Jornal
www.jornalodiasp.com.br

O DIA
SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 6, 7 E 8 DE AGOSTO DE 2022

SP
Nª 25.214

Preço banca: R$ 3,50

Pequenos negócios geram 72% das
vagas de emprego no primeiro semestre
Prefeituras farão cadastro
para o auxílio taxista
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Lares de mulheres negras são mais
afetados por insegurança alimentar
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Previsão do Tempo

Manhã

Tarde

Domingo: Sol
com muitas nuvens
e períodos de céu
nublado. Noite com
pancadas de chuva.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,16
Venda:
5,16
Turismo
Compra: 5,23
Venda:
5,37

EURO
Compra: 5,25
Venda:
5,26

21º C
13º C

Noite

24º C
15º C

Noite

23º C
16º C

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) reafirmou a preocupação em relação
à definição das coberturas obri-

gatórias para os planos de saúde,
com a aprovação na quarta-feira
(3), pela Câmara dos Deputados,
do projeto de lei 2033/22, e des-

tacou que a competência de elaborar o Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde é atribuída a
ela pela lei 9.961/2000.
Acrescentou que, no processo de inclusão de um procedimento no rol, o seu exame técnico “é condição indispensável
para ampliar ou restringir o uso
de uma determinada tecnologia
no setor de saúde suplementar”.
O projeto de lei aprovado na
Câmara estabelece hipóteses de
cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão
incluídos no rol de procedimentos e eventos da ANS. A proposta ainda passará por análise do
Senado.
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dos (Caged), do Ministério
da Economia. O desempenho
das MPE é bastante superior ao das médias e grandes
empresas, que abriram
279,1 mil vagas nos seis primeiros meses de 2022.
Apenas em junho, os negócios de menor porte foram
responsáveis pela abertura de
63,6% das vagas formais no
mês, com 176,8 mil de um total de 277,9 mil postos de trabalho criados no mês passado.
As médias e grandes empresas
abriram 73,9 mil vagas (26,6%
do total).
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Prefeitura de São Paulo
decreta luto oficial em
homenagem a Jô Soares
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IGP-DI tem deflação
de 0,38% em julho
Página 3

União nega omissão em
proteger indígenas isolados
e recém contatados
Em manifestação enviada na
quinta-feira (4) ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Advocacia-Geral da União (AGU) afirmou que não há omissão do governo federal na proteção das

Terras Indígenas (TI) com presença de grupos isolados ou de
recente contato. O parecer foi
encaminhado por meio de uma
mensagem assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Página 4

Esporte

Stefany faz seu recorde pessoal no
heptatlo e fica no top 10 do Mundial
Stefany Beatriz Navarro da
Silva (Associação de Atletismo
de Paranavaí-PR) fez o seu recorde pessoal no heptatlo com
5.393 pontos para terminar em
9º lugar, entre as top 10 do
Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 de Cáli, na
Colômbia, no quarto dia de disputas (4), no Estádio Olímpico
Pascual Guerrero. A competição segue até sábado (6), com
transmissão do S porTV.
Stefany melhorou suas
marcas no salto em altura e no
arremesso do peso. A paranaense de 19 anos, que treina
com Aguinaldo Souza dos Santos, tinha como melhor marca
5.304 pontos (de 10/4/2022,
em Bragança Paulista-SP).
Quando deu a volta olímpica com as demais atletas que
disputaram o heptatlo ganhou
uma bandeira de um morador
de Cáli que é brasileiro.
“Medo sempre tem, mas vim
de cabeça erguida para o Mun-

dial. Claro que eu sabia que a medalha era difícil. Então, fui eu
contra eu mesma, tinha de me desafiar. No primeiro dia de disputas eu me venci, mas hoje eu vim
para buscar o meu PB (recorde
pessoal). Consegui. E ainda o
recorde paranaense e a liderança do Ranking Brasileiro Sub-20
e Sub-23.”
Sobre o que ainda pode trabalhar respondeu “que as provas
de pista são o foco, mas que tem
como melhorar em todas”. Stefany espera ainda disputar o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo Sub-23, de 16 a
18 de setembro, em Cuiabá
(MT), e o Sul-Americano Sub23, de 20 de setembro a 1 de
outubro, em Cascavel (PR).
Saga Vannineu, da Finlândia, ficou com a medalha de ouro no heptatlo (6.084 pontos), Serina Redel,
da Alemanha, com a prata (5.874)
e a também alemã Sandrina Sprengel com a de bronze (5.845).
O cearense Matheus Lima

Stefany Navarro
(CRB-AL), de 19 anos, chorou
muito, inconformado por não ter
passado para a final dos 400 m
com barreiras. Chegou a liderar
a corrida, mas bateu na penúltima barreira, já na reta dos últimos 100 m. Em sua primeira seleção brasileira e seu primeiro
Mundial nem conseguia falar
sobre a prova. “Estava tudo pla-

nejado para eu passar na frente,
mas bati e me desequilibrei”, disse. Fez 51.11 e foi quinto na primeira das três séries. O jamaicano Rashawn Clarke foi o mais
rápido - 49.35. Ficou na 13ª posição na classificação geral.
No 4x100 m feminino o Brasil foi desqualificado por não
fazer a troca na área de passagem

do bastão (Ana Cecília de Oliveira, Natália Campregher, Vanessa Sena e Letícia Rudzila).
O 4x100 m masculino, com
Lucas Fernandes, Izaias Alves,
Thamer Moreira e Renan Moura Gallina, fez 40.24 na semifinal. “Nossa passagem poderia ter sido muito melhor”, disse Izaias.
Arielly Kailayne Rodrigues, nascida em Rondonópolis (MT), fez 1,76 m no salto
em altura e não chegou ao seu
recorde pessoal de 1,81 m (de
7/5/2022, em Campinas). Ficou em 17º lugar. “Eu cometi
muitos erros na minha corrida”, disse Arielly.
A Prevent Senior NewOn é
patrocinadora do atletismo brasileiro oferecendo medicina
esportiva de precisão e estilo de
vida para os que se ligam no esporte e apoio às competições.
As Loterias Caixa são a patrocinadora máster do atletismo brasileiro.

IMSA: Pipo Derani disputa penúltima
etapa da temporada em Road America

Noite
Foto/ Brian Cleary

Sábado: Nublado
com aberturas de
sol à tarde. Pode
garoar de manhã e
à noite.

