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Vacina contra tuberculose, BCG,
registra baixa cobertura no Brasil
Apesar de ser obrigatória
para recém-nascidos, a vacina
BCG - que protege contra as
formas graves da tuberculose
- tem registrado baixos índices
de cobertura. Segundo o Datasus,
do Ministério da Saúde, a cobertura vacinal do imunizante caiu
de 105%, em 2015, para 68,6%
em 2021. A BCG faz parte do
Programa Nacional de Imunização (PNI) e é indicada para ser
aplicada logo após o nascimento da criança.
Segundo a integrante do
Departamento Científico de
Imunizações da Sociedade
Brasileira de Pediatria (SBP),
Tania Petraglia, a vacina protege, principalmente, contra a
tuberculose miliar, que ocorre

Brasil assume presidência rotativa
do Conselho de Segurança da ONU
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Geladeiras devem exibir nova
etiqueta de eficiência energética
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Previsão do Tempo
Sábado: Sol o dia
todo sem nuvens
no céu. Noite de
tempo aberto ainda sem nuvens.

Manhã

Tarde

Domingo: Sol o
dia todo sem nuvens no céu. Noite
de tempo aberto
ainda sem nuvens.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol o dia
todo sem nuvens
no céu. Noite de
tempo aberto ainda sem nuvens.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,30
Venda:
5,31
Turismo
Compra: 5,44
Venda:
5,52

EURO
Compra: 5,53
Venda:
5,53

28º C
13º C

Noite

28º C
14º C

Noite

27º C
14º C

Noite

Cidade amplia capacidade
para tratar pacientes
com câncer
Foto/Tânia Rêgo/ABr

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou na sexta-feira (1º) que somente
pessoas físicas que cadastrarem o CPF como chave Pix
podem fazer doações para
campanhas eleitorais nas
eleições de outubro.
Em maio, o tribunal autorizou as doações por meio do
sistema de pagamento instantâneo do Banco Central. O caso
foi decidido a partir de uma
consulta feita pelo partido
PSD ao tribunal.
Após o julgamento, o partido fez um pedido de reconsideração para que as doações
também pudessem ser feitas
por meio de outros tipos de
chaves, como número do celular, endereço de e-mail e chave alfanumérica.
Ao analisar a questão, por
unanimidade, o tribunal confirmou que somente a doação pelo
CPF pode ser aceita para garantir a identificação da origem da
transferência e cumprir o princípio constitucional da transparência. As outras opções levariam entre 15 e 45 dias para serem
rastreadas e identificadas, segundo o TSE. (Agência Brasil)

Balança comercial registra
superávit de US$ 8,81 bilhões
em junho

O prefeito Ricardo Nunes
participou, na manhã da sextafeira (1º), de evento no Instituto
do Câncer de São Paulo (Icesp)
no qual o governador Rodrigo
Garcia anunciou a liberação de
R$ 7,5 milhões para a implantação da Unidade de Transplantes
de Medula Óssea (TMO). Durante a cerimônia também foi anunciada a ampliação do tratamento
de leucemias agudas no hospital,

que terá um custeio anual de R$
6,7 milhões. A unidade do Icesp
está ligada ao complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP (HCFMUSP).
“Não temos como falar sobre câncer sem lembrar do nosso prefeito Bruno Covas, que
sempre desejou que as pessoas
mais vulneráveis tivessem acesso ao mesmo tipo de tratamento
que ele recebeu.
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Brasil terá Semana Nacional
da Adoção no calendário
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Esporte

Felipe Drugovich disputa a 7ª etapa em
Silverstone na liderança da Fórmula 2
Lendário na história do automobilismo mundial, o Autódromo de Silverstone, na Inglaterra, será o palco para a
disputa da 7ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 2,
liderado pelo brasileiro Felipe Drugovich. A rodada, que
novamente terá duas provas
com pontuação independente,
fechará a primeira metade da
temporada e teve suas primeiras atividades na sexta-feira
(1º) com a realização de um
treino e a tomada de tempos.
“De um modo geral, as expectativas para Silverstone são
muito boas. Graças a Deus
chego com uma vantagem de
49 pontos na liderança, então
isto nos dá uma certa tranquilidade”, diz o piloto da equipe
holandesa MP Motorsport,
que também lidera o campeonato. “Mas ainda temos muitas provas até o final da tem-

porada, então o foco continua em
sempre conquistarmos o maior
número de pontos possíveis a
cada final de semana de corrida
para abrir vantagem na liderança”, completa.
O piloto de Maringá (PR)
aposta em uma boa leitura do final de semana para, assim como
no Azerbaijão na etapa anterior,
maximizar os pontos e também
lutar por sua quinta vitória na
temporada. “Acho que teremos
um bom carro, mas sempre é
preciso lembrar que Silverstone
é uma pista difícil de ultrapassar.
Claro, nem tanto quanto em Mônaco ou outra pista de rua, mas é
difícil”, avisa Drugovich, que recentemente completou 22 anos.
Por esta razão, um dos focos
iniciais de Felipe Drugovich e da
MP Motorsport será um bom desempenho na tomada de tempos.
“Uma boa posição de largada
será muito importante novamen-

Foto/ Dutch Photo Agency

Doações por Pix
para campanhas
serão apenas
com CPF
como chave

quando o bacilo entra na corrente sanguínea e chega a todos os órgãos, com risco de meningite. A BCG também protege contra outras formas graves de tuberculose, como a
pulmonar.
Tania lamentou a baixa cobertura no país e fez um apelo
à população. “Faço uma chamada para a vacinação de todas as faixas etárias de 0 a 100
anos e um pouquinho. As vacinas são uma forma de proteção coletiva”.
Na avaliação da especialista, há uma falha em garantir essa
vacinação na atenção primária.
“Falta uma intervenção do ponto de vista municipal mais efetiva”, afirmou.
Página 3

te”, resume o líder do Campeonato Mundial de Fórmula 2 e vencedor de quatro provas este ano,
duas delas em Barcelona, uma em
Mônaco e uma na Arábia Saudita.
“Usaremos os pneus de composto macio e duro nesta etapa. O
macio é bom para nosso carro e
acho que poderemos fazer uma

boa tomada de tempos”, finaliza.
As atividades da 7ª etapa da
Fórmula 2 – treino e tomada de
tempos na sexta-feira e as provas no sábado e domingo – terão
transmissão ao vivo para todo o
Brasil pelo canal BandSports.
Felipe Drugovich tem o
apoio de Drugovich Auto Peças,

que atua no ramo de peças para
caminhões e ônibus; da Jaloto
& Drugovich, destaque nacional no segmento de transporte
de cargas paletizadas; e da Stilo, fabricante italiana de capacetes.
Confira a programação da
7ª etapa da Fórmula 2 (horários de Brasília):
SÁBADO (2)
13h00 – Sprint Race – 21
voltas
DOMINGO (3)
6h05 – Feature Race – 29
voltas
E veja os seis primeiros na
classificação do Campeonato
Mundial de Fórmula 2:
1 Felipe Drugovich (BRA)
– 132 pontos; 2 Theo Pourchaire (FRA) – 83; 3 Jehan Daruvala (IND) – 73; 4 Logan Sargeant (EUA) – 59; 5 Marcus
Armstrong (NZL) – 55; 6 Dennis Hauger (DIN) – 55.

Sérgio Sette volta ao Marrocos
depois de dois anos
Neste fim de semana, entre
os dias 1º e 2 de julho, Marrakesh – capital do Marrocos,
receberá a 10ª etapa do Campeonato Mundial da Fórmula-E.
Pilotos e equipes já desembarcaram na pista africana que, desde 2020, não recebe as atividades da competição.
Em sua segunda temporada
completa na F-E o brasileiro Sérgio Sette Câmara chega ao circuito Circuito urbano Moulay El
Hassan disposto a extrair a máxima potência de seu Penske EV5 da equipe norte-americana Dra-

gon Penske. Por outro lado, de uma
forma bastante especial, Sette reacende boas memórias da pista uma
vez que seu primeiro contato com
um carro da categoria foi exatamente naquela pista, quando participou
de um treino para estreantes, no início de 2020.
A pista conta com 12 curvas,
2.971 km de extensão e característica de velocidade média/alta – algo
bastante diferente das demais pistas
da temporada. O Modo Ataque ficará localizado na curva 3, e o lugar
mais vantajoso para ativar os 25 kW
de potência extra é a reta mais longa

do circuito, localizada no final do
último setor, entre as curvas 10 e 11.
A programação oficial do fim
de semana começa nesta sextafeira com uma sessão de treinos
livres. Na manhã de sábado os
carros tomam o traçado para
mais um treino que será seguido
pela classificação e, finalmente,
o e-Prix que terá largada as
13horas deste sábado.
“Estou feliz em voltar ao Marrakesh e poder andar, novamente, na
pisa que tive a minha primeira experiência com um carro da Fórmula-E. Neste fim de semana além da

preparação natural para a prova, estamos com atenção especial na
temperatura da bateria. Teremos a
etapa mais quente da temporada
com previsão de 32º de temperatura ambiente, o asfalto certamente estará a mais de 50º. Isso nos
preocupa porque, se as baterias têm
a temperatura muito elevada o car-

ro simplesmente entra em modo
de segurança e para onde estiver.
Os engenheiros estão trabalhando em soluções para esse problema e, naturalmente, na melhora
de performance geral do carro
para que possamos buscar nossos
primeiros pontos do ano”, explicou o piloto de 24 anos.
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Lei com medidas de combate à
fome é publicada no Diário Oficial
A prefeitura de São Paulo
publicou no Diário Oficial do
município de quinta-feira (30) a
lei que dispõe sobre a Política
de Segurança Alimentar e Nutricional no município e cria o
Auxílio Reencontro, a Vila Reencontro e o Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo. O projeto de lei que trata
do tema foi aprovado na quinta-feira, (29) na Câmara Legislativa e sancionado no mesmo
dia pelo Executivo.
A nova lei agrega programas
já existentes e institui novos,
como a Vila Reencontro, o Fundo de Abastecimento Alimentar

de São Paulo e o Auxílio Reencontro, além de instituir a Política de Segurança Alimentar e
Nutricional para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social.
Pela lei, o Auxílio Reencontro vai consistir em um benefício financeiro temporário para
quem acolher pessoas em situação de rua. Esse benefício poderá ser suspenso ou cancelado se a pessoa acolhida retornar à situação de rua ou não
apresentar comprovante de endereço, se o beneficiário não
atender aos critérios para manutenção do auxílio e se a pes-

www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
Faltando 5 dias pra 30ª maior Marcha pra Jesus do mundo,
quais vereadores(as) evangélico(as) se destacarão no mega evento ?
.
PREFEITURA (São Paulo)
Faltando 5 dias pra 30ª maior Marcha pra Jesus do mundo, o
católico Ricardo Nunes (MDB) deve - ou não - ir ao mega evento ? .
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Faltando 5 dias pra 30ª maior Marcha pra Jesus do mundo,
quais deputados(as) evangélicos(as) se destacarão no mega evento ?
.
GOVERNO (São Paulo)
Faltando 5 dias pra 30ª maior Marcha pra Jesus do mundo, o
católico Rodrigo Garcia (PSDB) deve - ou não - ir ao mega evento
?
.
CONGRESSO (Brasil)
Faltando 5 dias pra 30ª Marcha pra Jesus do mundo, quais os
senadores(as) e deputados(as) vão se destacar no mega evento ?
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Faltando 5 dias pra 30ª maior Marcha pra Jesus do mundo, o
evangélico Jair Bolsonaro vai ser grande destaque no mega evento
.
PARTIDOS
Faltando 5 dias pra 30ª maior Marcha pra Jesus do mundo,
muitos dos católicos que fundaram o PT seguem nas suas marchas ...
.
POLÍTICOS
... por um milagre -após 42 anos - pra que o partido do Lula
não use a democracia contra a democracia; não aparelhe o Estado ...
.
(São Paulo)
... brasileiro; não crie instâncias pra subordinar instituições;
não controle meios de comunicação/Internet; não fortaleça forças ...
.
(Brasil)
... militarizadas pra seus governos; não se coligue com regimes ditatoriais; não faça plebiscitos por uma ‘Constituinte’ exclusiva ...
.
(América Latina)
... com reforma política pró-PT; não criem ‘movimentos sociais’ alinhados ao PT e não estabeleçam hegemonia sobre a sociedade
.
ANO 30
O jornalista Cesar Neto publica esta coluna de política na
imprensa (Brasil) desde 1993. O site < cesarneto.com > tornou-se referência das liberdades. Recebeu Medalha Anchieta
(Câmara - São Paulo) e Colar Honra ao Mérito (Assembleia SP)
.
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políticas municipais direcionadas à população em situação de
rua. O Fundo de Abastecimento
Alimentar tem o objetivo de custear a Política de Segurança Alimentar e Nutricional, podendo
desenvolver e apoiar financeiramente programas e projetos
elencados na lei.
Críticas
Durante a tramitação do projeto ontem, houve críticas tanto
ao conteúdo quanto à tramitação
do projeto. A bancada do PSOL
avaliou que o PL apresenta soluções erradas, superficiais e
que apelam para a caridade como
política pública. Sobre o Auxí-

