans entre 1966 e 1969)
e Aurora (esportivo brasileiro com
linhas inspiradas na Ferrari F40 de
1987, fabricado no começo da
década de 1990) “vestem” os outros carros da Historic Race GT
que já estão prontos.
Além da nova Historic Race
GT, os 500 Km de Interlagos te-

rão as outras cinco categorias
adotadas desde 2019: Turismo
1.6, Turismo 2.0, Turismo Força
Livre, Protótipos P3 e Protótipos P2. Até o momento, 45 automóveis confirmaram inscrição
ou pediram reserva de entrada
nos 500 Km. “O regulamento
atual foi muito bem aceito e dá
oportunidade de participação
de carros de corrida para os quais
não existem categorias específicas atualmente. Isso permite
que os preparadores e mecânicos
tenham um certo grau de liberdade para tornar seus carros mais
competitivos e torna a competição muito interessante em termos técnicos”, explica Silvio
Zambello, presidente do Automóvel Clube Paulista, organizador dos 500 Km de Interlagos.
Em 2021, a prova foi realizada em conjunto com as 500
Milhas de Londrina, devido à falta de datas disponíveis em Interlagos - uma situação causada pelos meses de fechamento devido à pandemia da covid-19 e às
reformas necessárias para sediar o GP de São Paulo de Fórmula 1. Segundo Zambello, a volta
dos 500 Km a Interlagos teve três
importantes colaboradores: Ricardo Tripoli (ex-secretário da
Casa Civil da Prefeitura de São
Paulo), Vicente Rosolia (assessor da Casa Civil) e Marcelo Pinto (diretor do autódromo). “Interlagos é o principal autódromo
do Brasil e também recebe a Fórmula 1. Além das categorias regionais, todas as nacionais de automobilismo e motociclismo
competem em São Paulo e isso
cria uma demanda muito grande
por datas. Expusemos a história
e a tradição dos 500 Km e eles
perceberam o quanto era importante trazer a corrida de volta
para Interlagos”, elogia.
Os primeiros treinos para os

500 Km de Interlagos estão programados para a sexta-feira, 2 de
setembro, e a definição do grid
acontecerá no sábado, 3 de setembro. A programação completa e o horário da largada no dia 4
serão divulgados em breve.
65 anos de história
A primeira edição dos 500
Km de Interlagos foi realizada
em 1957. Esta corrida diferenciava-se por acontecer no anel
externo do traçado original de
Interlagos •uma clara inspiração
nas 500 Milhas de Indianápolis.
O anel externo, apesar de ter curvas somente para a esquerda
como a pista norte-americana,
não era um oval propriamente
dito, mas permitia altas médias
horárias. Esse atrativo fez a corrida ganhar importância rapidamente e se transformar em uma
das mais aguardadas do calendário anual de automobilismo.
A prova deixou de acontecer
em alguns anos devido a fatores
diversos, em especial reformas
no autódromo e restrições governamentais de uso de combustível para provas automobilísticas durante a crise do petróleo.
A partir de 1997, entretanto, os
500 Km voltaram com força, já
no traçado único que Interlagos
passou a ter com as reformas concluídas no início de 1990. Entre
2014 e 2017, a prova foi transferida para o Autódromo Velocitta,
em Mogi Guaçu (SP), e teve seu
nome alterado para 500 Km de São
Paulo. Em 2021, a corrida aconteceu em conjunto com as 500
Milhas de Londrina, devido ao fechamento prolongado de Interlagos para receber obras para a Fórmula 1. O nome original dos 500
Km foi retomado em 2018 com a
volta da corrida a Interlagos, e o
atual regulamento foi adotado no
ano seguinte.

(1min08s119) e vai para a liderança. Só que três voltas
depois Luiz reassume a ponta
e vence pela terceira vez, agora com 1s124 de folga sobre
Martins. Em terceiro chegou
Pedro Henrique, o mais jovem
piloto do campeonato.
Na categoria Rookie André
Augusto ficou com a pole position (1min11s104) e com a
volta
mais
rápida
(1min08s468), mas quem fez
a festa foi Raphael Casagrande, que venceu pela segunda
vez consecutiva, abriu 15s628
sobre Guilherme Petrella, o
segundo colocado, e ampliou
a sua liderança no campeonato dos estreantes.
Depois de cinco etapas re-

alizadas, os líderes na tabela de
pontuação do RKC são Alberto Otazú (Le Mans), Rogério
Cebola (Stock), Miguel Sacramento (Old Stock), Luiz Gouvêa (Light) e Raphael Casagrande (Rookie).
Nestes últimos 11 anos os
pilotos do RKC colaboraram
em várias ações sociais, principalmente através de um percentual das inscrições nas corridas, destinado para a campanha mundial ‘End Polio Now’,
na luta contra a disseminação
definitiva da Poliomielite.
A sexta etapa do RKC serão dia 16 de julho, novamente no Kartódromo de Interlagos.
Visite
www.rkcracing.com.br