Foto/Marcello Casal Jr/ABr

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre
de Moraes negou na sexta-feira (5) o arquivamento do inquérito que apura o suposto vazamento de informações sigilosas da Polícia Federal (PF).
O pedido de arquivamento
foi feito na segunda-feira (1º)
pela vice-procuradora, Lindôra
Araújo, que reiterou outro pedido de arquivamento do caso,
requerido pelo procurador-geral da República, Augusto Aras,
em fevereiro deste ano.
Lindôra afirmou que a jurisprudência do STF é clara no sentido de que o pedido de arquivamento feito pela procuradoria
deve ser acatado automaticamente por Alexandre de Moraes, relator do inquérito. Além disso, a
procuradora disse que o ministro determinou diligências após
o pedido de arquivamento.
O caso trata da transmissão, ao vivo pelas redes sociais,
realizada em agosto do ano passado, em que o presidente Jair
Bolsonaro divulgou informações
sobre o inquérito da PF que apura a invasão aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
em 2018. (Agencia Brasil)

ANS alerta para riscos em
Rol de Procedimentos sem
análise técnica

Foto/ Mónica RF

Ministro nega
arquivar
inquérito sobre
vazamento de
dados sigilosos

As micro e pequenas empresas (MPE) puxaram a criação de empregos formais no
primeiro semestre. Dos cerca
de 1,33 milhão de postos de
trabalho formais criados no
Brasil de janeiro a junho, 961,2
mil, o equivalente a 72,1% do
total, originaram-se em pequenos negócios.
A conclusão consta de levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas
Empresas
(Sebrae), com base em dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desemprega-

Pipo Derani disputa etapa em Road America
Das 11 vitórias que o brasi- no IMSA WeatherTech SportsCar
leiro Pipo Derani já conquistou Championship, duas foram justa-

mente no traçado de 6,5 km e 14
curvas do circuito Road America,
em Elkhart Lake (EUA). A pista
será o palco da nona e penúltima
etapa da temporada 2022 neste final de semana (6 e 7).
A primeira vitória de Derani no
circuito aconteceu em 2017 e a última delas no ano passado e representou mais um passo importante
para a conquista do título do campeonato. Em 2022, já são quatro pódios até aqui, mas o brasileiro ainda
persegue sua primeira vitória.
A bordo do #31 Whelen Engineering Cadillac DPi-V, da
equipe Action Express Racing,

Derani dividirá a pilotagem no
fim de semana com o francês
Olivier Pla. Os treinos em Road
America começaram nesta sexta-feira, com o classificatório no
sábado, a partir das 13h50 (de
Brasília) e a corrida às 12h40 (de
Brasília), no domingo.
“Road America é uma pista fantástica”, comentou Derani. “É uma das
minhas favoritas e onde já tive a sorte

de vencer duas vezes. No ano passado, foi uma vitória fantástica, largando da pole position depois de um
classificatório no molhado”, lembrou o atual campeão do IMSA.
A tomada de tempos e toda
a disputa da corrida em Road
America poderão ser acompanhadas ao vivo pelo aplicativo
do IMSA ou pelo site https://
www.imsa.com/tv/ .
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Prefeitura inaugura academia ao
ar livre no Parque das Bicicletas
zer, Cacá Vianna.
Inicialmente, a academia
estará aberta ao público por
três dias na semana (segundafeira, quarta-feira e sábado)
para atividades teste no período das 7h às 10h.
Marcus Moraes, presidente do Instituto Mude de BemEstar Urbano e CEO da
MUDE, conta como surgiu a
parceria com a Prefeitura de
São Paulo. “O Instituto Mude
ofereceu montar essa primeira academia para mostrar o
projeto e buscarmos um patrocinador que financie o atendimento da população”, disse.

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
Vereador Camilo (ex- PSB no Avante) comemora a esposa
do ex-governador França (PSB) ser vice na chapa de Haddad (PT)
governador
.
PREFEITURA (São Paulo)
Nunes (MDB) tentou muito colocar o ex-Secretário (Saúde)
Aparecido (ex-PSDB, agora MDB) como vice do governador
Rodrigo (PSDB)
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Deputado Caio (PSB), filho do ex-governador França (PSB)
e da professora Lúcia, passa a poder ser reeleito, ou eleito deputado federal
.
GOVERNO (São Paulo)
União (fusão PSL + DEM) tá levando muita grana e tempo de
propaganda (tv) via deputado federal Geninho como vice do Rodrigo (PSDB)
.
CONGRESSO (Brasil)
Deputado federal Geninho (União) foi da condição de ‘baixo
clero’ pra vice de Rodrigo (ex-DEM no PSDB). Doria não praticamente acabou
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
PL - Bolsonaro vai voltar ao Jornal Nacional da Globo (tv),
no qual ele arrebentou com a dupla de apresentadores nas eleições em 2018
.
PARTIDOS
PT - Lula não tá nem aí pro que tão falando sobre ele incorporar ‘candidaturas’ fake à sua legenda, pra tentar ser eleito já no
1º turno ...
.
POLÍTICOS
... Ainda PT - jogada do Haddad, levando a esposa do ex-governador França (PSB) pra ser sua vice ao governo (SP) ainda
não dão a ele ...
.
(Brasil)
... uma condição muito superior ao candidato da máquina,
Rodrigo (PSDB). Isso parece ter ficado muito claro no debate
da Band (tv)
.
ANO 30
O jornalista - Cesar Neto - publica a coluna diária de política
- cesarneto.com - na imprensa (Brasil) desde 1993. Recebeu
“Medalha Anchieta” da Câmara municipal (São Paulo) e “Colar
de Honra ao Mérito” da Assembleia (Estado de São Paulo)
.
Email cesar@cesarneto.com - Twitter @cesarnetoreal

cesar@cesarneto.com
Jornal

O DIA

Administração e Redação
AZ Editores de Jornais,
Livros, Revistas Ltda
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822
Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

S. Paulo

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Agência Brasil - EBC

Publicidade Legal
Atas, Balanços e
Convocações
Fone: 3258-1822
Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$ 3,50

E-mail: contato@jornalodiasp.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

“Nosso propósito é conectar
a população das cidades onde
a gente atua com os espaços
urbanos. As pessoas usando os
espaços e vendo que eles são
de qualidade vão preservar
melhor e se sentir mais felizes”, concluiu.
A proposta de exercício físico ao ar livre convida a ressignificar a prática feita em
uma academia tradicional, que
pode facilmente ser relacionada à busca de um corpo perfeito, de forma que o foco se
torne viver um estilo de vida
saudável, agregando benefíci-

os naturais, como, por exemplo, o estímulo à produção de
vitamina D por meio da exposição à luz solar, que traz mais
disposição, aumenta a imunidade e o bem-estar de quem
se permite estar a céu aberto.
O uso da academia é totalmente gratuito e o acesso se
dará por meio de um cadastro, também gratuito, no aplicativo Mude-Yoga e Fitness.
Os usuários poderão utilizar
os equipamentos de musculação, fabricados em aço
inox, que devido à matéria
prima e durabilidade, são

próprios para o ar livre.
Para quem prefere se exercitar em grupo, também serão
realizadas diversas aulas coletivas que conectam as pessoas em uma energia de comunidade, como: Yoga, HIIT,
Funcional, Dança e muito
mais; tudo sob a condução de
profissionais especializados
que resguardam as boas práticas e segurança dos alunos.
Parque das Bicicletas
Localizado na Alameda
Iraé, 35, região de Moema, o
Parque das Bicicletas é um

ambiente verde e acolhedor,
que fica em uma região movimentada, de fácil acesso e conta com uma infraestrutura dedicada aos esportes com ciclovia, área para patins, skate,
patinete, pista de caminhada e
áreas de lazer.
No parque também fica a
pista de atletismo e todo o
complexo do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa
(COTP), administrado pela
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer dedicado à formação de atletas de alto rendimento.