lio Reencontro, a bancada disse, em nota, que “a lei aprovada
não cita os valores dessa bolsa,
as formas de avaliação dos resultados e como será garantido
que as pessoas abrigadas não
estão expostas a situações degradantes”.
O vereador Gilberto Nascimento Jr. (PSC), que votou a favor do projeto, citou o Auxílio
Reencontro como ponto que deve
ser tratado com cuidado, conforme divulgou a Câmara. Ele avalia
que é fundamental que psicólogos, psicoterapeutas e psiquiatras
acompanhem todo o processo de
reinserir uma pessoa em situação
de rua dentro de casa. “Se não,

não resolvemos o problema e
acabamos enxugando gelo”.
Ainda segundo divulgou a
Câmara, a vereadora Juliana Cardoso (PT), que votou contra o
PL, disse que concorda com o
desenvolvimento de políticas
públicas para combater a fome,
mas entende que o projeto “tira
a autonomia dos conselhos na
relação da segurança alimentar”.
“Quer dizer, tira o poder dos
conselhos, das secretarias e cria
o Fundo. Quem vai fiscalizar
esse Fundo? Como vão ser organizadas essas políticas de
combate à fome, se são programas que já existem na cidade de
São Paulo?”. (Agência Brasil)

Saúde mantém vacinação contra múltiplas
doenças durante fim de semana na capital
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soa acolhida ingressar no mercado de trabalho.
De acordo com a prefeitura,
o objetivo do Auxílio Reencontro é “reduzir o número de pessoas em situação de rua na cidade, de forma digna e autônoma,
ampliar a proteção social e fortalecer estratégias para a saída
qualificada da situação de rua e
favorecer o retorno ao convívio
familiar e comunitário”. O valor
e a duração do auxílio serão definidos em decreto.
Já a Vila Reencontro é um
conjunto de moradias sociais
que será promovida pelo Poder
Público para o acolhimento
transitório com a promoção de
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Com o objetivo de ampliar a
cobertura vacinal da população
da capital, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) segue
com a disponibilização de vacinas contra a Covid-19, gripe,
sarampo, poliomielite e outras
doenças aos finais de semana.
No sábado (2) os imunizantes
estarão disponíveis em todas
as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades
Básicas de Saúde (UBSs) Inte-

gradas, das 7h às 19h.
No domingo (3), a vacinação ocorre nos parques Buenos
Aires, Severo Gomes, do Carmo e da Juventude, das 8h às
16h. No mesmo horário também ocorre a imunização em
dois pontos na avenida Paulista: uma tenda localizada no número 52, e em uma farmácia
parceira, no número 995. A farmácia aplicará somente vacinas contra a Covid-19.

As unidades realizarão a
aplicação da primeira dose
(D1), segunda dose (D2), primeira dose adicional (DA1) e
segunda dose adicional (DA2)
contra a Covid-19. Também estarão disponíveis vacinas contra a gripe para toda população
acima de seis meses de idade,
além de imunizantes diversos
para crianças a partir da mesma
faixa etária.
Na vacinação voltada ao pú-

blico infantil, são disponibilizados imunizantes como: tríplice
viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), BCG,
pentavalente, vacina inativada
poliomielite (VIP), vacina oral
poliomielite (VOP), pneumo
10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites
A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, HPV e pneumo 23.

Cidade amplia capacidade para
tratar pacientes com câncer
O prefeito Ricardo Nunes
participou, na manhã da sextafeira (1º), de evento no Instituto do Câncer de São Paulo
(Icesp) no qual o governador
Rodrigo Garcia anunciou a liberação de R$ 7,5 milhões para a
implantação da Unidade de
Transplantes de Medula Óssea
(TMO). Durante a cerimônia
também foi anunciada a ampliação do tratamento de leucemias
agudas no hospital, que terá um
custeio anual de R$ 6,7 milhões.
A unidade do Icesp está ligada ao
complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da USP (HCFMUSP).
“Não temos como falar sobre câncer sem lembrar do nosso prefeito Bruno Covas, que
sempre desejou que as pessoas
mais vulneráveis tivessem acesso ao mesmo tipo de tratamento que ele recebeu. A Prefeitura
conta com o Centro Oncológico Bruno Covas, que oferece
tratamentos de alta complexidade e robótica a seus pacientes.
As ações em conjunto com o
Governo do Estado são importantes para oferecer melhores condições para que as
pessoas tenham estrutura para
vencer essa doença terrível”,
afirmou Nunes.
De acordo com o governador Rodrigo Garcia, todo um
andar do Icesp será adaptado para
que o transplante de medula óssea possa ser realizado na sede
do instituto.

“A partir do segundo semestre do próximo ano teremos
aqueles pacientes que têm demanda por transplante de medula óssea sendo atendidos. É
um investimento importante
que o Governo de São Paulo faz
no combate ao câncer, indo ao
encontro daquilo que hoje é um
dos grandes desafios da saúde
pública”, declarou o Garcia.
Celeridade
O secretário estadual de Saúde, Jean Gorincheteyn, enfatizou
que, com a unidade de transplante de medula óssea, será possível dar celeridade ao tratamento
contra o câncer, favorecendo a
cura.
“É uma medida importante
especialmente para os mais jovens, que representam nosso futuro. Agora temos uma demanda
muito grande pós-covid e precisamos acolher a todos com mais
exames e tratamentos”, afirmou
o secretário.
Para o presidente do Conselho do Icesp, Paulo Hoff, a
nova ala fará a diferença para a
cura dos pacientes com leucemia aguda.
“A celeridade é importante.
O Sistema Único de Saúde (SUS)
promete atendimento a todos,
mas nem sempre há celeridade.
Esse investimento de mais de R$
7 milhões possibilitará transplante de medula e atendimento aos
pacientes leucêmicos que têm
dificuldade de encontrar trata-

mento. Vamos poder atendar
mais, com maior rapidez”.
Estrutura
A nova unidade de TMO será
instalada no 22º andar do Instituto, que receberá adequações.
Lá serão instalados oito leitos
individuais, totalmente adaptados às necessidades dos pacientes submetidos ao transplante. Dois deles serão destinados à realização de transplantes alogênicos (quando as
células-tronco vêm de um doador com composição genética semelhante, como de um
irmão) e seis leitos para transplantes autólogos (as célulastronco hematopoiéticas do
paciente são removidas antes
da quimioterapia ou da radioterapia, armazenadas e colocadas no paciente novamente).
Uma sala de fisiote rapia, baias médicas e de enfermagem,
copa e vestiários também fazem
parte do projeto
A previsão é que sejam realizados 108 transplantes adicionais por ano com o TMO em
operação no Icesp. A unidade
também receberá R$ 9,3 milhões para custeio anual do serviço. Atualmente, os pacientes
em tratamento no Instituto do
Câncer realizam o transplante
de medula óssea no Instituto
Central do HCFMUSP.
Leucemias agudas
As adequações estruturais no

22º do Instituto serão feitas para
receber dez novos leitos voltados ao tratamento de leucemias
agudas, além da unidade de
TMO, ampliando a capacidade
de atendimento da doença que,
devido às características de
agressividade e rápida evolução,
geralmente se manifesta em quadros de alta gravidade e que demandam internações prolongadas e alto consumo de recursos.
Para o atendimento desses
pacientes, serão instalados leitos com estrutura adequada para
isolamento deles, com filtro de
ar e assistência médica setorizada. Os leitos para o atendimento de leucemias agudas serão
preparados no 19º andar para
atender os pacientes em tratamento a partir desta sexta-feira
(1ª), até que a obra do TMO seja
finalizada.
Iodoterapia
Os pacientes que necessitam
de iodoterapia também serão
beneficiados. A previsão é de
que o Icesp tenha cem novos
pacientes encaminhados pelo
Central de Regulação de
Ofertas de Serviços de Saúde
(CROSS) com o objetivo de
acelerar a fila de quem precisa deste tipo de tratamento. A iodoterapia, tratamento
administrado pela especialidade de Medicina Nuclear,
utiliza iodo radioativo, é indicado para os casos de câncer de tireoide.

Localize os equipamentos públicos de
São Paulo com acessibilidade em Libras
O Portal GeoSampa, mapa
digital da cidade, acaba de ganhar
a sua mais nova atualização. Desde quinta-feira (30/06), a Central de Intermediação em Libras
(CIL) pode ser localizada por
qualquer cidadão na plataforma
georreferenciada do município.
A iniciativa é resultado da parceria entre a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência
(SMPED) e a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL).
A CIL é um serviço oferecido pela SMPED que através de
uma videochamada realiza a intermediação da comunicação
entre pessoas com deficiência
auditiva e surdas, e o servidor
público, no atendimento em
equipamentos municipais na cidade de São Paulo.
O serviço está instalado em
computadores de unidades de
saúde, assistência social, educação, entre outros equipamentos

públicos, nos chamados Postos
de Atendimento Presenciais
(PAP-CIL). Além disso, ainda
existe a versão em aplicativo, o
“CIL – SMPED”, que pode ser
baixado gratuitamente e que oferece intérpretes de Libras disponíveis 24 horas por dia para fazer a tradução durante atendimentos em serviços municipais.
No aplicativo também não há
custo para o usuário, pois a videochamada é custeada pela que
a Prefeitura de São Paulo que
assinou contrato com as principais operadoras de telefonia.
Portanto, o munícipe que utilizar a CIL não gasta o seu pacote
de dados.
A mais nova camada do GeoSampa traz as informações e
localizações de todos os equipamentos públicos da capital em
que o cidadão pode fazer uso da
Central de Intermediação em
Libras. No total, são 285 endereços que incluem Unidades

Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Pronto Atendimento
(UPA), Centro de Atendimento
ao Trabalhador (CAT), Centro de
Informação Turística (CIT), hospitais, subprefeituras e até bibliotecas.
Além do novo mapa com os
PAP-CIL, a camada “Selo de
Acessibilidade” foi atualizada
no GeoSampa. Ela passa a se
chamar “Selo de Acessibilidade
Arquitetônica” e mostra os locais cujas edificações foram
certificadas por serem acessíveis para pessoas com deficiência. O selo é concedido pela
Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA).
Ao todo, 749 localizações
receberam essa certificação na
capital e podem ser localizadas
através da plataforma.
A SMUL é a responsável
pela gestão do mapa digital. Em
parceria com as demais secretarias municipais, a pasta viabi-

liza a atualização de camadas já
existentes e a inclusão de novos
temas para consulta gratuita e
online de toda a população.
Para conferir as localizações dos PAP-CIL acesse o GeoSampa, vá ao menu do lado direito da tela, clique na camada
“Acessibilidade” e selecione o
botão “Central de Intermediação
de Libras”.
Se quiser visualizar os locais
com “Selo de Acessibilidade
Arquitetônica”, basta seguir o
mesmo caminho, abrindo a camada “Acessibilidade” e em seguida clicando em “Selo de
Acessibilidade Arquitetônica”.
Você pode fazer o download destas camadas selecionando
o botão “Download de Arquivos” no canto esquerdo da tela,
escolhendo o tema “Acessibilidade” e na seqüência clicando
no botão “Central de Intermediação em Libras”, ou no “Selo de
Acessibilidade Arquitetônica”.
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Balança comercial registra superávit
de US$ 8,81 bilhões em junho
O encarecimento do preço
de vários itens importados, especialmente fertilizantes e petróleo, fez o superávit da balança comercial encolher em junho. No mês passado, o país exportou US$ 8,814 bilhões a
mais do que importou, queda de
15,4% em relação ao registrado em junho do ano passado.
Apesar do recuo, esse é o segundo melhor resultado para o mês
desde o início da série histórica, em 1989, só perdendo para
junho de 2021.
No primeiro semestre, a balança comercial acumula superávit de US$ 34,246 bilhões.
Isso representa 8,2% a menos
que o registrado de janeiro e
junho do ano passado. O saldo
é o segundo melhor da história para o período, perdendo
apenas para 2021, quando o superávit tinha fechado o primeiro semestre em US$ 37 bilhões nesse intervalo.
No mês passado, o Brasil
vendeu US$ 32,675 bilhões para
o exterior e comprou US$
23,861 bilhões. Tanto as importações como as exportações bateram recorde em junho, desde
o início da série histórica, em

1989. As exportações subiram
15,6% em relação a junho do
ano passado, pelo critério da
média diária. As importações
aumentaram 33,7% na mesma
comparação.
O recorde das importações
e das exportações, no entanto,
deve-se ao aumento dos preços
internacionais das mercadorias.
No mês passado, o volume de
mercadorias exportadas subiu
em média apenas 0,1% na comparação com junho do ano passado, enquanto os preços aumentaram 14,6%, favorecido
pela valorização das commodities, que são bens primários com
cotação internacional.
Nas importações, a quantidade comprada caiu 1,8%, mas os
preços médios subiram 34,6%.
A alta dos preços foi puxada
principalmente por adubos, fertilizantes, petróleo, carvão e trigo, itens que ficaram mais caros após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia.
Setores
Ao comparar o setor agropecuário, o aumento nos preços
internacionais pesou mais nas
exportações. O volume de mer-

cadorias embarcadas caiu 4,5%
em junho na comparação com o
mesmo mês de 2021, enquanto
o preço médio subiu 36,2%. Na
indústria de transformação, a
quantidade subiu 11,6%, com o
preço médio aumentando
23,4%. Na indústria extrativa,
que engloba a exportação de
minérios e de petróleo, a quantidade exportada caiu 15,9%,
enquanto os preços médios recuaram 10,9% em relação a junho do ano passado.
Os produtos com maior destaque nas exportações agropecuárias foram milho não moído
(+1.458,9%), café não torrado
(+76,7%) e soja (+22,7%).
Esse crescimento deve-se
principalmente aos preços. O
destaque negativo foi o algodão, cujas exportações caíram
10,5% de junho do ano passado a junho deste ano por causa
da antecipação de embarques
no início do ano.
Na indústria extrativa, os
maiores crescimentos foram
registrados nas exportações de
carvão, cujo valor se multiplicou em cerca de 700 vezes em
junho na comparação com junho
do ano passado. Na indústria de

transformação, os maiores crescimentos ocorreram nas gorduras e óleos vegetais (+154,6%),
combustíveis (+124,4%) e farelos de soja e outros alimentos
para animais (+61,5%).
Em relação às importações,
os maiores crescimentos foram
registrados nos seguintes produtos: cevada não moída
(+15.386,3%), frutas e nozes
não oleaginosas (+72,5%) e trigo e centeio não moídos
(+67,4%), na agropecuária; carvão não aglomerado (+439,6%)
e petróleo bruto (+182,5%), na
indústria extrativa; e combustíveis (+82,7%) e adubos ou fertilizantes químicos processados
(+187,5%), válvulas de cátodo
(+64,9%) e combustíveis
(+47,4%), na indústria de transformação.
Estimativa
O encarecimento das importações fez o governo revisar para
baixo a projeção de superávit
comercial. Para 2022, o governo prevê saldo positivo de US$
81,5 bilhões, contra projeção
anterior de US$ 111,6 bilhões. As
estimativas são atualizadas a cada
três meses. (Agencia Brasil)

Preços da indústria sobem
1,83% em maio, diz IBGE
O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que mede o preço dos produtos na saída das
fábricas, registrou inflação de
1,83% em maio deste ano. A
taxa é inferior aos 2,08% de
abril, mas superior ao 0,99%
de maio de 2021.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE), o IPP acumula taxas de
9,06% no ano e de 19,15% em
12 meses.
Em maio, 21 das 24 atividades industriais pesquisadas registraram inflação, com destaque
para indústrias extrativas (12,5%),
refino de petróleo e biocombustíveis (2,8%), papel e celulose
(4,96%) e metalurgia (2,05%).

Os três únicos segmentos
com queda de preços em maio
foram máquinas e materiais elétricos (-0,27%), outros químicos (-1,31%) e limpeza e perfumaria (-2,53%).
Entre as quatro grandes categorias econômicas da indústria, a maior variação de preços
veio dos bens intermediários,

isto é, os insumos industrializados usados no setor produtivo
(2,43%), seguidos pelos bens
de capital, isto é, as máquinas
e equipamentos usados no setor produtivo (2,04%), bens
de consumo semi e não duráveis (0,80%) e bens de consumo duráveis (0,62%). (Agência
Brasil)

Rio de Janeiro reduz para 18%
alíquota do ICMS sobre combustíveis
O governo do Rio de Janeiro reduziu a alíquota do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços
(ICMS) de 32% para 18%. A
medida está no Decreto
48.145, publicado na sextafeira (1º) em edição extra do
Diário Oficial do estado.
“Fica fixada em 18% (dezoito por cento) a alíquota máxima
do ICMS para operações e pres-

tações internas com combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, preservadas as alíquotas inferiores
estabelecidas na Lei nº.2.657/
1996, para as mesmas operações
e prestações”, diz o decreto.
Segundo o governador
Cláudio Castro, a redução no
preço da gasolina será, em média, de R$ 1,19.
Ele ressaltou que a redução

está saindo por decreto, mas que
vai como projeto de lei para a
Assembleia Legislativa. “O preço médio [do litro] da gasolina
no Rio de Janeiro hoje é R$ 7,8.
Acreditamos que, com essa redução, haverá uma diminuição de
R$ 1,19, fazendo com que o preço médio seja de R$ 6,61”, disse Castro.
O governador informou que
o Procon-RJ inicia segunda-fei-

ra (4) a Operação Lupa na Bomba, para verificar se a redução foi
repassada para os consumidores.
A ação terá apoio das forças policiais civis e militares. “Quem
não estiver segunda-feira com o
preço novo, será multado”, afirmou Castro.
Estima-se que o estado deixe de arrecadar R$ 3,9 bilhões
apenas neste ano com a redução
do imposto. (Agencia Brasil)

Rio e União assinam acordo
de recuperação fiscal
O contrato e os aditivos
necessários para a adesão definitiva do estado do Rio de
Janeiro ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) foram
assinados, por meio digital,
pelo governo do estado e a
União, representados pelo governador Cláudio Castro, pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e os bancos Bradesco e do Brasil.
De acordo com o governo
estadual, a formalização “permitirá o equilíbrio das contas
públicas ao longo dos próximos nove anos, tornando o
estado mais forte e com capacidade de investimentos”.
Na avaliação do governo,
a entrada do Rio no regime
trará ainda mais previsibilidade para o pagamento de salários dos servidores públicos e
de fornecedores. Para o governador, o resultado ocorre depois de dois anos de muito trabalho para concluir o acordo.
“Hoje, podemos, enfim,
afirmar que o Estado do Rio
de Janeiro ingressou no Regime de Recuperação Fiscal. É
uma grande notícia que deve

ser comemorada. A formalização do acordo é a certeza
de um estado forte, com segurança jurídica e com capacidade para mais investimentos”, disse Castro.
Tesouro Nacional
Conforme o previsto no
Regime de Recuperação Fiscal, até dezembro deste ano
o Rio de Janeiro pagará ao
Tesouro Nacional, a partir de
agosto, cerca de R$ 300 milhões por mês. O valor é correspondente às parcelas da
dívida de R$ 148,1 bilhões
que o estado tem com a
União.
O RRF determina que as
parcelas aumentem gradativamente até o término do acordo, em 2031. “Até o fim deste ano, o estado pretende pagar R$ 1,6 bilhão do montante da dívida”, informou o governador.
Se o acordo não tivesse
sido assinado o contrato ontem, o Estado do Rio sairia
do regime e seria obrigado a
pagar imediatamente R$ 42,8
bilhões, referentes ao total

acumulado de serviço da dívida incluindo amortização e
juros que a União honrou no
lugar do Rio de Janeiro desde
setembro de 2017, acrescido
do empréstimo feito à época
pelo banco BNP Paribas, que
tinha as ações da Companhia
Estadual de Águas e Esgotos
do Rio de Janeiro (Cedae)
como contragarantia.
O Plano de Recuperação
Fiscal do Rio não impede a
realização de concursos públicos, desde que estejam
previstos no documento homologado ou que sejam apresentados previamente ao
Conselho de Supervisão os
mecanismos de compensação
financeira para o aumento da
despesa, que pode ser pela redução de outros gastos ou
pelo aumento de receitas.
Toffoli
Para concretizar a assinatura ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF), Dias Toffoli, determinou que o governo federal
retirasse a exigência do Rio
apresentar - até ontem - as

certidões relativas à regularidade com o sistema de seguridade social para a efetivação
da entrada do estado no Regime de Recuperação Fiscal.
Apesar da assinatura, ainda há pendências. Na decisão
assinada na quarta-feira (29),
Toffoli deu o prazo até 15 de
agosto para o Rio regularizar
as certidões de seguridade social exigidas.
A data foi determinada
pelo ministro em resposta a
uma petição da Procuradoria-Geral do Estado (PGE),
que acionou a Corte pedindo que determinasse à União
a assinatura do acordo e dos
aditivos no prazo estipulado
de 30 de junho, sem as condicionantes para a apresentação das certidões impostas
para a regularização dos documentos.
Na petição, a PGE argumentou que não haveria tempo suficiente para atender exigência de envio das 110 certidões de seguridade social, relativas a órgãos estaduais, o
que foi aceito pelo ministro do
STF. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Geladeiras devem exibir
nova etiqueta de
eficiência energética
Desde a ultima sexta-feira
(1º), todos os refrigeradores
que chegarem ao comércio
brasileiro, fabricados nacionalmente ou importados, devem exibir a nova Etiqueta de
Conservação de Energia Elétrica (Ence) do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). A
nova etiqueta traz três subclasses, indicando diferença de
consumo de até 30% entre os
produtos mais eficientes. Além
disso, introduz um QR Code
que, no primeiro momento, vai
remeter o consumidor ao status do registro do refrigerador,
“se ele está ativo, inativo, suspenso ou cancelado”.
Segundo o chefe da Divisão de Verificação e Estudos
Técnicos Científicos (Divet)
do instituto, Hércules Souza,
“na verdade, tem que estar
sempre ativo. Significa dizer
que aquele refrigerador atende os requisitos estabelecidos
no regulamento e tem liberação aprovada pelo Inmetro
para ser comercializado no
mercado nacional”.
Hércules Sousa esclareceu
que inicialmente, o QR Code
vai fazer apenas o link com a
página de registro, e o próprio
consumidor poderá conferir o
status do registro daquele refrigerador. Essa é a novidade
que o Inmetro está implementando agora com a nova etiqueta. O chefe da Divet adiantou,
entretanto, que existe um projeto em paralelo para dar robustez maior a esse QR Code.
Neste mês, o Inmetro vai
contratar empresa que criará
uma plataforma, em que não
será gerada somente informação do status do registro da geladeira, mas também associará vídeos informativos para a
utilização inteligente de refrigeradores, com dicas para o
consumidor ficar atento e obter utilização eficiente do produto. Souza informou que o
consumidor, a partir do QR
Code, vai ser capaz também de
acessar uma espécie de calculadora de gastos, para ter ideia
do consumo e do valor monetário que terá na sua conta de
energia pelo uso de um refrigerador mais econômico, em
comparação a um aparelho
menos eficiente.
Comparação
“Vai ser possível, usando os
valores de cobrança de energia elétrica da região, definir
de maneira mais qualificada financeiramente essa informação. E ele (o consumidor) poderá fazer outra coisa, que é
comparar refrigeradores da
mesma categoria em termos de
volume. Ele poderá ainda dizer
qual deles é o mais econômico, tem maior eficiência em
termos energéticos e também
monetários”. Segundo o técnico do Inmetro, a ideia é criar
uma ferramenta a fim de promover ainda mais subsídios
para a tomada de decisões do
consumidor, usando a etiqueta
de eficiência nacional de conservação de energia. A previsão é que a plataforma-piloto
esteja pronta para ser testada
até o fim deste ano. Os condicionadores de ar serão o segundo produto a ganhar QR
Code na etiqueta.
A nova etiqueta para geladeiras introduz as subclasses
A+++, A++ e A+ para classificar os modelos que consomem, respectivamente, menos
30%, 20% e 10% de energia
do que o tradicional “A”. Com
isso, o Inmetro pretende destacar para o consumidor qual
o produto que realmente gasta
menos energia e incentivar que
a indústria adote novas tecnologias em seus produtos, para
que se tornem mais eficientes.
O comércio varejista tem prazo até 30 de junho de 2023
para continuar vendendo os
produtos com a etiqueta antiga. “A gente espera, inclusive,
que isso aconteça muito antes
da data limite”.
Sousa disse ainda que muitos produtos foram etiquetados na lógica antiga e têm que
continuar sendo fornecidos
para o consumidor. Ele admitiu, porém, que já podem ser