Terceira edição da
Superman &
Supergirl Run será
no fim de junho
Prova acontecerá no dia 26, a partir das 7 h, no Ibirapuera

Foto/Divulgação

Com uma grande festa e
muita confraternização no Kartódromo de Interlagos (SP/
SP), o Racing Kart Club - clube de companheirismo do Rotary Club Ponte Estaiada da
grande São Paulo (SP) – comemorou no último fim de semana os 11 anos de seu campeonato, realizando a quinta
etapa da temporada 2022. Os
vencedores que receberam um
troféu especial foram Raphael
Casagrande (Rookie), Luiz
Gouvêa (Light), Jorge Filipe
(Old Stock) e Igor Mori (Stock e Le Mans).
O grande nome da rodada
foi o piloto convidado Igor
Mori, que em virtude de um
acidente só estreou no RKC
nesta etapa festiva e saiu com
duas vitórias. Na prova que
reuniu os pilotos da Stock e
Old Stock, o veterano Jorge
Filipe assegurou a pole position (1min08s451), seguido de
Renzo Lima. Mori largou apenas da 11ª posição. A prova foi
muito disputada, com Felipe
Paro e Rogério Cebola assumindo a ponta nas primeiras
voltas, mas com os seis primeiros muito próximos, colaborando para que Igor se aproxi-

Foto/Divulgação

Os líderes do campeonato do RKC são Alberto Otazú (Le Mans), Rogério Cebola (Stock), Miguel Sacramento (Old Stock), Luiz Gouvêa (Light) e Raphael Casagrande (Rookie)

Superman & Supergirl Run
Uma das mais disputadas
provas temáticas do calendário
nacional, a Superman & Supergirl Run está de volta após três
anis em razão das restrições
impostas pela pandemia do Covid-19. Em sua terceira edição,
o evento está marcado para o
da 26 de junho, apresentando
duas opções de distância, 5 e
10 quilômetros. A largada, a
partir das 7 h, e chegada serão
na arena montada no estacionamento da Assembleia Legislativa, situada à Avenida Pedro
Álvares Cabral, 201, na região
do Ibirapuera.
Além de mostrar seus superpoderes para encarar as corridas, os participantes da Superman & Supergirl Run ainda
deverão ter muita força e resistência para encarar a série
de atrações preparadas pela
Yescom e que cativaram corredores nas duas edições realizadas, em 2018 e 2019. Arena Planeta Diário, aquecimento animado, concurso de cosplay, ativação de marca dos
apoiadores, painel de fotos,
sorteio de prêmios e música
ao vivo são os destaques da
programação que promete encantar a todos na manhã de domingo.
Com as inscrições já encerradas, a atenção se volta
agora para a retirada do kit e
do chip cortesia. A mesma será

2022
nos dias 24, das 10 h às 20 h, e
no dia 25, das 10h30min às
17h30min, no Shopping West
Plaza, Bloco C, 1º piso, no “Espaço Cliente”, em frente a Academia Bio Ritmo, na Avenida
Francisco Matarazzo, s/n, Água
Branca.Não haverá entrega de
kits no dia do evento e nem
depois do mesmo, com destaco no Regulamento da prova.
Na disputa pelo primeiro
lugar em 2019, o casal Leonardo Santana e Alice Yuri brilharam, vencendo nos 5K. Leo fez
o percurso em 15min13, enquanto
Alice
marcou
18min07seg. Nos 10K, os mais
rápidos foram Eládio Junior e
Ana Luiza Garces, a Animal.
Ana levou a melhor com o tempo de 42min38, enquanto Eládio
completou
em
36min34seg.
A Corrida 10K – Superman
& Supergirl é uma realização e
organização da Yescom e da DC
Comics and Warner Bros. Entertainment Inc, com apoio patrocínio de NewOn e Dois Cunhados,
patrocínio especial de 3 Corações e Açúcar Guarani, apoio de
Montevérgine, Rikam, Itambé,
Panco, Bom Sabor e Brooks. O
apoio especial é da Prefeitura de
São Paulo, com supervisão da
Federação Paulista de Atletismo. Mais informações no site
https://www.yescom.com.br/
superman/2020