Prefeitura aprova desfile cívico na Liberdade em
comemoração ao Bicentenário da Independência
Nesta semana, a Secretaria
Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), por meio
da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU), aprovou
o projeto de comunicação visual para um desfile cívico no bairro da Liberdade que celebrará o
Bicentenário da Independência
do Brasil. Confira a publicação
no Diário Oficial.
O evento será realizado em
4 de setembro, das 10h às 12h,
em logradouros públicos como
a Avenida Liberdade, Praça da
Liberdade, Rua dos Estudantes,
Rua Galvão Bueno, Rua da Glória, Rua Fagundes, Rua Barão de
Iguape e Rua São Joaquim. As

ruas serão decoradas com adereços típicos japoneses e, na
Avenida Liberdade, um palco
será instalado.
Por conta da inserção desses
elementos visuais na paisagem
urbana, o projeto de comunicação visual do evento precisou ser
analisado pela presidência da
CPPU sob a perspectiva da Lei
Cidade Limpa. Para a deliberação, a Comissão da SMUL considerou
a
Resolução
SMDU.CPPU/20/2015, que regulamenta a comunicação visual dos eventos realizados na
cidade, além da Portaria 376/
2022, que define as festividades comemorativas ao Bicen-

tenário da Independência como
estratégicas no Calendário de
Eventos da Cidade de São Paulo
em 2022.
Uma série de atividades está
prevista. Além de desfiles do
Exército Brasileiro, Polícia
Militar do Estado de São Paulo
e de escoteiros do Brasil, o Japão também será representado
através de danças, cosplay, caratê, desfile de carros e apresentação musical.
A organização do evento é
feita por entidades representantes da comunidade nipobrasileira. Segundo elas, o objetivo é manifestar gratidão ao
Brasil pelo acolhimento de

milhões de imigrantes japoneses. Dados da Embaixada do
Japão no Brasil estimam que
vivam, aproximadamente, 2
milhões de japoneses e descentes no Brasil. Trata-se da
maior população de origem japonesa fora do Japão.
CPPU
A Comissão de Proteção à
Paisagem Urbana (CPPU) atua
como guardiã da Lei Cidade
Limpa. Ela é um colegiado composto por 16 representantes da
sociedade civil e do poder público e delibera sobre intervenções na paisagem urbana da cidade de São Paulo.

Dia Nacional da Saúde enfatiza importância
dos cuidados em prevenção
O Dia Nacional da Saúde,
celebrado dia 5 de agosto, enfatiza a importância, tanto no
âmbito privado quanto de saúde pública, de promover valores relacionados à saúde. A
data leva em conta ainda que a
definição de saúde vai muito
além da ausência de doenças,
pois está diretamente relacionada à qualidade de vida no
cotidiano da população, o que

envolve desde hábitos saudáveis em alimentação à prática
de atividades físicas, lazer,
descanso e cuidados com a
saúde mental.
Instituída em 1967, a data
foi escolhida em homenagem
ao nascimento de Oswaldo
Cruz, médico, bacteriologista,
epidemiologista e sanitarista
brasileiro, pioneiro no estudo das moléstias tropicais e

da medicina experimental no
Brasil, tendo sido um importante personagem na história
do combate e erradicação das
epidemias da febre amarela,
peste bubônica e de varíola
no país.
E m 1 9 0 0, o sanitarista
fundou o Instituto Soroterápico Federal no bairro de Manguinhos, no Rio de Janeiro,
atualmente Fundação Oswal-

do Cruz, instituição respeitada internacionalmente.
Além do atendimento em
atenção básica e especialidades, a rede municipal de saúde acolhe as múltiplas demandas da população de São
Paulo, incluindo o incentivo
a prevenção, por meio de áreas como a de Práticas Integrativas e Complementares
em Saúde.

Prefeitura de São Paulo decreta luto
oficial em homenagem a Jô Soares
O prefeito Ricardo Nunes
decretou luto oficial por três
dias na cidade de São Paulo
em homenagem ao artista Jô
Soares, que morreu aos 84
anos. Em nota, Nunes destacou a importância de Jô para

a cultura de São Paulo e do
Brasil. A seguir, a íntegra:
“Perdemos todos, nós brasileiros, um dos mais talentosos artistas do Brasil. Jô
Soares encantou gerações no
teatro, na televisão, no cine-

ma e na literatura. Além disso, projetou positivamente o
nome do Brasil no cenário
internacional com a sua notável inteligência, cultura e o
seu humor sofisticado. Fará
muita falta, é inegável, mas a

sua obra permanecerá e continuará inspirando os artistas
que virão. Em nome da cidade de São Paulo, meus sinceros sentimentos e minha solidariedade à família, parentes e amigos”.

Sebrae-SP terá Arena do Conhecimento
e Negócios na Pet South America
Palestras, Rodada de Negócios, expositores, atendimento sobre gestão e empreendedorismo fazem parte da
programação da Arena do Conhecimento e Negócios do
Sebrae-SP na Pet South America, maior evento voltado para
o mercado pet da América Latina. A feira será realizada de
17 a 19 de agosto, das 13h às
21h, no São Paulo Expo, em
São Paulo.
Só no Estado de São Paulo
existem 47.670 Microempreendedores Individuais (MEIs),
micro e pequenas empresas
envolvidas no setor pet, incluindo comércio e serviços, de
acordo com o Painel Mapa
de Empresas. “O setor pet
ganhou grande destaque, principalmente na pandemia, e
segue atraindo muitos interessados. O Sebrae-SP sempre reforça a importância de
uma gestão eficiente para enfrentar um mercado com
grande potencial, mas também muito competitivo. Nossa proposta é contribuir para
a abertura de novas perspectivas de mercado e competitividade para as pequenas empresas”, destaca Marco Vinholi, diretor-superintendente do
Sebrae-SP.
Estão programadas 12 pa-

viadas, o Sebrae-SP fará o mapeamento de oportunidades e
o cruzamento de oferta e demanda para agendar as reuniões presenciais durante a Pet
South America.

Foto/Divulgação/Sebrae-SP

A Prefeitura de São Paulo,
em parceria com a Mude, empresa de mídia e bem-estar,
inaugurou uma academia ao ar
livre de uso totalmente gratuito para a população, no Parque das Bicicletas. A ação, que
busca incentivar a prática de
exercícios físicos, a melhoria
da saúde e o aumento da qualidade de vida, não teve custos ao município.
“Essa parceria não vai ficar só aqui nesse espaço. Tenho certeza que será estendida para outros espaços na cidade de São Paulo”, afirmou
o secretário de Esportes e La-

lestras com empresários e especialistas do setor, como Marcio
Waldman, CEO da Pet Love;
Rodrigo Albuquerque, CEO da
Petland; e Sandra Fiorentini, do
Sebrae-SP, que vai falar sobre
tipos de contratos de trabalho. As
palestras serão realizadas nos
dias 17 e 19 e as inscrições serão por ordem de chegada.
Os interessados em abrir o
negócio próprio ou as pessoas
que precisam de ajuda para melhorar a gestão da empresa poderão contar com o atendimento dos especialistas do Sebrae no
estande. Marketing, planejamento, finanças, jurídico são alguns
dos temas que os visitantes poderão tirar dúvidas, além de orientações sobre crédito com en-

tidades parceiras.
O Sebrae-SP também organiza missões empresariais para
levar 400 empreendedores do
interior de São Paulo para visitar a feira e ficar por dentro das
novidades do setor.
No dia 18, a Arena vai abrigar a Rodada de Negócios com
a participação de 60 empresas
que terão a oportunidade de negociar seus produtos e serviços
com oito empresas compradoras. Os Microempreendedores
Individuais (MEIs), micro e pequenas empresas do Estado de
São Paulo interessadas em participar da ação podem fazer a
pré-inscrição até o dia 12 de
agosto, às 9h.
A partir das informações en-