encontrados no mercado produtos com a nova etiqueta.
“Muitos produtos já foram etiquetados. Ficou muito a cargo
do próprio fabricante ou importador fazer essa mudança.
Alguns já se anteciparam à data
de 30 de junho de 2022 porque, a partir de 1º de julho, todos os refrigeradores têm que
estar etiquetados na nova formatação, mas você poderá ainda encontrar essa convivência
da etiqueta antiga com a nova
porque, de fato, ele já pode ter
escoado a produção para o comércio e não tem como trazer
de volta para etiquetar de novo.
Seria um duplo trabalho, e a
gente não pode impor ao ente
regulado”.
O consumidor deve estar
atento para conviver com a etiqueta antiga, que fornece apenas a informação de categoria
A. As subclasses inseridas agora qualificam melhor esse grupo de geladeiras que se encontra na categoria A. Caberá ao
consumidor entrar em contato
com o fabricante para tentar
entender em que categoria,
nessa nova etiquetagem, o refrigerador pode ser considerado. “A gente espera que 100%
já estejam com a nova etiqueta, bem antes da data limite de
30 de junho de 2023’. O Inmetro estima que sejam poucos os
fabricantes e importadores que
ainda não tenham feito a mudança. “Porque interessa também a eles mostrar que o produto dele está em categoria de
maior eficiência do que o A,
que acabava englobando tudo,
sem fazer diferenciação”.
Corrida
Souza reconheceu que haverá uma “guerra” entre os fabricantes para mostrar que o
produto deles está no subgrupo A+++ e, portanto, supera os
demais. “A etiqueta tem esse
papel também de promover a
busca por uma eficiência maior. Aí, os fabricantes acabam
fazendo essa corrida para oferecer um produto de maior eficiência e, com isso, menor
gasto energético, incentivado
por uma indústria que adote
novas tecnologias em seus produtos para tornar, nesse caso,
refrigeradores, de fato mais
eficientes. Essa é a ideia mesmo. A gente está provocando
essa corrida contra o tempo,
para o mercado oferecer refrigerador mais eficiente para o
consumidor na ponta”.
O chefe da Divet destacou
que o Inmetro conta com a ajuda do consumidor para agir
contra fabricantes e importadores que não cumpram o prazo e mantenham geladeiras
com etiqueta antiga após 30 de
junho de 2023. “A gente pede
ao consumidor que, ao identificar esse problema, entre nos
canais do Inmetro. A Ouvidoria é o caminho para fazer denúncias. Se ele encontrou no
ponto de venda um produto que
não está dentro da nova etiquetagem, a gente vai lá fiscalizar
e autuar a empresa responsável
por isso”. Souza assegurou que
essa é uma prática irregular e
mostra que o fabricante ou importador não está cumprindo
as regras do regulamento. A
parceria com o consumidor
ajuda o Inmetro a coibir essa
prática. A empresa pode ser autuada, ter o produto recolhido
do mercado, além de sofrer
multa, cujo valor é determinado de acordo com graus de dosimetria internos aplicados
pelo Inmetro.
O Programa Brasileiro de
Etiquetagem (PBE) para refrigeradores foi atualizado
em 2021, por meio da Portaria nº 332, que estabeleceu
novas regras para a classificação da eficiência energética dos produtos, por meio
da adoção de subclasses
para que o consumidor possa identificar quais os modelos de fato mais eficientes dentro da classe A. Foram determinadas mais duas
reclassificações, uma em
2025 e outra em 2030, em que
o rigor para a classificação da
eficiência energética vai aumentando gradativamente.
(Agencia Brasil)
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Vacina contra tuberculose, BCG,
registra baixa cobertura no Brasil
STF se manterá
vigilante em prol
das eleições, diz
presidente da Corte
O presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, afirmou na sexta-feira (1) que a Corte permanecerá vigilante no segundo
semestre para que as eleições
gerais deste ano ocorram de
forma saudável.
“O Supremo Tribunal Federal permanecerá vigilante e
sempre à altura de sua mais preciosa missão, a de guardar a
Constituição Federal e zelar
pela segurança jurídica, com
atenção ao sentimento constitucional da população brasileira e mantendo a sua vigilância
suprema em prol da higidez da
realização das eleições no nosso país”, disse Fux.
A declaração fez parte do
discurso de encerramento do
semestre no Poder Judiciário,
solenidade que marca o início
do recesso forense e é realizada regularmente no plenário
do Supremo, em Brasília.
Durante o mês de julho,
somente casos urgentes devem
ser analisados pelo tribunal,
que retomará os julgamentos
normais em agosto. Fux indicou que a pauta do plenário
deve ser retomada no segundo
semestre com a análise de
questionamentos feitos às alterações recentes na Lei de
Improbidade Administrativa.
Outros julgamentos na pauta de agosto envolvem os direitos à educação básica, à saúde,
ao transporte e ao sigilo de dados pessoais, bem como temas
de direito ambiental e trabalhista, disse Fux. Como de praxe, Fux fez também uma prestação de contas sobre os trabalhos do primeiro semestre.
“Não foram poucas, nem triviais, as controvérsias” analisadas, afirmou o presidente do
Supremo. Ele também agradeceu aos colegas “pelo convívio
harmonioso” e por se manterem “unidos em torno dos valores que importam: a defesa

democrática e a dignidade da
instituição” à qual pertencem.
Segundo os números divulgados por Fux, o plenário julgou nos últimos meses 25 processos de modo presencial e
2.484 na modalidade virtual.
Na Primeira Turma, foram 32
processos presenciais e 2.577
virtuais, enquanto que na Segunda Turma foram analisados
28 presenciais e 1.873 virtuais.
Este foi o último encerramento de semestre com Fux
no comando do Supremo. Em
setembro, ele será substituído
pela atual vice-presidente, ministra Rosa Weber. Em nome
dos colegas, o ministro Ricardo Lewandowski agradeceu a
Fux por ter contribuído “para
a manutenção da paz social e
do equilíbrio entre os poderes”.
Recesso
De acordo com cronograma divulgado pelo Supremo, a
ministra Rosa Weber ficará a
cargo do plantão judicial da
Corte entre os dias 2 e 17 de
julho, quando será substituída
por Fux, que fica até 31 de julho responsável por decidir
nos casos que entender mais
urgentes.
Contudo, cinco ministros
informaram que continuarão
trabalhando durante o recesso
do meio de ano. Isso significa
que poderão proferir decisões
e despachos nos processos dos
quais são relator ou relatora.
São eles: André Mendonça,
Cármen Lúcia, Ricardo
Lewandowski, Alexandre de
Moraes e Gilmar Mendes.
Os ministros Dias Toffoli,
Luís Roberto Barroso, Edson
Fachin e Nunes Marques informaram que devem se ausentar
durante o recesso, deixando
questões mais urgentes de sua
relatoria a cargo da presidência da Corte. (Agencia Brasil)

Apesar de ser obrigatória
para recém-nascidos, a vacina
BCG - que protege contra as formas graves da tuberculose - tem
registrado baixos índices de cobertura. Segundo o Datasus, do
Ministério da Saúde, a cobertura vacinal do imunizante caiu de
105%, em 2015, para 68,6% em
2021. A BCG faz parte do Programa Nacional de Imunização
(PNI) e é indicada para ser aplicada logo após o nascimento da
criança.
Segundo a integrante do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira
de Pediatria (SBP), Tania Petraglia, a vacina protege, principalmente, contra a tuberculose miliar, que ocorre quando o bacilo
entra na corrente sanguínea e
chega a todos os órgãos, com
risco de meningite. A BCG também protege contra outras formas graves de tuberculose,
como a pulmonar.
Tania lamentou a baixa cobertura no país e fez um apelo à
população. “Faço uma chamada
para a vacinação de todas as faixas etárias de 0 a 100 anos e um
pouquinho. As vacinas são uma
forma de proteção coletiva”.
Na avaliação da especialista,
há uma falha em garantir essa
vacinação na atenção primária.
“Falta uma intervenção do ponto de vista municipal mais efetiva”, afirmou.
Intradérmica
A vacinação com a BCG é
recomendada desde o nascimento para crianças que tenham
peso igual ou superior a 2 quilos. De dose única, a BCG deve
ser aplicada até o primeiro mês
de vida do bebê, porque a inci-

dência das formas mais graves
da tuberculose costuma ocorrer
enquanto a criança ainda é bem
nova. Não há impedimento, porém, para que indivíduos de qualquer idade se vacinem, embora
o grau de proteção seja menor.
Segundo Tania, a BCG é uma
vacina intradérmica e, por isso,
deixa uma marca no braço da
criança. As demais vacinas são
intramusculares ou intracutâneas, de mais fácil aplicação.
Tania Petraglia informou que
até bem pouco tempo, quando a
vacina não ocasionava marca no
braço, era recomendada a revacinação. “Agora, não é preciso
repetir”. Basta apresentação do
documento que comprove a imunização.
Contraindicações
As imunodeficiências graves
são contraindicadas para a vacinação, além de tratamento por
quimioterapia ou radioterapia e
lesão de pele no local de aplicação. Do mesmo modo, não devem tomar a BCG crianças com
HIV positivo. Já os filhos de
portadores desse vírus que não
tenham sido expostos à doença
podem e devem ser vacinados,
indicou a pediatra.
Fábrica
1º de julho, é o Dia da Vacina BCG. O nome é derivado do
Bacilo de Calmette Guérin
(BCG), que foi introduzido no
Brasil no final dos anos de 1920,
a partir de uma doação do Instituto Pasteur de Lille, da França,
onde foi desenvolvido, em
1921, pelos pesquisadores Léon
Calmette e Alphonse Guérin.
A BCG tem sido regularmente utilizada na população brasi-