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

(11) 99653-7522

Edição: 578
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Condições exclusivas para o Mini elétrico
A MINI traz condições exclusivas para
os clientes que desejam adquirir o icônico
MINI Cooper em sua versão 100% elétrica.
Válida até o final de junho, a campanha oferta benefícios gratuitos, como o carregador
rápido MINI Wallbox, além dos pacotes de
serviços de manutenção MINI Service Inclusive por três anos ou 40.000km, e o MINI
Repair Inclusive que inclui um ano extra de
garantia, totalizando três anos. O MINI Cooper S E 3 Portas Exclusive é ofertado por
R$ 248.590, a versão Top por R$ 278.490 e
a Top Collection por R$ 283.390.
MINI Cooper S E
Com o objetivo de desenvolver um modelo elétrico para trazer a autonomia e performance que os clientes e fãs da marca já
esperam, mas sem alterar design, dirigibilidade, preço e tamanho, o time de engenharia
da MINI desenvolveu o MINI Cooper S E,
que vem equipado com powertrain 100% elétrico, capacidade para entregar 184cv e
270Nm de torque instantâneo, e bateria de
íon-lítio de 32,6kWh, que permite autonomia
de até 234km (ciclo de testes WLTP) e até
270km (ciclo NEDC) e que pode ser carregada em uma tomada doméstica com o carregador portátil, com carregadores rápidos
como o MINI Wallbox, e com carregadores
de corrente contínua. O modelo está disponível em duas versões: MINI Cooper S E —
Exclusive e MINI Cooper S E — Top, com
atributos inéditos e exclusivos para a categoria de elétricos no Brasil.
Além disso, todo MINI Cooper S E sai
de fábrica conectado com um SIM card vir-

tual sem custo ao cliente por um período mínimo de três anos, para que possa acessar o
MINI Connected, sistema que fornece diversos serviços ao motorista e passageiro e permite usufruir de funcionalidades exclusivas,
tais como concierge, chamada de emergência inteligente, MINI Teleservices, notícias
em tempo real, previsão do tempo, serviços
remotos, preparação para Apple CarPlay, informações de trânsito em tempo real e assistente de autonomia, que avisa a necessidade

de incluir paradas para recarregar as baterias no trajeto e localiza os pontos de recarga
disponíveis. A versão MINI Cooper S E —
Top traz também conectividade com Amazon Alexa, possibilitando maior integração do
veículo com casas inteligentes.
Confira as versões, os principais equipamentos de série e os preços sugeridos:
MINI Cooper S E — Exclusive: R$
248.590
• Painel Digital de 5 polegadas;

• Central MultiMidia com touchscreen de 8,8"
com sistema de navegação;
• Rodas aro 17 Roulette Spoke 2-tone;
• Teto solar panorâmico;
• Sensor e câmera de ré;
• Ar-condicionado digital dual-zone;
• Conjunto ótico Full LED;
• Apple CarPlay; Serviços digitais do MINI
Connected gratuitos por um mínimo de três
anos; Equipamento portátil para carregamento com tomada no padrão brasileiro.
MINI Cooper S E — Top: R$
278.490
Todos os equipamentos da Versão Exclusive
e mais:
• Pacote Parking incluindo Assistente de estacionamento + Sensores de estacionamento
dianteiro e traseiro;
• Comfort Access;
• Conjunto ótico Full LED direcionais;
• Assentos revestidos em couro;
• Assistente de direção;
• Sistema de Audio Hi-Fi Harman/Kardon;
• Head Up Display;
• Serviço de ConnectedDrive com disponibilidade da função Amazon Alexa e serviço de
Concierge gratuito por mínimo de três anos;
• Sistema de Navegação MINI com RTTI
(informação de trânsito em tempo real);
• Rodas exclusivas aro 17" MINI Electric
Power Spoke 2 tons com pneus run-flat.
MINI Cooper S E — Top Collection: R$ 283.390
Todos os equipamentos da Versão Top e mais:
• 2 cores exclusivas disponíveis apenas para
esta versão: Azul Island e Cinza Rooftop;