Expositores
O espaço do Sebrae-SP
também contará com 24 micro e pequenas empresas que
vão expor seus produtos e serviços. São empresas que participaram de ações do SebraeSP - critério estabelecido para
a seleção. São oito empresas
de São Paulo: Sant’AR Coleiras, Yellow Pet, Burdog, Lilu,
Clo Gatíssima, Venda Nova
Pets Distribuidora, Paçocapipocakids e ObentôPet.
Mr.Puppy e Nena Pet são de
Sorocaba. Big Bull Pet e Amorosso são de Franca.
Também fazem parte da
lista: Ourpet (Ribeirão Preto),
Bistrô Animal (Araraquara),
Pet Designer (Cafelândia),
Railuz (Capivari), Clinicão
Veterinária (Guaratinguetá),
Ateliê Fofuras Pet (Itápolis),
Isopet (Jandira), Raro Alimentos (Presidente Prudente), Chickão Malharia Pet
(Santa Isabel), Pitsy Bichos
(Santo André), Chef Vira-lata
e Bicho Green (São Bernardo
do Campo).
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Pequenos negócios geram 72% das
vagas de emprego no primeiro semestre
As micro e pequenas empresas (MPE) puxaram a criação de
empregos formais no primeiro
semestre. Dos cerca de 1,33
milhão de postos de trabalho
formais criados no Brasil de
janeiro a junho, 961,2 mil, o
equivalente a 72,1% do total,
originaram-se em pequenos
negócios.
A conclusão consta de levantamento do Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), com base

em dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(Caged), do Ministério da Economia. O desempenho das MPE
é bastante superior ao das médias e grandes empresas, que
abriram 279,1 mil vagas nos seis
primeiros meses de 2022.
Apenas em junho, os negócios de menor porte foram responsáveis pela abertura de
63,6% das vagas formais no
mês, com 176,8 mil de um total
de 277,9 mil postos de trabalho

criados no mês passado. As médias e grandes empresas abriram
73,9 mil vagas (26,6% do total).
Setores
Na divisão por setores da
economia, os pequenos negócios apresentaram saldo positivo na criação de empregos
em todos os segmentos no acumulado do ano. O destaque entre as micro e pequenas empresas é o setor de serviços, que
gerou 533 mil vagas. Apenas

em junho, o segmento abriu 78
mil postos.
A construção e a indústria
da transformação aparecem na
segunda e na terceira posições, com 168,8 mil e 126,3
mil empregos gerados, respectivamente. No comércio, as
MPE criaram 90,6 mil postos
de trabalho de janeiro a junho.
As médias e grandes empresas,
em contrapartida, fecharam
42,8 mil vagas no período.
(Agencia Brasil)

IGP-DI tem deflação de 0,38% em julho
O Índice Geral de Preços –
Disponibilidade Interna (IGPDI) registrou deflação de 0,38%
em julho. Essa é a primeira queda do índice desde novembro de
2021, quando foi registrada deflação de 0,58%. Com esse resultado, o IGP-DI em 12 meses
caiu de 11,12%, em junho, para
9,3%, no mês passado. O indicador foi divulgado na sexta-feira (5) pelo Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).
Em junho, a taxa apresentou
alta de 0,62%. No ano, o índice
acumula alta de 7,44%. Em julho de 2021, o índice havia subido 1,45% e acumulava elevação de 33,35% em 12 meses.
Segundo o coordenador dos
Índices de Preços do Ibre/FGV,
André Braz, as quedas verificadas nos preços de grandes commodities – minério de ferro (de
-1,63% para -12,94%), soja (de
-0,81% para -2,27%) e milho
(de -3,30% para -4,98%) – explicam a desaceleração da inflação ao produtor, que fechou em
queda de 0,32%.
“No âmbito do consumidor,
prevalecem as contribuições
dos energéticos, principalmen-

te gasolina (de 0,18% para 14,24%) e energia elétrica (de
-0,41% para -5,13%)”, afirmou,
em nota, André Braz.
Entre os componentes do
IGP-DI, o Índice de Preços ao
Produtor Amplo (IPA) caiu 0,32%
em julho. No mês anterior, o índice havia apresentado taxa de
0,44%. Na análise por estágios de
processamento, a taxa do grupo
Bens Finais variou de 0,72% em
junho para 0,28% em julho.
“O principal responsável por
este recuo foram os alimentos
processados, cuja taxa passou de
0,72% para -0,08%. O índice de
Bens Finais (ex), que resulta da
exclusão de alimentos in natura e
combustíveis para o consumo,
variou 0,55% em julho, contra
0,82% em junho”, diz o Ibre/FGV.
Segundo a pesquisa, a taxa do
grupo bens intermediários passou de 1,33%, em junho, para
0,89% em julho. O principal responsável por este recuo foi o
subgrupo combustíveis e lubrificantes para a produção, cuja
taxa passou de 7,94% para
5,02%. O índice de bens intermediários (ex), calculado após
a exclusão de combustíveis e
lubrificantes para a produção,

caiu 0,06%, em julho, ante queda de 0,09%, no mês anterior.
O estágio das matérias-primas brutas intensificou a queda
em sua taxa de variação, que passou de -0,78% em junho para 2,19%, em julho. Segundo o
estudo, contribuíram para este
movimento os seguintes itens:
minério de ferro (-1,63% para
-12,94%), algodão em caroço
(-3,30% para -14,45%) e soja
em grão (-0,81% para 2,27%). Em sentido oposto,
estão leite in natura (3,55% para
14,37%), bovinos (-1,52% para
3,62%) e mandioca/aipim
(1,73% para 7,32%).
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) caiu 1,19% em
julho, após alta de 0,67% em
junho. Quatro das oito classes
de despesa componentes do índice registraram decréscimo em
suas taxas de variação: transportes (0,18% para -4,81%), educação, leitura e recreação
(2,06% para -4,06%), habitação
(0,43% para -0,70%) e vestuário (1,26% para 0,47%).
“Nestas classes de despesa,
vale mencionar o comportamento dos seguintes itens: gasolina
(0,18% para -14,24%), passa-

gem aérea (9,43% para 19,81%), tarifa de eletricidade
residencial (-0,41% para 5,13%) e roupas (1,53% para
0,30%)”, afirma o Ibre/FGV.
“Em contrapartida, os grupos
comunicação (-1,08% para 0,09%), alimentação (1,30%
para 1,34%), despesas diversas
(0,13% para 0,30%) e saúde e
cuidados pessoais (0,42% para
0,45%) apresentaram acréscimo
em suas taxas de variação. Estas
classes de despesa foram influenciadas pelos seguintes itens:
combo de telefonia, internet e
TV por assinatura (-2,59% para
0,29%), laticínios (6,07% para
11,58%), cigarros (zero para
2,52%) e artigos de higiene e
cuidado pessoal (-0,68% para 0,42%)”, diz a FGV.
O Índice Nacional de Custo
da Construção (INCC) subiu
0,86% em julho, ante 2,14% no
mês anterior. Os três grupos
componentes do INCC registraram as seguintes variações na
passagem de junho para julho:
materiais e equipamentos
(1,07% para 0,34%), serviços
(0,68% para 0,62%) e mão de
obra (3,35% para 1,36%).
(Agencia Brasil)