leira desde os anos de 1930, produzida em fábrica da Fundação
Ataulpho de Paiva (FAP).
A fundação, no entanto, teve
suas atividades de fabricação e
comércio de produtos farmacêuticos interditadas, em 2019, pela
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) que considerou que a fábrica oferecia risco
à saúde e não estava alinhada
com as normas de Boas Práticas de Fabricação (BPF).
Para a SBP, a vacina BCG é
muito importante para a saúde de
crianças e adultos e o produto
brasileiro é considerado um dos
melhores do mundo. Para Tania,
com o fechamento da Fundação
Ataulpho de Paiva, está na hora
de o Brasil investir em um parque industrial que atenda às necessidades para fabricação desse imunizante no país.
Desabastecimento
No dia 29 de maio, várias
entidades médicas enviaram carta ao Ministério da Saúde alertando sobre a falta de vacina
BCG nos postos de saúde do
país. A carta foi assinada pela
SBP, Associação Brasileira de
Saúde Coletiva (Abrasco), Rede
Brasileira de Pesquisas em Tuberculose (REDE-TB), Sociedade Brasileira de Imunizações
(SBIm), Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisiologia
(SBPT) e Sociedade Brasileira
de Medicina Tropical (SBMT).
Em resposta, o Ministério da
Saúde informou, por meio da
Secretaria de Vigilância em Saúde, que espera normalizar a distribuição das vacinas a partir de
setembro. No momento, o quantitativo médio disponibilizado
para cada estado é de 500 mil

doses ao mês, contra 1 milhão
de doses, disponibilizadas anteriormente.
De acordo com o ministério,
a cota de distribuição da vacina
BCG para os estados foi reduzida em 50% devido a dificuldades no processo de aquisição da
vacina - compra, o desembaraço alfandegário e autorização
pela Anvisa para a entrada do produto no país - e indisponibilidade de quantidade de doses no
estoque nacional suficiente para
manter a cota que vinha sendo
habitualmente enviada.
“O contingenciamento e a redução da cota de envio foram
necessários para que não houvesse o completo desabastecimento dos serviços de vacinação com
BCG, para assegurar, minimamente, a vacinação das crianças”.
Anvisa
Em nota, a Anvisa confirmou
à Agência Brasil que a fábrica da
Fundação Athaulpho de Paiva
(FAP), localizada no bairro de
São Cristóvão (RJ), se encontra
paralisada para a realização de
ajustes e correções decorrentes
da última inspeção sanitária.
“A fabricação não pode ser
retomada até que os ajustes necessários sejam concluídos e,
novamente, a fábrica seja inspecionada para se verificar a efetividade das correções. O prazo
de paralisação depende do tempo empreendido pela Fundação
para a realização das adequações. Para o agendamento da
inspeção, a FAP deve informar a
conclusão das atividades e solicitar a inspeção de liberação. Ou
seja, o prazo depende da empresa responsável pela fábrica”.
(Agencia Brasil)

Brasil terá Semana Nacional
da Adoção no calendário
A partir de 2023, o calendário brasileiro terá a Semana Nacional da Adoção. A Lei nº
14.387/22, que institui a medida, está publicada na edição da
sexta-feira (1) do Diário Oficial da União. O período deve ser
celebrado anualmente, na semana que antecede o Dia Nacional
da Adoção (25 de maio).

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

O objetivo da iniciativa aprovada pelo Congresso Nacional é
fomentar “reflexão, agilização,
celebração e promoção de campanhas de conscientização, sensibilização e publicidade, versando sobre o tema adoção, com a
realização de debates, palestras
e seminários” sobre o tema.
De acordo com o Sistema
Nacional de Adoção e Acolhimento, as pessoas pretendentes
aguardam anos na fila à espera
de bebês ou crianças pequenas.
Em 2021, havia 46.390 pretendentes cadastrados e 3.770 crianças e adolescentes aptas para
adoção em todo país. Destas, 24
têm HIV, 237 têm deficiência
física, 540 têm deficiência men-

tal e 611 outro tipo de doença.
Assim, há uma disparidade entre o perfil das crianças idealizadas com as disponíveis no
acolhimento institucional.
Em nota, a Secretaria-Geral
da Presidência da República
destacou que as campanhas de
conscientização sobre adoção
são cada vez mais importantes e
necessárias. “Para muitas crianças e adolescentes, a adoção representa uma nova chance de viver em um contexto de acolhimento familiar e social, tendo
em vista estarem impossibilitados por diferentes razões de
conviver com os pais biológicos, encontrando na nova família o carinho e a atenção de que

necessitam para crescerem e se
desenvolverem de forma saudável e feliz”, diz o documento.
O órgão ressaltou ainda a
importância da medida ao lembrar que, ao completar 18 anos
de idade, crianças e adolescentes devem deixar as instituições
destinadas ao abrigo de menores, ao menos em tese, e isso se
dá sem que haja moradia para
eles. “Especialmente nas grandes cidades, agrava-se a situação
socioeconômica enfrentada por
esses jovens que atingiram a
maioridade sem ter logrado inserção definitiva em família
substituta, depois de toda uma
vida abrigados em instituições
do Estado”. (Agencia Brasil)

Governo inaugura reforma
de prédios históricos na Bahia
O Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) entregou na sexta-feira (1º) duas obras de
restauro de prédios históricos na Bahia. São as revitalizações do Casarão da Filarmônica Terpsícore Popular,
em Maragogipe, e da Biblioteca Juracy Magalhães Júnior, em Itaparica. Juntos, os
edifícios receberam cerca de
R$ 10 milhões em recursos
federais do Fundo dos Direitos Difusos (FDD), do Ministério da Justiça e Segurança
Pública.
A cerimônia de inauguração do Casarão da Filarmônica Terpsícore Popular contou
com a presença do presidente Jair Bolsonaro, do ministro do Turismo, Carlos Brito,
e da presidente do Iphan, Larissa Peixoto, entre outras
autoridades.

Casarão da Filarmônica
Segundo o Iphan, a obra no
Casarão da Filarmônica Terpsícore Popular valorizou a
estética original do prédio. O
local estava em péssimo estado de conservação, e recebeu investimentos de R$ 4,4
milhões. As obras duraram 24
meses. O imóvel continuará
funcionando como sede da
Sociedade Filarmônica Terpsícore Popular de Maragogipe, entidade que vai gerir o
espaço.
Biblioteca
A intervenção de restauro
na Biblioteca Juracy Magalhães Júnior teve i n v e s t i mento de R$ 6,8 milhões,
informou o governo. Inaugurada em 23 de setembro de
1968, o imóvel integra o
conjunto de bibliotecas coordenadas pela Fundação

Pedro Calmon, órgão vinculado à Secretaria de Cultura
do Estado da Bahia.
As obras duraram 22 meses e o local voltará a oferecer diversas atividades
culturais, como contação de
histórias, oficinas literárias, lançamento de livros, palestras, entre outras. Além
da revitalização do prédio, a
área externa do imóvel também ganhou um novo paisagismo nos espaços de convivência.
Em Feira de Santana, também na Bahia, o presidente visitou as obras de construção
do rodoanel da cidade, que é
a segunda maior do estado.
Também foram assinadas a
ordem de serviço para a construção de poços artesianos,
cisternas e dessalinização de
água para a região. (Agencia
Brasil)
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SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 2, 3 E 4 DE JULHO DE 2022
EU MIGUEL DONHA JR., LEILOEIRO OFICIAL – JUCEPAR – 14/256L, VENHO A
PÚBLICO DECLARAR QUE NO MÊS DE JULHO 2022 (DO DIA 05.07.2022 AO
DIA 26.07.2022 )
SERÃO REALIZADOS OS SEGUINTES LEILÕES .

Leilões de
Julho/2022

On-Line

On-Line

Estrada da Roseira, 6725 - Borda do Campo - São José dos Pinhais-PR

Estrada da Roseira, 6725 - Borda do Campo - São José dos Pinhais-PR

05.07.2022 Terça-feira

12.07.2022 Terça-feira

Leilão Início 11h

Leilão Início 11h

On-Line

On-Line

Estrada da Roseira, 6725 - Borda do Campo - São José dos Pinhais-PR

Estrada da Roseira, 6725 - Borda do Campo - São José dos Pinhais-PR

19.07.2022 Terça-feira

26.07.2022 Terça-feira

Leilão Início 11h

Leilão Início 11h

Miguel Donha JR LEILOEIRO OFICIAL
JECEPAR 14/256L

Fale conosco
www.donhaleiloes.com

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1098923-45.2017.8.26.0100 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
Dioney Cezar Modesto Barreto CPF 911.665.865-53, que Hengyuan Incorporações e Participações Ltda ajuizou ação comum,
objetivando seja julgada procedente, para o fim de DECLARAR RESCINDIDO o contrato, por culpa exclusiva do Requerido,
condenando o réu na restituição do valor recebido de R$1.585.000,00, condenando ainda ao pagamento de indenização em
20%, atualizados e acrescidos das verbas sucumbências, e honorários advocatícios. Estando o réu em lugar incerto, expede-se
edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestar a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se
curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
[01,04]

4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II ² SANTO AMARO
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1055425-57.2021.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). VANESSA SFEIR, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) DÉBORA MERCÊS DA SILVA DE PAULA, CPF 222.305.978-33, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum Cível por parte de CENTRO EDUCACIONAL CONCORDIA LTDA E OUTRO, objetivando a
cobrança da quantia de R$ 11.503,01 (31/08/2021), devidamente atualizada, referente ao inadimplemento das
mensalidades educacionais do filho da requerida. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de maio de 2022.

 
&       !
!"#"$%&%'$(%)*! ;!$%''!)!$ $<
 
&, -.  ...20.4&0--.-.2-3...- BC 5!6BC$$/78
9(:$;&":$$'!:BC$ ( *!:="$:;,<
  <  :A:#$$>??3/0133&?;I ;A.0@?/300/&
-?:*!#5!96:"$!"%'$!"#"$%:"($#;!$%''!$&
J"!'A$:"$/40:D-:8$:=$"$! 
#:
$A*!$"!AF($H11@:21:$"$&#*!$:#6$./
BC$E:*!=!F#G$!$#6$#$:#"#!%'A*!;"$
$$*!:$#6""=%':F($A*!"#L*!F=$#
N!$(!$=:=$$#9(M#F#$:#):=)$#!A$="$
 $#$$$$'!:4?$N!L$-.--.4.-I.1I-.--

2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - EDITAL de CITAÇÃO expedido nos autos da ação de
USUCAPIÃO, processo nº 1127184-25.2014.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. VIVIAN LABRUNA CATAPANI, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Maria Jovelina Custodia, Mario Domingues Pereira, Espólio de Maria
Amélia de Castro Domingues, por Lucia Domingues Idoeta, Dessio Domingues Pereira, Olga Gonçalves Domingues Pereira, Oranio Domingues Pereira, Sylvia Domingues Pereira, Sandra Regina da
Costa, Jose Carlos Argemiro da Costa, Maria Aparecida Pequeno da Silva Costa, Danilo Pereira da
Costa, Rejane Hungria da Costa, Vicente Crivelli, Maria Aparecida Machado Crivelli e Julio Francisco Serigatti, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores, que MARIA DA PAZ SENA FACELLA e MARCELO CANGUSSU
FACELLA ajuizaram ação de USUCAPIÃO visando declaração de domínio sobre imóvel situado na
Rua Lourenço Cabreira, 875/879, Jardim Primavera, São Paulo/SP, CEP 04812-010, alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para CITAÇÃO dos
SUPRAMENCIONADOS para CONTESTAREM no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo
de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 24 de junho de 2022.
02 e 05/07