• Assentos esportivos revestidos em uma
combinação de tecido e leatherette na cor
Cinza Claro;
• Graficos exclusivos aplicados na lateral e
capo dianteiro;
• Rodas exclusivas aro 17" MINI Electric
Collection Spoke com pneus run-flat.
Sobre o Plano de Manutenção MINI
Service Inclusive (MSI)
Diferentemente dos planos de revisão
convencionais, o Plano de Manutenção MINI
Service Inclusive (MSI) é baseado na tecnologia Condition Based Service (CBS), um sistema de manutenção inteligente e exclusivo
que monitora constantemente o estado dos
componentes e lubrificantes dos veículos
MINI e informa o proprietário, por meio de
alertas no painel do carro, sobre as manutenções necessárias, com antecedência de quatro semanas. Ou seja, as manutenções dos
veículos MINI são realizadas apenas quando há desgaste real de seus componentes,
gerando menos custos e mais conforto e tranquilidade para o cliente.
Sobre o MINI Wallbox
O MINI Wallbox é um dispositivo que
permite a recarga rápida, prática e inteligente dos veículos eletrificados da marca, seja
na própria casa ou condomínio do usuário. O
MINI Wallbox traz alta tecnologia de recarga de forma simples e funcional, com o sistema Plug & Play: basta plugar o veículo que a
recarga se inicia automaticamente. O MINI
Wallbox é certificado de acordo com padrões
internacionais, à prova de intempéries e variações climáticas.

Nacionais

Hyundai Creta N Line estreia no Brasil
A Hyundai escolheu o Brasil para ser o
primeiro país do mundo a receber a versão
N Line do SUV Hyundai Creta Nova Geração. O modelo vem com design diferenciado, combinando esportividade e elegância, e
elevado conteúdo de segurança, conectividade, conforto e conveniência que o tornam o
SUV mais completo de sua categoria.
A pré-venda de 200 unidades em condições especiais com exclusividade para atuais clientes fiéis da marca, proprietários de
veículos Hyundai HB20 ou Creta, no site
www.hyundai.com.br/nline, já começou, com
preço sugerido de R$ 159.490. Os primeiros
clientes a concluírem a reserva ganham ainda R$ 1.000 em combustível Shell, através
do aplicativo Shell Box; um ano grátis de uso
do Sem Parar, com um bônus de R$ 100 para
a primeira fatura; e 10% de desconto no seguro através do Santander Auto. As vendas
regulares em todo o território nacional, nas
concessionárias da marca, começam a partir
do dia 24 de junho.
A marca N foi criada em 2015 com a
missão de ampliar o portfólio de produtos da
Hyundai, desenvolvendo veículos de alta performance com foco em pistas de corrida. O
nome “N” é inspirado no formato das chicanes, curvas desafiadoras que exigem muita
técnica do piloto e desempenho do carro; ele
é também uma homenagem a Namyang, cidade na Coreia do Sul onde se localiza o centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Hyundai, e a Nürburgring, famoso circuito de corridas europeu onde são testados os veículos
N.
A partir da história de sucesso da marca
N, nasce poucos anos depois a designação
N Line, que, com personalidade própria e
design exclusivo, atende os desejos de um
consumidor que busca um visual esportivo e,
ao mesmo tempo, elegante e sofisticado, com
personalidade única, que reflita seu estilo de
vida dinâmico e que, por meio de detalhes,
possa diferenciá-lo dos demais.
O Hyundai Creta Nova Geração foi lançado no Brasil em setembro de 2021. Desde

então vem se consolidando entre os líderes
de seu segmento. O modelo elevou os parâmetros do mercado nacional de SUVs ao
agregar sofisticação, elegância e um conjunto de recursos nunca antes vistos em sua
categoria, como o teto solar panorâmico, comandos de voz e diversos sistemas de segurança ativa, passando a conquistar também
clientes de segmentos superiores.
Devido a esse sucesso local, o Brasil foi
escolhido para receber a primeira versão global N Line do SUV Hyundai Creta, que poderá ser expandida para outros mercados em
breve, motivada pela consolidação dos SUVs
na preferência dos consumidores ao redor do
mundo.
A versão N Line do Hyundai Creta Nova
Geração chega ao mercado com itens que
destacam sua esportividade sofisticada, reforçando a atual linguagem de design da
Hyundai. Disponível nas cores Preto Onix,
Azul Sapphire, Branco Atlas (com teto preto), Prata Brisk (com teto preto) e Cinza Silk
(com teto preto), seu visual exterior conta
com conjunto de para-choques dianteiro e
grade frontal com novos elementos. As novidades passam ainda pelas saias laterais e traseira, espelhos e barras de teto em preto brilhante, a moldura da coluna C em grafite, e o
emblema N Line na grade frontal, para-lamas e rodas, acentuando a esportividade.
Pela primeira vez em um produto fabricado no País, o emblema da Hyundai na grade dianteira tem acabamento escurecido, no
lugar do tradicional acabamento cromado.
Além dos faróis e das lanterna em LED
com acabamento escurecido, o novo integrante da família Hyundai Creta traz também rodas de liga leve de 17 polegadas, com design
único, e a inédita saída de escapamento com
duas ponteiras visíveis.
Interior atraente e tecnologia de ponta
O interior da nova versão também ganhou detalhes atraentes e sofisticados. Com
acabamento em preto na parte interna e detalhes em grafite no volante, no painel, no
console e nas portas, o Hyundai Creta N Line