Produção de veículos cresce 33,4%
em julho, diz Anfavea
A produção de veículos cresceu 33,4% em julho na comparação com o mesmo mês de
2021, segundo balanço divulgado na sexta-feira (5) pela Associação Nacional de Fabricantes
de Veículos Automotores (Anfavea). Foram fabricadas em julho deste ano 219 mil unidades,
o que também representa um
aumento de 7,5% em relação a
junho. No acumulado de janeiro
a julho, foram produzidos 1,3
milhão de veículos, uma queda
de 0,2% na comparação com os
primeiros sete meses de 2021.
As vendas de veículos novos
tiveram elevação de 3,7% em
julho na comparação com o mesmo mês do ano passado. Foram
emplacadas, 182 mil unidades

no período. Na comparação com
junho, as vendas aumentaram
2,2%. No acumulado do ano, a
comercialização de veículos registra retração de 12% em relação ao mesmo período de 2021,
com a venda de 1,1 milhão de
unidades.
Segundo o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite,
apesar do crescimento, as vendas mantiveram estabilidade e a
percepção foi a de que houve
maior volume nas vendas para
frotistas, com 50 mil unidades.
Ele reforçou que a diferença não
é tão significativa, porém impactou o setor e é motivo para
observar e entender o que está
ocorrendo.
“A alta de juros e a restrição

ao crédito naturalmente gera
maior dificuldade de acesso,
porque nosso setor depende
fundamentalmente do crédito.
Há uma redução que continua
desde que os juros aumentaram e a participação das vendas à vista e a prazo começa a
se distanciar. Neste ano 35%
das vendas são a prazo e 65%
à vista. No ano passado era
exatamente o oposto”, disse.
As exportações de veículos tiveram alta de 76,3% em
julho na comparação com o
mesmo mês do ano passado,
com 41,9 mil unidades vendidas para o exterior. Ante junho, o número de unidades
comercializadas no mercado
exterior teve queda de 11,4%.

No acumulado dos sete meses
do ano, a alta nas exportações
ficou em 28,7%, com a comercialização de 288,2 mil
unidades para outros países.
“Percebe-se uma pequena
retração ocasionada por questões na Argentina. Mas ainda
assim é motivo de comemoração porque o setor continua
mantendo um bom nível de
exportações”, analisou Leite.
A quantidade de pessoas
empregadas na indústria de
veículos registrou aumento
de 1,1% em julho em rel ação
ao mesmo mês de 2021. Atualmente, as montadoras têm 103,8
mil trabalhadores. Na comparação com junho, a elevação é de
1,3%. (Agencia Brasil)

Mais de cem entidades assinam
manifesto em defesa da democracia
Em texto, publicado na sexta-feira (5), em jornais de circulação nacional, 107 entidades assinaram um manifesto
em defesa da democracia. O
documento foi articulado pela
Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp).
Com o título Em Defesa da
Democracia e da Justiça, o
manifesto exalta a força do regime de governo brasileiro e
destaca a importância das instituições, em especial o Poder
Judiciário e a Justiça Eleitoral.
“Nossa democracia tem dado
provas seguidas de robustez”,
enfatiza a carta. “Em menos de
quatro décadas, enfrentou crises profundas, tanto econômicas, como períodos de recessão e hiperinflação, quanto políticas, superando essas mazelas pela força de nossas instituições”, diz o texto.
O manifesto se contrapõe
a discursos que avançam contra esses valores, que não são
mencionados explicitamente.
“Elas foram sólidas o suficien-

te para garantir a execução de
governos diferentes espectros
políticos. Sem se abalarem
com litanias dos que ultrapassam os limites razoáveis das
críticas construtivas”, acrescenta o manifesto.
As entidades ressaltam o
papel da Constituição Federal
como pilar da democracia.
“Queremos um país próspero,
justo e solidário, guiado pelos
princípios republicanos expressos na Constituição, à qual
todos nos curvamos, confiantes na vontade superior da democracia”, destaca o texto que
volta a alertar para os ataques
a esses valores.
“Ela, a democracia, se fortalece com união, reformando
o que exige reparos, não destruindo; somando as esperanças por um Brasil altivo e pacífico, não subtraindo-as com
slogans e divisionismos que
ameaçam a paz e o desenvolvimento almejados”, diz o documento.
“As entidades da sociedade

civil e os cidadãos que subscrevem este ato destacam o
papel do Judiciário brasileiro,
em especial do Supremo Tribunal Federal, guardião último
da Constituição, e do Tribunal
Superior Eleitoral”, afirma o
manifesto que classifica as
eleições brasileiras como
“respeitadas internacionalmente”. Também é lembrada a
importância da independência
e harmonia dos três poderes –
Executivo, Legislativo e Judiciário – para o desenvolvimento do país.
Entre os signatários estão
entidades empresariais, como
a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), organizações
não governamentais (Anistia Internacional; Instituto Vladmir
Herzog), centrais sindicais
(Central Única dos Trabalhadores; Força Sindical), além da
Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo e universidades
(USP; Unicamp; Unesp; PUC).
A carta foi divulgada em
meio a ataques do presidente

Jair Bolsonaro ao sistema
eleitoral e às urnas eletrônicas,
que ele afirma, sem apresentar
evidências, que não são confiáveis. Em julho, em reunião com
embaixadores, Bolsonaro afirmou que governo trabalharia
para apresentar uma “saída”
para as eleições deste ano. A
ideia seria “corrigir falhas”.
Em nota à imprensa publicada no dia do encontro com
os embaixadores, o Palácio do
Planalto ressaltou que o evento teve como objetivo “aprimorar os padrões de transparência e segurança” das eleições. “O presidente sublinhou
aos titulares e representantes
diplomáticos presentes seu
desejo de aprimorar os padrões de transparência e segurança do processo eleitoral
brasileiro. Enfatizou que a prioridade é assegurar que prevaleça, de modo inquestionável,
a vontade do povo brasileiro
nas eleições que se realizarão
em 2 de outubro próximo”,
disse a nota. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Prefeituras farão
cadastro para o
auxílio taxista
Teve início na sexta-feira
(5) e vai até 15 de agosto o
novo prazo para que as prefeituras cadastrem taxistas que
poderão receber o benefício
emergencial concedido a motoristas de táxi, o Bem-Taxista. Ele será pago até dezembro
próximo como ajuda para compensar a elevação do preço de
combustíveis e derivados.
O auxílio emergencial começará a ser pago no dia 16 de
agosto em seis parcelas de R$
1 mil, “observadas a quantidade de taxistas elegíveis e o limite global disponível para o
pagamento do auxílio”, informou, hoje, em Brasília, o Ministério do Trabalho.
Têm direito ao benefício
motoristas de táxi registrados
nas prefeituras, titulares de
concessões ou alvarás expedidos até 31 de maio.
Segundo o ministério, a
prestação das informações caberá inteiramente às prefeituras (ou ao governo do Distrito
Federal, no caso da capital federal), não sendo necessária
qualquer ação por parte dos
taxistas. Em caso de dúvidas,
o motorista deve entrar em
contato com a prefeitura para