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA DEVEDORA FIDUCIANTE MM3 ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS PROPRIOS EIRELI CNPJ/MF nº 32.708.895/0001-00. (PRIMEIRA
PUBLICAÇÃO)
JERSÉ RODRIGUES DA SILVA, Segundo Oficial de Registro de Imóveis
da Capital do Estado de São Paulo, FAZ SABER , a todos quantos o
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi prenotado sob
nº 499.817, em 04 de abril de 2022, o Requerimento de 29 de março de
2022, feito pela credora fiduciária GALLERIA FINANÇAS
SECURITOZADORA S.A., inscrit a no CNPJ/MF. sob nº 34.425.347/000106, objetivando a intimação pessoal da fiduciante MM3 ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS PRÓPRIOS EIRELI, representada por Eliziane de Souza
Ubaldo, a qual se encontra em LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO,
conforme certificação desta Serventia, e, ante a previsão legal contida no
parágrafo 4º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97, FICA ELA INTIMADA
A COMPARECER neste Serviço Registral, situado na Rua Vitorino Carmilo,
576, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas,
pessoalmente ou por meio de seu representante legal, devidamente
identificado, a fim de efetuar o pagamento das prestações em atraso e
demais encargos contratuais, totalizando o débito até a data de 29/03/
2022, o valor de R$-91.808,03, decorrente da cédula de credito bancária
emitida em 17 de agosto de 2021 e do instrumento particular datado de 23
de agosto de 2021, aditado em 02 e 06 de setembro de 2021, registrado
sob o nº R.9 e averbado sob nº Av.10, nas Matrículas nºs 118.088, 118.089,
118.090 e 118.092, referente ao APARTAMENTO DUPLEX K, garage K,
Quarto de empregada e Quarto de Despejo K, todos do Edifício Umuarama,
situados na Rua Dr. Albuquerque Lins nº 977, no 11º Subdistrito – Santa
Cecília, e ao total acima serão acrescidas as custas, emolumentos e
despesas com as tentativas de intimação pessoal da fiduciante, como
também as despesas com publicação do presente Edital. Fica a FIDUCIANTE
ciente de que, no dia imediatamente posterior ao da última publicação do
presente Edital, será considerada como INTIMADA e terá o prazo de 15
(quinze) dias, a contar do primeiro dia útil seguinte ao do aperfeiçoamento
da intimação, que se dará a partir da terceira publicação deste Edital,
sendo que, recaindo o termo final em sábado, domingo ou feriado, será
prorrogado até o primeiro dia útil subsequente, para satisfazer os referidos
pagamentos, em moeda corrente nacional ou por meio de cheque
administrativo em nome do credor fiduciário. ALERTA:- Decorrido o prazo
para purgação da mora, à credora fiduciária restará a faculdade
de solicitar a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUICIÁRIA,
conforme previsto no parágrafo 7º do artigo 26 do mesmo diploma
legal. Conforme Provimento CGJSP nº 21-2019, o credor solicitou a
publicação do edital em mídia eletrônica, desta forma, sendo publicado por
3 (três) dias consecutivos. São Paulo, 02 de julho de 2022. O OFICIAL.
02, 05 e 06/07/22
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000497-72.2015.8.26.0001 O MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. JOSE FABIANO CAMBOIM DE LIMA, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a PAULOROGÉRIO DE OLIVEIRA, CPF 246.337.898-05, que lhe foi proposta uma AÇÃO DECOBRANÇA, de
procedimento comum, por parte de BENEFICÊNCIA NIPO BRASILEIRADE SÃO PAULO, também em face de Flávio
Lorentino, objetivando o recebimento da quantia de R$ 8.669,59 (Julho/2014), decorrente dos serviços médicos/hospitalares
prestados ao paciente Flávio Lorentino, conforme notas Fiscais n°s 00371853 e 00371854. Estando o réu em lugar ignorado,
foi deferida a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir dos 20
dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de Junho de 2022.
[04,05]

Citação - Prazo 20 dias - Processo 1071295-42.2021.8.26.0100. O Dr. Henrique Dada Paiva, Juiz
de Direito da 8ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a W C Barbosa Açougue e Mercearia
Eireli, CNPJ 33.308.521/0001-60, na pessoa de seu representante legal, que Banco Safra S/A, ajuizou
uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 44.925,51 (março/2021), acrescidos de juros
e correção monetária, referente ao saldo devedor do Contrato de Cheque Empresarial com limite
de crédito, sob o nº: 5809194. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por
HGLWDOSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyVRVGLDVVXSUDSDJXHRYDORUVXSUDGHYLGDPHQWHFRUULJLGR
e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que o tornará
isento das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial,
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital,
D¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL6mR3DXORGHMXQKRGH%H

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
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2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A CONFRONTANTE (Art. 213,
inciso II da Lei Federal nº 6.015/73)
JERSÉ RODRIGUES DA SILVA. Oficial do 2º Registro de
Imóveis desta Capital. Faz Saber aos que o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, que
fica o Sr. VICENTE DE PAULA SOUZA, inscrito no CPF/MF
sob nº 516.793.108-87 (e também se caso for, seu espólio,
herdeiros ou sucessores), proprietário conforme matrícula
nº 122.808 desta Serventia, do imóvel consistente em um
prédio situado na Rua Francisco Estácio Fortes, nº 163 (antigo
161), NOTIFICADO(s), nos termos do artigo 213, inciso II da
Lei 6.015/73, que a confrontante do imóvel acima aludido, ou
seja COMERCIAL & SERVIÇOS JVB S/A, na qualidade de
proprietária do imóvel da Rua Francisco Estácio Fortes, nº
169, objeto da matrícula 127.041, ingressou, nesta Serventia,
nos termos da petição de 31/08/2021, e posteriores Memorial
Descritivo de 16/05/2022 e inerente Planta de Levantamento
Planimétrico de Situação atual e Pretendida de 11/05/2022,
com pedido de RETIFICAÇÃO DE MEDIDAS E ÁREA do
referido imóvel da matrícula nº 127.041, e prenotado sob
nº 490.786, em 08/09/2021, ficando Vossa(s) Senhoria(s)
“notificados” para, no prazo de 15 dias, a contar da publicação
do presente edital, a comparecer nesta Serventia, com
endereço nesta Capital, à Rua Vitorino Carmilo, nº 576, Barra
Funda, CEP 01153-000, no horário das 9:00 às 16:00h,
munidos dos documentos de identificação (RG, CPF/MF), e
respectiva prova de representação, para impugnare(m) com
motivo fundamentado, ou concordar com dito pedido de
retificação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os
fatos alegados pela requerente Comercial & Serviços JVB S/
A. E, para que chegue ao conhecimento de terceiros
eventualmente interessados e não venham de futuro alegar
ignorância, expede-se o presente edital. São Paulo, 02 de julho
de 2022. O Oficial (Jersé Rodrigues da Silva).
02 e 15/07/22
EDITALDE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM IMÓVEL E PARA INTIMAÇÃO DO(A)(S)
EXECUTADO(A)(S): ESPÓLIO DE TOKUJIYAMAGA, representado pelo Inventariante MarcoAntonio
Paris CPF 022.592.688-11, e ESPÓLIO DE CLARAYAMAGA, representado pelo inventariante RICARDO
YAO MING WANG, CPF 251.864.058-41, do eventual cônjuge, se casado for, do(s) eventual(is)
herdeiro(s)/sucessor(s)/ocupante(s) do imóvel e demais interessados, expedido no PROCESSO
DIGITALNº 1122958-98.2019.8.26.0100,AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIALajuizada
por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO II GUARANY, CNPJ 54.279.302/0001-70. O(A) MM(ª). Juiz(a) de Direito da
18ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, Dr. Caramuru Afonso Francisco, com
fundamento no artigo 879, II, c/c o artigo 882, § 2º, ambos do CPC, regulamentado pelo Provimento CSM nº
1625/09, o artigo 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo e a Resolução nº 236/2016 do CNJ, FAZ SABER aos que o presente
EDITALvirem ou dele conhecimento tiverem e o leiloeiro público: LUIZ CARLOS LEVOTO, JUCESPNº 942,
gestor do sistema de alienação judicial eletrônico: WWW.LEILAOINVESTMENT.COM.BR, levará a leilão
judicial eletrônico o(s) bem(ns) imóvel(is) abaixo descrito(s), em condições que se seguem: DO(S) BEM(NS)
IMÓVEL(IS): APARTAMENTO Nº 520, NO 5º ANDAR OU 6º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO IL GUARANI,
NA RUA BARÃO DE IGUAPE, Nº 901 (ENTRADA PRINCIPAL), 903 E 909 (LOJAS), NO 2º SUBDISTRITOLIBERDADE, contribuinte nº 004.037.0405-7, com uma área útil de 50,15m², área comum de 14,72 m²,
totalizando uma área construída de 64,87m², cabendo-lhe uma quota parte ideal de 11,76m² no solo e demais
área de uso e destinação comuns do prédio, ou seja, 1,26% de seu todo. Matrícula Nº 40.369 do 1º Cartório
de Registro de Imóveis de São Paulo. Contribuinte 004.037.0405-7. DOS ÔNUS: 1-)Av. 03, em 19/10/2021:
PENHORA exequenda. 2-) SQL: 004.037.0405-7. Endereço: R. BR DE IGUAPE, 901 AP-520 - LIBERDADE,
CEP: 01507-001: Há débitos de IPTU – Exercício 2016: R$ 289,26. Exercício 2017: R$ 1.362,99. Exercício
2018: R$ 1.294,64. Exercício 2019: R$ 1.158,28. Exercício 2020: R$ 1.037,24. Exercício 2021: R$ 874,64.
VALOR TOTAL: R$ 6.618,72 - EM DÍVIDAATIVA. Exercício 2022 no valor de R$ 661,90 - EM ABERTO. (conf.
pesquisas realizadas no sítio da PMSP, aos 30/05/2022). DAS OBSERVAÇÕES: 1-) Contribuinte nº
004.037.0405-7 - Endereço: Rua Barão de Iguape, Nº 901: Situação Cadastral: Regular junto a PMSP(conf.
pesquisas realizadas no sítio da PMSP aos 30/05/2022); DO VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$
166.072,74 (até maio/2022, pela tabela Dr. Calc.net do TJSP – Cálculos Judiciais, tendo-se por base às fls.
347-350 que atribuiu ao imóvel o valor de R$160.000,00, data base fev/2022, a ser atualizado à época do leilão).
DO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO: R$ 229.878,15 (até maio/2021, conf. planilha fornecida às fls. 320322 dos autos do processo), a ser atualizado à época do leilão. DAS DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão
começará em 11/07/2022, às 15h45min e terminará em 14/07/2022, às 15h45min. O 2º Leilão começará
em 14/07/2022, às 15h46min e terminará em 09/08/2022, às 15h45min. DAS CONDIÇÕES DE VENDA:
Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor da avaliação (1º leilão) ou
aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação, atualizado pelos índices do
Tribunal de Justiça do Estado de S. Paulo (2º leilão). Os interessados deverão cadastrar-se previamente no
portal www.leilaoinvestment.com.br, para que participem do leilão eletrônico, fornecendo todas as informações
solicitadas. DA PROPOSTADE PAGAMENTO PARCELADO: Caso não haja propostas para pagamento à
vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, até o início da primeira etapa, proposta
por valor não inferior ao da avaliação e até o início da segunda etapa, proposta por valor igual ou superior a
50% do da avaliação. Devendo ofertar o pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, exceto a
comissão do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que deverá ser depositado antes da expedição da
carta de arrematação e o restante em até 30 (trinta) meses, garantido por hipoteca do próprio bem imóvel. As
propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária
e as condições de pagamento do saldo. Prevalecerá a proposta de maior valor que estará sujeita a apreciação
do MM. Juiz da causa. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado e a apresentação desta não suspende o leilão (artigo 891, § único e artigo 895, § 1º,
§ 2º, § 6º, § 7° e § 8, ambos do CPC). DOS PAGAMENTOS: O preço do bem arrematado e da comissão do
leiloeiro público deverão ser depositados em Juízo, através de emissão das guias, acessando o Portal de
Custas, Recolhimentos e Depósitos (www.tjsp.jus.br), as guias serão emitidas e encaminhas ao arrematante
vencedor pelo leiloeiro, via e-mail cadastrado, no prazo de até 24 horas da realização do leilão, após a
aceitação do lanço. (artigo 884, IV do CPC). DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: 6% (seis por cento) sobre
o valor da arrematação (não incluso no valor do lanço) e deverá ser paga pelo arrematante, mediante DOC,
TED, ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, em conta
à disposição do Juízo. Ficam o(a)(s) executado(a)(s): ESPÓLIO DE TOKUJI YAMAGA, representado pelo
Inventariante MarcoAntonio Paris CPF 022.592.688-11, e ESPÓLIO DE CLARA YAMAGA, representado
pelo inventariante RICARDO YAO MING WANG, CPF 251.864.058-41, do eventual cônjuge, se casado for,
do(s) eventual(is) herdeiro(s)/sucessor(s)/ocupante(s) do imóvel e demais interessados. INTIMADOS DAS
DESIGNAÇÕES SUPRA, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Não há recursos
pendentes de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo,
30 de maio de 2022.
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Brasil assume presidência rotativa do
Conselho de Segurança da ONU
O Brasil assumiu na sexta-feira (1º) a presidência rotativa do
Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU). O país ficará
no comando do principal órgão multilateral responsável pela paz e
segurança internacionais por todo o mês de julho. Este é o 11º mandato eletivo do Brasil durante o biênio 2022-2023.
Durante a presidência do Brasil, o Conselho de Segurança vai
examinar a situação de segurança na Ucrânia, Síria, África Ocidental
e região do Sahel, Colômbia, Líbano, Sudão, Oriente Médio, Haiti,
Iêmen, Chipre, Líbia e Ásia Central. Também estão previstas resoluções sobre as missões da ONU no Haiti, Iêmen, Chipre e Líbia, e
sobre regimes de sanções em vigor para Líbia e República CentroAfricana.
Entre as ações a serem executadas pelo Brasil em julho estão
dois debates. O primeiro, no dia 12, sobre a importância da comunicação estratégica em operações de manutenção da paz e o segundo,
no dia 19, sobre crianças e conflitos armados. Esse último debate
será presidido pelo Secretário-Geral das Relações Exteriores, Embaixador Fernando Simas Magalhães.
“Durante o mandato do Brasil no CSNU e, em especial durante a
presidência em julho, o Brasil buscará ampliar espaços de negociação e diálogo, promover agenda construtiva e investir em iniciativas que contribuam de maneira concreta para a manutenção da paz
e segurança internacionais, em consonância com os preceitos constitucionais relevantes”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores, em nota. (Agencia Brasil)