disponibiliza nova alavanca de câmbio, pedais esportivos em metal e banco revestido
em couro sintético com costura na cor vermelha, acabamento que também está presente
no descanso de braço central, nas portas e
no volante.
Já o teto solar panorâmico segue sendo
um dos pontos altos da versão, oferecendo
uma das áreas envidraçada mais amplas disponíveis.
O Hyundai Creta N Line é a versão mais
completa de sua categoria, oferecendo aos
clientes itens exclusivos do pacote Hyundai
SmartSense quando comparado com as outras especificações disponíveis. Entre as novidades, estão o sistema de frenagem autônomo, assistente de permanência e centralização em faixa, farol alto adaptativo e detector de fadiga – itens até então disponíveis
apenas para o Hyundai Creta Ultimate, topo
de linha.
O Sistema de Frenagem Autônomo age
em situações em que há risco de colisão frontal com pedestres e outros veículos.

Jeep realiza ação para o
público PCD

Agora, a categoria de pessoas com deficiência (PCD) possuem ainda mais motivos
para ter um Jeep na sua garagem. A marca
realizou o “PCD Day”, um evento exclusivo
que marcou o início das ações especiais no
mês de junho com condições comerciais
muito atraentes para este público, além de
uma oferta de financiamento diferenciada
para que nenhum cliente saia de uma das
concessionárias Jeep sem um modelo da
marca zero quilômetro.

Todos os veículos da gama Jeep oferecidos nas concessionárias que se enquadram na Lei vigente estarão com descontos exclusivos para o público PCD durante
todo o mês de junho. Para o Jeep Renegade, dependendo da versão escolhida, a diferença com os descontos e isenções pode
chegar a até R$ 29 mil, dependendo do estado da compra.
Nesse período, a Jeep terá ótimas ofertas com a isenção do IPI e desconto comple-

mentar oferecido pela marca. O Renegade
Sport com motor 1.3 TurboFlex T270 de 185
cv é oferecido a partir de R$ 109.734. A versão Sport vem de fábrica com seis airbags,
controle de estabilidade e tração, Traction
Control +, faróis Full LED, frenagem autônoma de emergência, alerta e assistente de
manutenção de faixa, entre outros equipamentos. Já o Compass Limited TurboFlex
estará disponível a partir de R$ 167.272. A
versão Limited é equipada com o novo quadro de instrumentos full digital e HD de 10,25",
teto em preto, rodas de 19" diamantadas,
monitoramento de ponto cego, banco elétrico do motorista, entre muitos outros itens de
série.
Plano Next Jeep
Além dos descontos, a marca também
preparou uma oferta incrível aos clientes que
já possuem um modelo Jeep para que eles
não percam a oportunidade de ter o seu próximo Jeep. Através do Plano Next Jeep, o
cliente PCD poderá utilizar o seu modelo atual
como entrada com uma valorização de até
100% da tabela FIPE (Conforme avaliação
e condições apresentadas pela concessionária de preferência). Isso permitirá uma condição especial também para o financiamento
do saldo restante, com parcelas a partir de
R$ 539,00 (valor sem impostos), dependendo do valor de entrada.