verificar o cadastro municipal.
Pagamento
“É importante esclarecer
que o mero cadastramento dos
taxistas não garante o pagamento do Benefício Taxista. Os
dados enviados pelos entes
municipais e distrital serão
analisados pela Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social)
para identificação dos profissionais elegíveis”, anunciou o
ministério.
As duas primeiras parcelas
- referentes a julho e agosto serão pagas em 16 de agosto.
No dia 30, receberão o auxílio
taxistas das cidades cujas prefeituras perderem o primeiro
prazo para enviar os dados dos
trabalhadores ao governo.
O motorista que estiver
com o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) pendente de regularização junto à Receita
Federal não poderá receber o
valor. Além disso, o benefício
não poderá ser pago cumulativamente com o auxílio caminhoneiro. Mais informações
podem ser obtidas por meio do
aplicativo Caixa Tem. (Agencia
Brasil)

Lei que institui piso para
enfermagem entra em vigor
A lei que estabelece o piso
salarial nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem,
auxiliares de enfermagem e parteiras entrou em vigor na sextafeira (5), com a publicação no
Diário Oficial da União.
Sancionada na quinta-feira
(4), pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a Lei 14.434
estipula que, em todo o país,
enfermeiros não poderão receber menos que R$ 4.750, independentemente de trabalharem
na iniciativa privada ou no serviço público federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal.
Para técnicos de enfermagem, o salário não pode ser inferior a 70% deste valor, ou seja,
a R$ 3.325. Já os auxiliares e as
parteiras não podem receber
menos que a metade do piso
pago aos enfermeiros, ou seja,
abaixo de R$ 2.375.
Por força da Emenda Constitucional 124, promulgada em
meados de julho, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os
Municípios tem até o fim do atual exercício financeiro para
ajustar as remunerações e os
respectivos planos de carreira de
seus profissionais.
A lei que institui os pisos
nacionais também determina
que as remunerações e salários
atualmente pagos a quem já ganha acima desses pisos deverão
ser mantidas, independentemente da jornada de trabalho para o
qual o trabalhador foi admitido.
E que também os acordos individuais ou coletivos devem respeitar esses valores mínimos.
Veto
Ao sancionar a lei, o Palácio
do Planalto vetou um dos artigos do texto inicial que o Congresso Nacional aprovou no mês
passado. Em uma mensagem
também publicada no Diário
Oficial da União de hoje, o
próprio presidente Jair Bolsonaro explica ter vetado o trecho que determinava que o valor do piso seria reajustado
anualmente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) após consultar
os ministérios da Economia,
Educação, do Trabalho e Previdência, Saúde e da AdvocaciaGeral da União (AGU).
“A proposição legislativa incorre em vício de inconstitucionalidade ao prever que o piso
salarial desses profissionais seria atualizado, anualmente, com
base no INPC, pois promoveria

a indexação do piso salarial a
índice de reajuste automático, e
geraria a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies de
reajuste para o efeito de remuneração de pessoal do serviço
público, o que violaria o disposto
no inciso 13 do caput do art. 37
da Constituição”, justifica o
presidente, apontando que a medida também afrontaria a autonomia dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios decidirem sobre a concessão de reajustes a seus servidores.
“Ao longo do tempo, [a medida] implicaria no distanciamento dos valores fixados a título de piso salarial para profissionais do setor público e do
setor privado, o que estaria no
sentido oposto ao desejado pela
proposição, que pretende estabelecer patamar mínimo a ser
observado por pessoas jurídicas
de direito público e de direito
privado, haja vista que para os
profissionais atuantes no setor
privado não se evidencia a vedação expressa ao reajuste automático, como aos atuantes no
setor público, por força constitucional”, acrescenta o presidente, na mensagem endereçada ao
presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco (PSD-MG).
Cofen
Em nota, a presidente do
Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), Betânia Santos,
comemorou a aprovação do
piso. “Essa conquista vai ficar
registrada na história como o
resultado de uma mobilização
sem precedentes. A partir de agora, temos um dispositivo constitucional que nos permitirá lutar para erradicar os salários
miseráveis e, assim, estabelecer
condição digna de vida e de trabalho para profissionais que fazem o sistema de saúde funcionar. Vamos manter a mobilização, para derrubar o veto ao dispositivo que garante o reajuste
pelo INPC no Congresso”, declarou Betânia, destacando que
a categoria seguirá mobilizada
pela conquista da redução da jornada de trabalho. “Praticamente
todas as categorias da saúde possuem jornadas de trabalho inferiores a 44 horas semanais, menos a Enfermagem. Existem fartas evidências científicas mostrando que é necessário reduzir
a jornada da categoria para 30
horas semanais, além de garantir um descanso digno para essas trabalhadoras e trabalhadores.” (Agencia Brasil)
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ANS alerta para riscos em Rol de
Procedimentos sem análise técnica
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) reafirmou a preocupação em relação
à definição das co berturas
obrigatórias para os planos de
saúde, com a aprovação na
quarta-feira (3), pela Câmara
dos Deputados, do projeto de
lei 2033/22, e destacou que a
competência de elaborar o Rol
de Procedimentos e Eventos
em Saúde é atribuída a ela pela
lei 9.961/2000.
Acrescentou que, no processo de inclusão de um procedimento no rol, o seu exame
técnico “é condição indispensável para ampliar ou restringir
o uso de uma determinada tecnologia no setor de saúde suplementar”.
O projeto de lei aprovado na
Câmara estabelece hipóteses
de cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos da ANS. A
proposta ainda passará por análise do Senado.
O motivo que levou à aprovação é dar continuidade a tratamentos que poderiam ser excluídos da cobertura dos planos

de saúde.
Se o texto for confirmado
pelo Senado, as operadoras deverão autorizar os planos de saúde a cobrirem tratamento ou
procedimento prescrito por
médico ou dentista que não estejam no rol da ANS, se entre
os critérios estiverem a existência de comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, de
recomendações pela Comissão
Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único
de Saúde (SUS) e de, no mínimo, um órgão de avaliação de
tecnologias em saúde que tenha
renome internacional, desde
que sejam aprovadas também
para seus similares nacionais.
Avaliação
A ANS afirmou que, para realizar o exame técnico, utiliza
a Avaliação de Tecnologias em
Saúde (ATS), metodologia que
analisa todas as informações
sobre evidências científicas relativas à eficácia, efetividade,
acurácia e segurança da tecnologia, avaliação econômica e de