Governo de SP firma
parceria com Portugal
e Moçambique e foca
na sustentabilidade
O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Infraestrutura
e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SIMA) e da Fundação
Florestal, assinou, durante participação na “Conferência dos Oceanos”, evento realizado pela Organização das Nações Unidas em
Lisboa, carta de intenção com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas de Portugal e a Associação Nacional dos Municípios de Moçambique para troca de experiência e desenvolvimento
de ações em conjunto com foco em sustentabilidade e conservação
dos recursos naturais terrestres e marinhos.
As ações se darão por meio de estratégias para a promoção de
territórios inteligentes e sustentáveis, troca de experiências na prevenção e combate a incêndios florestais, conservação e uso sustentável da biodiversidade, integração de biodiversidade com a
temática de gestão das águas e gestão de áreas protegidas como
instrumento de conservação e uso sustentável da biodiversidade,
inclusão social e cultural.
A partir desta parceria também serão identificados, conjuntamente, projetos e ações potenciais que promovam o fortalecimento
e aprimoramento da cooperação bilateral, tendo como principal objetivo apoio integrado à implementação da CDB – Convenção sobre
Diversidade Biológica no Estado de São Paulo, em território português e moçambicano.
“Essa assinatura marca o início de uma parceria próspera que
impactará diretamente iniciativas ambientais em três diferentes continentes. Com isso, promoveremos ações de biodiversidade, relacionadas ao desenvolvimento sustentável e às mudanças climáticas,
entre o Governo do Estado de São Paulo com países com climas,
biomas e desafios diferentes, para chegarmos a resultados comuns
para a sustentabilidade”, explica Rodrigo Levkovicz, diretor executivo da Fundação Florestal.

Ministério viabiliza
reajuste de salário
para agentes de saúde
Mais de 280 mil agentes comunitários em saúde e de combate a
endemias profissionais em todo Brasil serão beneficiados com duas
portarias que oficializam o aumento da remuneração desses profissionais. Elas liberam R$ 2,2 bilhões em crédito adicional para custear
a medida.
A normativa do governo atende o que determina a Emenda Constitucional nº 120, de 5 de maio de 2022, aprovada pelo Congresso
Nacional. Segundo a norma, o incentivo federal para o financiamento desses profissionais não deve ser inferior a dois salários mínimos.
Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, “os agentes
comunitários de saúde e endemias são os olhos e ouvidos do Sistema Único de Saúde (SUS) na casa dos brasileiros”. Os profissionais
são essenciais para a integração entre serviços de saúde da Atenção Primária e a comunidade, e devem estar vinculados às Unidades
Básicas de Saúde (UBS) e credenciados pelo Ministério da Saúde.
Salário reajustado
Com a mudança, a remuneração por agente passa a ser de
R$ 2.424,00. Já os agentes de combate a endemias têm outra
função. Eles trabalham na prevenção de doenças como dengue, zika, chikungunya, raiva, febre amarela e leishmaniose. Também são responsáveis pelas ações de orientações da população quanto aos principais sintomas e ajudam no controle dos
casos suspeitos em cada região e na vacinação de cães e gatos
contra raiva.
Para o presidente da Federação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias (Fenasce), Luis Claudio, “esse momento é histórico, pois uma luta de 11 anos hoje se consagra com esse
reajuste. Esses profissionais não medem esforços para levar o SUS
até a população, principalmente, aquela vulnerável”, explicou.
(Agencia Brasil)
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Novo furgão Fiat Scudo
A Fiat traz mais uma novidade para sua
linha de utilitários: o novo Fiat Scudo, um furgão médio que atende às mais variadas necessidades com vocação tipicamente urbana. O novo modelo é prático e versátil, já que
pessoas habilitadas com a CNH de categoria B também podem conduzir o veículo.
Moderno, robusto, super confortável e com
a dirigibilidade de um carro de passeio, o novo
furgão chega também na versão e-Scudo.
Com um uso profissional diário de oito
ou mais horas, o bem estar dentro do Fiat
Scudo é fundamental para quem o dirige.
Assim, o Scudo traz um excelente nível de
conforto e oferece uma experiência sem estresse no trabalho pelo uso de várias soluções, como piloto automático, posição de condução elevada, ajustes do banco, cinto e volante, assentos projetados para maior conforto, além de isolamento acústico.
O modelo conta com bom espaço e ergonomia planejada a bordo, além de acabamento e materiais superiores que não são
comuns em veículos de trabalho, sendo planejado para gerar o máximo de produtividade mantendo a qualidade de vida. Traz ainda
um item fundamental para quem trabalha com
o veículo: o alerta de fadiga. Um aviso no
painel é dado caso o motorista esteja rodando há mais de duas horas de condução com
velocidade de 65 quilômetros por hora e sem
pausa.
O painel do Fiat Scudo é moderno, com
alavanca do câmbio incorporada a ele e controles bem posicionados para fácil alcance
pelo motorista. O quadro de instrumentos digital de 3,5" conta com computador de bordo. Para completar, diversos porta-objetos são
espalhados pela cabine em locais estratégicos, como abaixo do banco dos passageiros.
Ao todo, são quase 42 litros de capacidade.
Além disso, o tamanho do Scudo foi pensado estrategicamente. O modelo possui 1,94
m de altura, perfeitamente adequado para
todos os fins, garantindo a agilidade necessária no ambiente urbano e passagem sem
problemas de altura mesmo em espaços mais
apertados, indo a lugares em que veículos
maiores não conseguem acessar. Combinado com um comprimento de 5,3 m e com
volume de 6,1 m³, a capacidade de carga também impressiona, já que pode carregar até
1,5 tonelada e transportar itens de até 2,8
metros de comprimento. Para completar, a
porta traseira bipartida possui abertura de 180
graus e a da lateral é deslizante, sendo adaptadas para o carregamento com empilhadeira, o que torna ainda mais fácil o momento
de carga e descarga.
O Fiat Scudo também traz outras funcionalidades, como piso de carga em posição
ergonômica e o uso eficiente do espaço livre
de carga, já que possui pouco volume das
caixas de rodas neste local. Vale destacar
ainda a segurança no transporte de cargas,
pois a van conta com fechamento central das
portas por controle remoto.
Versões
Disponível em duas versões com motor

térmico (Cargo e Multi), o Fiat Scudo oferece diversas possibilidades para as diferentes
necessidades de seus clientes. Ambas as
versões estão disponíveis em duas cores:
Prata Aluminiun e Branco Banchisa.
Cargo
Assim como o próprio nome sugere, a
versão é ideal para transportar cargas, já que
oferece amplo espaço e não há compartimentos de vidros nas laterais, ou seja, os itens
armazenados no compartimento não ficam
visíveis. É uma excelente opção para serviços como last mile (transporte em que a mercadoria sai do centro de distribuição para o
destino final) e uso por transportadoras e
microempresários. Com vocação tipicamente urbana, esta versão leva com desenvoltura os mais variados tipos de carga. É a melhor escolha para quem deseja utilizar o veículo como ambulância, pet shop móvel, hortifruti, oficina móvel, posto de serviço sobre
rodas, loja e muito mais.
Multi
A Multi é destinada às transformações e
conta com disposição para fiação elétrica, dispensando cortes na lataria. Assim, além de ser
um furgão envidraçado, tem vocação para ser
transformado conforme as necessidades dos
clientes. Ele sai de fábrica homologado como
veículo de carga, mas pode ser adaptado também para o transporte de pessoas.
A configuração family car, com 8 lugares, é ideal para quem tem família grande,
pois conta com revestimento interno de alto
padrão, bancos reclináveis, ar-condicionado
para todos os ocupantes e 850 litros de porta-malas. Aversão multi ainda pode ser adaptada para uso de acordo com as diferentes
necessidades do cliente, podendo ser usada
como ambulância, floricultura, pet móvel, escritório móvel, entre outras opções. Vale dizer ainda que a Fiat terá empresas homologadas para a realização destas transformações a partir de outubro.
Alta Performance
O Fiat Scudo é construído sobre a plata-

forma EMP2, a mais flexível da Stellantis.
Ela é segura, modular e muito eficiente, perfeita para um veículo de carga, mas que também proporciona o conforto e a segurança de um carro de passeio. Com ótima
dirigibilidade, o modelo vem equipado em
suas versões térmicas com o motor 1.5l
turbo diesel, que estreia em um Fiat. O
propulsor tem 120 cv e torque de 300
Nm. Além de ser um motor com intercooler, ou seja, com maior capacidade
de resfriamento, ele também é um propulsor de alto desempenho, que apresenta mais
tecnologia, mais performance e menos consumo.
Com câmbio manual de seis velocidades, a
capacidade do tanque é de 69 litros e o modelo tem autonomia média de 800 km. De
acordo com a legislação vigente, conta com
tanquinho para AdBlue (mistura de água e
uréia – equivalente ao Arla 32) para tratar
os gases de exaustão e reduzir a emissão
de poluentes.
O modelo conta ainda com a função start/
stop que contribui para a redução do consumo
do combustível e traz menos ruído. Para completar, o Fiat Scudo é equipado com suspensão
independente nas quatro rodas, que filtra bem
as imperfeições da pista, ponto importante tanto no transporte de pessoas quanto de cargas
para mais segurança e conforto.
Um furgão completo e com baixos
custos operacionais
O Fiat Scudo possui uma ampla lista de
itens de série e traz o melhor TCO (Custo
Total de Propriedade) da categoria. Com rodas de aço de 16" 215/65, é equipado de fábrica com ABS, três airbags (para motorista e
passageiros), ESC (Controle Eletrônico de
Estabilidade), assistência em subidas, faróis de
neblina dianteiros, cintos de segurança de três
pontos com ajuste de altura e faróis em halogênio com DRL. O modelo traz ainda ar-condicionado, fecho centralizado das portas, parede divisória separando cabine do vão de
carga (em função da segurança), computador