A tecnologia de Assistente de Permanência em Faixa fornece um aviso e auxilia automaticamente na condução para evitar a saída do veículo para a outra pista
de forma não intencional. Já o Assistente
de Centralização em Faixa mantém constantemente o veículo no centro da pista,
baseando-se para isso tanto nas faixas pintadas no chão como no alinhamento com
o veículo à frente, caso não haja marcação
no solo.
Para completar a lista dos recursos
SmartSense, o Detector de Fadiga analisa o
nível de atenção do motorista com base em
fatores como padrão e tempo de direção ou
quando o veículo à frente começa a se mover após uma parada sem ser acompanhado.
Nesses casos, o recurso fornece avisos como
recomendação para um descanso.
Há, ainda, o sistema de Farol Alto Adaptativo que, ao dirigir à noite, detecta o brilho
das luzes dos veículos que se aproximam e
ajusta automaticamente a intensidade dos
faróis, evitando o ofuscamento da visão do

motorista que está no sentido oposto. Após o
cruzamento, a intensidade dos faróis é retomada automaticamente.
Assim como nas versões Platinum e Ultimate, o Hyundai Creta N Line tem a central multimídia BlueNaV, de 10,25 polegadas,
sendo a maior tela da categoria com navegação a bordo. Há também um pacote exclusivo de funções do Bluelink para oferecer mais
segurança, com recursos como a Smart Camera 360º, que permite também o monitoramento remoto do entorno do veículo; mais
conforto, com as funcionalidades de climatização e comando de voz; e mais conveniência aos condutores, através das ferramentas
de busca de pontos de interesse, localidades
em tempo real, informações do tráfego e o
modo guia de destino, todas atuando diretamente no GPS do veículo.
O pacote de uso do Bluelink será gratuito nos seis primeiros meses de uso. Após este
período, os serviços terão mensalidade a partir
de R$ 29,90.
Motorização e suspensão
O motor 1.0l Turbo GDI de injeção direta de combustível e elevada eficiência equipa o Hyundai Creta N Line. Ele entrega potência de 120 cv, com torque máximo de 17,5
kgf.m logo aos 1.500 rpm, que se mantém
até 3.500 rpm.
Trata-se de um motor moderno, de alta
tecnologia, que oferece o melhor equilíbrio
entre economia de combustível, elevada performance e redução de emissões.
A transmissão automática é de seis velocidades e, com o sistema Stop & Go, para
desligamento e partida do motor, proporciona uma economia de combustível ainda maior.
O Hyundai Creta N Line também contempla mudanças exclusivas no chassi. A
experiência de dirigir a versão é mais dinâmica por conta dos novos amortecedores e
molas, que deixaram as suspensões dianteira e traseira mais rígidas e uma nova calibração que deixou a direção elétrica ainda
mais filme.

BMW X1 tem taxa
zero em junho
No mês de junho, líder do segmento premium no Brasil, a BMW oferece condições
especiais para seus clientes por meio do plano Sign & Go, da BMW Serviços Financeiros. Ao longo do mês, o modelo BMW X1 é
o grande destaque, e recebe ofertas exclusivas de negócios, alimentando o Puro Prazer
de Dirigir um BMW.
O BMW X1, modelo produzido na fábrica de Araquari (SC), tem ofertas exclusivas
para clientes e chega com taxa 0% a.m., para
planos de financiamento com entrada mínima de 60% e saldo em 24 meses, condição
imperdível para quem sonha em adquirir o
SAV Premium mais desejado do país.
A BMW Serviços Financeiros tem ainda
uma opção, por meio do plano Sign & Go,
para o BMW X1 (2021/2022 e 2022/2022)
com versões a partir de R$ 277.950, entrada
de R$ 122.298, 24 parcelas mensais de R$
1.933, mais uma parcela final de 55% do valor do veículo e taxa de 0,98% a.m.

O novo BMW X1 traz sob o capô um
motor de quatro cilindros em linha, de 1.998
cm³, flex e com a tecnologia BMW TwinPower Turbo, que rende 192cv (a 5.000 rpm) e
280Nm de torque (a 1.250 rpm). Desde o
primeiro olhar fica claro que este é um modelo X de alma e coração: os para-choques
compactos e a longa distância entre eixos típicos de um SAV (Sports Activity Vehicle)
definem o exterior. Entre as principais mudanças do SAV Premium estão novos acabamentos internos (alumínio escovado na
versão X-Line Plus e preto brilhante na versão GP Plus), rodas de 19 polegadas com
design mais agressivo, volante M Sport com
empunhadura mais esportiva, além de sistema de som da renomada Harman Kardon de
12 alto-falantes com amplificador de 360W
na versão M Sport Plus. A versão X-Line
Plus ganha também revestimento interno em
couro Dakota com tonalidade Mocha, além
dos tradicionais Preto e Oyster.
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