União nega omissão em
proteger indígenas isolados
e recém contatados
Em manifestação enviada
na quinta-feira (4) ao Supremo
Tribunal Federal (STF), a Advocacia-Geral da União (AGU)
afirmou que não há omissão do
governo federal na proteção
das Terras Indígenas (TI) com
presença de grupos isolados ou
de recente contato. O parecer
foi encaminhado por meio de
uma mensagem assinada pelo
presidente Jair Bolsonaro.
A resposta da União chega
pouco mais de um mês após o
relator do caso no STF, ministro Edson Fachin, ter aberto
prazo de cinco dias para que
Presidência da República e da
Fundação Nacional do Índio
(Funai)se manifestassem a respeito da proteção aos povos
indígenas isolados ou de recente contato.
O longo tempo para resposta da União se deu em função
do recesso judiciário, que suspendeu o andamento dos prazos processuais durante o mês
de julho. Na manifestação da
quinta-feira (4), a AGU afirma
que, em ofício, a Funai descreveu uma série de projetos e
ações para proteger grupos isolados e de recente contato.
Desse modo, “surge impróprio
falar-se em omissão”, escreveu
Dennys Casellato Hossne, advogado da União que assina o
documento.
A manifestação foi anexada a uma ação de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) aberta pela Articulação dos Povos Indígenas do
Brasil (Apib) em 30 de junho, na qual a entidade acusa a União de omissão e alega risco de “extermínio étnico” na região amazônica.
“O risco é de genocídio,
como vêm alertando as organizações indígenas, a imprensa e diversos organismos
e instituições internacionais”,
escreveu a entidade.
Crimes
Na peça inicial do processo, a Apib descreveu casos de
crime ambiental cometidos
nas Terras do Vale do Javari,
no oeste do Amazonas, onde
recentemente ocorreu o assassinato do jornalista Dom

Phillips e do indigenista Bruno Araújo.
A entidade pediu ao STF
que obrigue o governo federal a elaborar um plano para
proteger as terras indígenas
que contam com a presença
de grupos isolados e de contato recente. Outro pedido
foi para que a União seja obrigada a direcionar mais recursos para robustecer o orçamento da Funai.
A Procuradoria-Geral da
República (PGR) ainda deve
enviar sua manifestação sobre
o assunto. Em seguida, caberá
ao plenário do Supremo analisar os pedidos da Apib, uma vez
que Fachin já informou que não
deve decidir sozinho (monocraticamente) sobre a questão.
Ainda não há previsão para que
o processo seja incluindo na
pauta de julgamentos.
Ofício
Em resposta à acusação de
omissão, a Funai disse ter investido R$ 51,4 milhoÞes entre 2019 e 2021 em ações de
proteção, quantia que seria
335% maio que os R$ 11,8
milhões aplicados entre 2016
e 2018, segundo o órgão.
No mesmo ofício, a Funai
descreve ações que tem tomado para proteger os indígenas,
como a contratação simplificada de pessoal extra para atuar nas TI, a realização de 26 expedições de localização e monitoramento de indígenas isolados e a intensificação do trabalho de monitoramento remoto, via satélite, da cobertura vegetal das TI.
O órgão afirmou também
ser “contra qualquer intenção
de indivíduos que busquem
contato com grupos indígenas
que vivem em isolamento voluntário, uma vez que adota a
política de não-contato praticada pelo Estado brasileiro”.
Na manifestação enviada
ao Supremo, a AGU afirmou
que a ação aberta pela Apib
“limita-se à discordância
em relação às políticas públicas atualmente adotadas,
sem que, contudo, exista
inação do poder público”.
(Agencia B rasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Edital de citação. Prazo 20 dias. Proc. 0167858-04.2010.8.26.0100. O Dr. Fabio Coimbra Junqueira, Juiz de Direito da 6ª
Vara Cível da Capital /SP, na forma da lei, faz saber à Kadastro Administração e Serviços Ltda (CNPJ: nº 00.581.787/000122) que SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - Sesc, Administração Regional no Estado de São Paulo lhe ajuizou uma AÇÃO
DE Regresso, objetivando ao final, julgada totalmente PROCEDENTE, condenar a Ré ao pagamento de R$ 217.966,58,
equivalente às despesas relativas às supracitadas Ações Reclamatórias trabalhistas, atualizadas e acrescidas dos juros
legais contados da data do efetivo desembolso, além da consequente pagamento das custas e despesas processuais, além
dos honorários advocatícios. Estando a ré em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para que, em 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem, o feito. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o edital, fixado e publicado na forma da lei. São Paulo. 06 e 09/08
Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1040719-58.2020.8.26.0114. A Dra. Renata Manzini, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível
da Comarca de Campinas /SP, na forma da lei, etc... Faz a WESLLEY JHORDAN LEME , (CPF/MF sob o n° 472.602.178-80
e RG nº 484202480 - SP) que Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou uma ação de Busca e
Apreensão relativo ao TIPO DE BEM: “ veículo marca NISSAN , modelo M ARCH S 1.6 16V FLEX , ano fab./ mod. 2012 / <<
combustível GASOLINA , cor PRATA , chassi 3N1CK3CD2DL222199 , placa FAL2632 , RENAVAM 000495077194”. E estando
o réu, em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, requerer a
purgação da mora depositando, sob pena de consolidar-se propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do autor
(art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após os 20 dias supra,
contestarem o feito, sob pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado nos termos da lei. Campinas, 04/08/2022.
06 e 09/08

impacto orçamentário e disponibilidade de rede prestadora. O
uso da tecnologia também passa pela aprovação dos conselhos profissionais, entre outros
pontos.
“As novas tecnologias a serem incorporadas ao rol passam, ainda, por amplo debate
com a sociedade, por meio da
participação social dirigida e
ampliada, por meio de reuniões
técnicas, consultas públicas e
audiências públicas, de forma a
permitir que a tomada de decisão para incorporação ou não da
tecnologia ao Rol se dê de maneira robusta, imparcial, transparente e sistemática”, explicou
a agência.
A ANS afirmou, também,
que haverá sério comprometimento dos parâmetros clínicos
de efetividade e segurança de
uso dos procedimentos incluídos no Rol, se não ocorrer a validação de estudos de ATS com
evidência científica sólida. Conforme a agência reguladora, sem
isso “não haverá certeza dos benefícios clínicos e nem dos potenciais efeitos colaterais associados às tecnologias”.