de bordo, retrovisores externos elétricos, vidros elétricos com one touch, ajustes de altura
e profundidade do volante, ajuste de assento
“ergonômico” para altura, apoio lombar e de
braço, controle de cruzeiro com limitador de
velocidade e tomada 12v no compartimento
de carga.
Outro ponto forte do Scudo é seu ótimo
custo operacional. Dentro do segmento, possui o plano de revisões mais barato, com as
três primeiras custando um total de R$ 2.700.
Além disso, oferece também o menor valor
de manutenção considerando a cesta de peças utilizada como padrão pela Anfavea. O
custo de reposição chega a ser até 14% menor do que em outros modelos da categoria.
O proprietário de um Fiat Scudo terá também mais um ponto que reforça seu baixo
custo no dia a dia: o consumo de combustível
do furgão é um dos mais baixos da categoria
(ele possui nota A no selo do INMETRO):
12,4 km/l.
Importante ressaltar que o plano de revisões também traz flexibilidade no pagamento, pode ser personalizado de acordo com o
que for melhor para o cliente e conta com
três opções. No plano Conforto, as três primeiras revisões saem por R$ 99 a mais na
parcela do financiamento ou R$ 2.700 no total. Já no plano Proteção, além das três primeiras revisões, o consumidor já garante alguns itens de desgaste como o kit de pastilhas de freio dianteiro, jogo de palhetas
de para-brisa, além de alinhamento e balanceamento, e custa R$ 183 a mais na
parcela ou R$ 4.850 no total. Outra opção é o pacote Segurança, que traz todos
os itens do plano Proteção e ainda um ano
de garantia adicional, por R$ 220 adicionais na parcela do financiamento ou R$ 5.840
no total.
e-Scudo
Seguindo o caminho da eletrificação, a
Fiat traz mais um modelo elétrico para a sua
gama. Desta vez, a novidade é o e-Scudo,
seu primeiro utilitário 100% elétrico no Brasil. Com a maior autonomia da categoria
(330km), o veículo é equipado com motor elétrico com 136 cv de potência (100 kW) e 260
Nm de torque imediato.
Com propulsor totalmente elétrico, o eScudo não emite CO2, ruídos e vibrações,

promovendo uma condução suave e sem choques com torque disponível instantaneamente. O e-Scudo foi desenvolvido sob a plataforma multienergy, com um conjunto de baterias de íons de lítio de 75 kWh, OBC de 11
kW trifásico e motor elétrico, que garantem
a impressionante autonomia do utilitário.
Outro destaque é o fácil carregamento
com carga rápida de até 80% em 48 minutos. Também há outras funcionalidades que
otimizam o consumo, como o break mode,
função de frenagem regenerativa que atua
como um freio motor, o que permite conservar ou mesmo recarregar parcialmente a bateria.
Importado da França, o e-Scudo ainda é
equipado com um e-seletor de modo de condução, que oferece três opções: Normal (para
o melhor compromisso entre autonomia e
desempenho); Eco (para otimizar o consumo
de energia) e Sport (para priorizar o desempenho com potência e torque máximos).
Além de ter todos os itens da versão térmica, o e-Scudo ainda conta com central multimídia de 7" (com Apple Carplay e Android
Auto), câmera traseira 180 graus, cluster digital com informações sobre nível de bateria,
consumo, modo de condução e marcha engatada. Também possui volante elétrico hidráulico, freio de estacionamento elétrico e sistema
de monitoramento da pressão dos pneus, além
de sensores de chuva e luzes automáticas. O
e-Scudo será comercializado na versão Cargo na Rede Fiat Elétrica, que conta com mais
de 20 pontos nos principais mercados de veículos elétricos do Brasil.
Disponível na exclusiva cor Cinza Artense
ou Branco Banchisa, o Fiat Scudo possui
garantia de três anos ou 100 mil km nas versões térmicas. Na versão elétrica, além dos
3 anos (ou 160 mil km) do veículo, a garantia
da bateria é de 8 anos.
Pré-venda
A pré-venda e o test-drive do novo Fiat
Scudo já está disponível nas principais concessionárias da rede Fiat. No dia 1° de agosto terão início as vendas em mais de 200 pontos da marca em todo o Brasil. Confira abaixo os preços sugeridos de cada versão:
Fiat Scudo Cargo: R$ 187.490
Fiat Scudo Multi: R$ 192.490
Fiat e-Scudo Cargo: R$ 329.990

Nacionais

Linha 2023 do Peugeot
2008 com novidades

Importados

iCar é o subcompacto
elétrico importado

Iniciando uma nova era tecnológica no
Brasil, a CAOA Chery lança o primeiro subcompacto com motorização 100% elétrica da
marca, o iCar. Urbano, sustentável, moderno, dinâmico e com um design inovador, o
modelo é diferente de tudo o que existe no
mercado nacional. Entre os principais diferenciais está o fato de ser um veículo genuinamente elétrico. Ou seja, nasceu como um
projeto eletrificado e, por isso, possui características inovadoras que envolvem desde a
motorização até os materiais utilizados.
Importado da China, onde é comercializado há cinco anos, o iCar está em sua
quarta geração, já teve mais de 200 mil unidades vendidas e é hoje o mais emplacado
de seu segmento no mercado chinês. No
Brasil, o modelo será comercializado em versão única por R$ 139.990.
Fruto de um novo conceito na categoria
de EVs e de uma nova plataforma da Chery,
voltada 100% à eletrificação, o modelo tem
sua carroceria essencialmente composta por
alumínio de aviação com polímeros de alta
resistência. Na prática, isso significa que o

iCar possui compostos leves, extremamente
confiáveis, de baixo custo de manutenção e
que suportam grandes variações de temperatura e alta resistência à impactos. Graças
a essa característica estrutural também apresenta redução de cerca de de 20% a 30% no
peso em relação às carrocerias tradicionais
em aço, que auxiliam no desempenho da autonomia e na experiência de condução do
veículo, sem comprometer a segurança.
Para chegar ao mercado brasileiro, o
iCar recebeu adaptações exclusivas na suspensão, visando atender às expectativas do
exigente consumidor nacional, além de
adaptações no motor. O modelo tem bateria com capacidade total de 30,8 kWh, com
sete estágios de regeneração de energia, e
classificação IP67 em relação ao grau de
proteção. O modelo possui motor com potência máxima de 45 kW (61 cv) e torque
máximo de 15,3 kgf.m (150 Nm).
Focado na economia e sustentabilidade,
o iCar conta com autonomia de 282 km. A
bateria pode ser carregada completamente
em apenas 36 minutos em estações de carga

rápida (eletropostos), em pelo menos cinco
horas em sistema de carregamento portátil e
em onze horas com cabo emergencial em
tomada de três pinos. O conector é do tipo
CCS Combo 2, o mais comum no mercado
nacional.
O CAOA Chery iCar conta com três
opções de cores: verde, cinza e branco, que
junto com o design externo inovador e o amplo teto panorâmico agregam ainda mais personalidade ao modelo.
No interior, o design contemporâneo e
integrado chama atenção, assim como o acabamento sofisticado. O painel de Instrumentos é em LCD, digital e colorido e a multimídia de 10,25" possui tela colorida sensível ao
toque. Os bancos dianteiros possuem regulagem elétrica, o volante multifuncional vem
com regulagem de altura, além de duas entradas USB e carregamento de celular wireless.
Com capacidade para quatro passageiros, tem o acesso aos bancos traseiros feito
por comando eletrônico (via banco do passageiro dianteiro). A capacidade do porta-malas pode chegar a 380 litros com os bancos
traseiros rebatidos.
O iCar traz elementos de segurança de
série como o monitor de pressão e temperatura dos pneus, câmera traseira e sensor de
estacionamento, freios a disco e suspensão
independente nas 4 rodas, air bag duplo frontal, além do controle de estabilidade e freio
eletrônico AutoHold.
Com a carroceria em duas cores, sendo o teto em preto, possui molduras das
caixas de rodas, soleiras, e para-choques
em preto fosco. O aerofólio (externo), é
na cor do carro, que traz ainda rack de
teto decorativo, para-choque traseiro em
preto fosco com detalhe em prata e lanternas fumê com LED.
Equipado com kit de reparo de pneus, o
iCar traz ainda cabo portátil de carregamento de emergência - 220V / 20A. A garantia é
de 8 anos para o sistema de propulsão elétrico e 3 anos para o veículo.

A linha 2023 do Peugeot 2008, chega com
novidades no exterior e no pacote de itens de
série de segurança e conforto, para todas as
versões. O modelo passa a contar com a nova
cor Cinza Artense, tampa traseira black-out
com lettering Peugeot, além do inédito teto pintado em Black Diamond e os retrovisores em
preto com detalhes cromados.
A Peugeot apresenta duas novas versões
para agregar as atualizações da gama 2008,
junto às versões Allure e Griffe THP. A série
Style chega para o modelo com opções de
motorização 1.6 Flex AT6 a partir de
R$106.990 e 1.6 THP Turbo Flex AT6 a partir de R$119.990, com elementos exclusivos
que dão um toque a mais de robustez e sofisticação ao já encantador design.
O SUV conta agora com câmera de ré,
cruise control, volante multifuncional e lanternas traseiras em LED entre os itens de
série, a partir da versão Style. Além de equipamentos consagrados da marca, como o teto
panorâmico, a central multimídia All-In-One
compatível com Apple Car Play e Android
Auto. O 2008 oferece ainda o i-Cockpit único da Peugeot e proposta de condução intuitiva, graças ao Grip Control que se adapta ao
funcionamento do veículo em todos os tipos
de terreno.
Em seu exterior, o Peugeot 2008 Style, em
ambas motorizações, apresenta uma identidade mais marcante, com exclusivo jogo de rodas
de liga leve 16" com pintura Noir Onxy, nova
grade com Dark Chrome, máscara negra nos
faróis e novas lanternas traseiras em LED que
trazem um ar mais elegante ao modelo.
Por dentro, o SUV chama a atenção logo
ao primeiro olhar, equipado com o consagrado
i-Cockpit, o volante de diâmetro reduzido (sport
drive), multifuncional, em couro, posto de direção elevado que agrupa todas as funções
no eixo do olhar do condutor permitindo uma
maior concentração no trajeto e multimídia
touchscreen que agrupa de forma intuitiva todas as funções de conforto. Além dos novos
bancos revestidos com detalhes em couro,
nova cor interna em dark grafite e ar condicionado automático digital bi-zone com três

modos de operação compõe demais destaques
internos dos modelos.
A versão topo de gama da família 2008,
denominada “Griffe”, caracteriza-se por
apresentar bancos inteiros em couro, teto
panorâmico, 6 airbags (2 dianteiros, 2 laterais e 2 de cortina), além da nova cor interna
dark titanium. O exterior apresenta uma grade preta com acabamento cromado, enquanto o perfil traseiro agora ostenta um novo
emblema “THP”.
Sob do capô, o SUV da Peugeot embarca o motor flex 1.6 acompanhado do câmbio
automático sequencial de 6 marchas que entrega 120 cv com etanol e 113 cv com gasolina. Já as versões com motores turbo THP
alcançam 173 cv com etanol e 165 cv com
gasolina. As motorizações contam ainda com
modo de condução ECO, ideal para ser utilizado no trânsito intenso das grandes metrópoles, com principal funcionalidade de economizar combustível e modo Sport, desenvolvido para obter respostas mais rápidas e
potentes do motor.
Todas as versões incorporam uma nova
alternativa de cor, a “Cinza Artense”. Adicionado à paleta já disponível para o modelo,
totalizam 06 opções de cores, sendo elas: Vermelho Rubi, Branco Banquise (sólido) ou Nacré (perolizado), Cinza Artense, Preto Perla
Nera e Cinza Grafitto. E a partir de agora,
uma combinação de dois tons com o novo
teto preto, além de todas as versões receberem uma significativa atualização incorporada a nova tampa traseira. O logótipo PEUGEOT protagoniza o perfil traseiro, juntamente com os novos faróis com DRL em LED.
Versões e preços de lançamento através do canal e-commerce do Peugeot
2008:
PEUGEOT 2008 MY’23 ALLURE: R$
99.990
PEUGEOT 2008 MY’23 STYLE: R$
106.990
PEUGEOT 2008 MY’23 STYLE THP:
R$ 119.990
PEUGEOT 2008 MY’23 GRIFFE THP:
R$ 124.990