Para a ANS, seria importante se ao menos o projeto de lei
considerasse não apenas o critério de existência de comprovação da eficácia baseada em
evidências científicas ou de
aprovação por um órgão de avaliação de tecnologia, mas os
dois critérios associados.
“Também é preciso destacar
que, num sistema mutualista
como é o setor de planos de saúde, todos os custos de consultas,
cirurgias, internações e demais
atendimentos são repartidos entre os beneficiários e, dessa forma, é possível diluir as despesas,
tornando-as viáveis para o consumidor”, esclareceu.
No entendimento da agência, o grau de incerteza referente aos impactos econômicos da
realização de procedimentos
não previstos no rol atual
provocará o risco de elevação dos reajustes a patamares superiores à capacidade
de pagamento de beneficiários, mesmo naqueles controlados pelo órgão, como
ocorre nos planos individuais, “podendo gerar a exclusão de um grupo de benefi-

ciários do sistema de saúde suplementar”.
Aprimoramento
A ANS informou, ainda, que
o processo de revisão do Rol
tem sido aprimorado sistematicamente, tornando-se mais ágil,
participativo e transparente.
“Até 2021, a atualização era
feita a cada dois anos. A publicação da Resolução Normativa
nº 470, nesse mesmo ano, a recepção e a análise das propostas passaram a ser feitas de forma contínua, dando dinamismo
à revisão das coberturas obrigatórias”, afirmou.
Ainda em 2021, o Congresso Nacional votou uma Medida
Provisória que, em março de
2022, seria convertida na Lei
14.307, que trouxe prazos ainda mais enxutos para atualização do Rol.
Pelos cálculos da ANS, em
2022 já foram incluídas 24 coberturas. Entre elas, sete são de
procedimentos e 17 de medicamentos. Além disso, houve
ampliações importantes para
pacientes com transtornos de
desenvolvimento global, como

a cobertura para quaisquer métodos e técnicas indicados por
médico assistente para tratamento de condições como o
Transtorno do Espectro Autista; e o fim dos limites para consultas e sessões com psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta
ocupacional e fisioterapeuta.
Justiça
No dia 8 de junho, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
decidiu - por 6 votos a 3 - que
as operadoras de planos de saúde não seriam mais obrigadas a
cobrir procedimentos médicos
que não estão previstos na lista
da Agência Nacional de Saúde.
A decisão, no entanto, estava sujeita a recurso. Na sessão,
prevaleceu o entendimento do
relator, ministro Luís Felipe
Salomão, cujo voto foi proferido em sessões anteriores.
Conforme o entendimento
da Segunda Seção do STJ, o Rol
de Procedimentos definidos
pela agência é taxativo, o que
significa que os usuários não
têm direito a exames e tratamentos que estão fora da lista.
(Agencia Brasil)

Lares de mulheres negras são mais
afetados por insegurança alimentar
Um estudo realizado em Salvador por pesquisadores da Universidade Federal da Bahia
(UFBA) revelou que os lares
chefiados por mulheres negras
são os mais ameaçados pela
fome: 21,2% deles têm insegurança alimentar moderada ou
grave e outros 25,6% possuem
insegurança alimentar leve.
Somadas as duas categorias,
os dados indicam que preocupações em relação ao acesso à
comida em quantidade e qualidade estão presentes em mais da
metade desses domicílios.
Os resultados do estudo
constam de artigo científico publicado na edição da sexta-feira
(5) da Revista Cadernos de Saúde Pública, editada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Os pesquisadores trabalharam com uma amostra de
14.713 domicílios em 160 bairros da capital baiana. Um questionário com 62 perguntas foi
aplicado de forma presencial e
online. A coleta de dados ocorreu entre 2018 e 2020.
Gravidade
Os pesquisadores utilizaram
a classificação da Escala Brasi-

leira de Insegurança Alimentar
(Ebia). A situação é considerada
grave quando há ocorrência de
fome ou quando a quantidade de
alimentos para as crianças é restrita, moderada quando os alimentos para adultos são restritos e leve quando as pessoas não
sabem se terão acesso à comida
num futuro próximo.
Já a segurança alimentar
se configura quando há acesso à alimentação em quantidade e qualidade. Essa situação está mais presente em lares chefiados por homens
brancos. Em 74,5% deles, não
há preocupações relacionadas
com a comida.
A nutricionista Silvana Oliveira, uma das pesquisadoras que
assina o artigo, explica que diversos estudos comprovam que
a insegurança alimentar se relaciona com fatores socioeconômicos como renda e escolaridade. Ela pondera, no entanto, que
eles não explicam tudo e a discriminação racial também deve
ser considerada.
“As pessoas ainda têm uma
visão que o lugar da mulher negra é no trabalho doméstico. São
alguns estereótipos que estão

associados, por exemplo, à falta de oportunidades de ter melhor renda. Mesmo que tenha a
escolaridade igual a de uma mulher branca, a mulher negra tende a ter um salário menor porque paira no imaginário social
que ela tem uma menor valoração”, analisa.
Segundo Silvana, para ter
efetividade, as ações para combater a fome precisam estar associadas ao reconhecimento da
desigualdade racial e ir além de
medidas universais que desconsideram especificidades.
“As políticas públicas devem
incorporar a interseccionalidade, que é esse olhar para as diferenças dentro dos grupos e
para a interação entre os diferentes eixos de opressão. A desigualdade racial afeta toda a
população negra. Mas também
existem demandas específicas
da mulher negra. E é preciso levar em conta essas demandas
que estão sendo colocadas”, diz.
Desigualdade racial
Embora a pesquisa tenha se
debruçado sobre a realidade de
Salvador, a nutricionista afirma
que os resultados dialogam com

dados que documentam a desigualdade racial no país.
Além disso, explica que o
referencial teórico foi composto com estudos nacionais. “Considero que a pesquisa veio para
somar e contribui para a discussão do quadro de insegurança
alimentar não apenas de Salvador, mas do Brasil”, afirma.
Ao mesmo tempo, ela observa que as características
específicas da capital baiana
foram levadas em conta. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com aproximadamente três milhões de habitantes, Salvador tem 80% de
sua população autodeclarada
preta ou parda.
Dentre os 14.713 domicílios que compuseram a amostra
da pesquisa, a maioria (50,1%)
tinha como responsável uma
mulher negra, seguida de homem negro (35,4%), mulher
branca (8,3%) e homem branco (6,2%). “Apesar de ter uma
população majoritariamente
negra, Salvador tem uma desigualdade muito profunda que
não foi enfrentada”, finaliza Silvana. (Agencia Brasil)

Polícia Federal investiga esquema de
crimes financeiros em Fortaleza
A Polícia Federal deflagrou
na sexta-feira (5) operação para
desmantelar um esquema de crimes financeiros envolvendo captação ilegal de recursos de investidores no exterior e supostos investimentos em Fortaleza.
Os policiais cumpriram quatro
mandados de busca e apreensão
expedidos em domicílios investigados na capital cearense.
De acordo com a PF, as buscas têm como objetivo cessar as

práticas ilícitas e apreender documentos e mídias para instrução de inquérito policial e individualização da atuação dos suspeitos, levantamento integral de
prejuízos e das vítimas dos crimes investigados.
As investigações tiveram início no ano de 2019, a partir de
notícia de uma das vítimas, e
apontaram indícios de atuação
de um empresário francês residente em Fortaleza e seus auxi-

liares na gestão fraudulenta de
recursos de estrangeiros, com
apropriação de recursos e atuação no mercado financeiro, captando recursos com suposto fim
de investimentos no Ceará, sem
autorização do Banco Central do
Brasil”, informou a PF.
Segundo a corporação, as vítimas eram, em sua maioria,
franceses e suíços residentes na
Europa, que tiveram prejuízos
financeiros por confiar nas em-

presas geridas por um dos investigado, um francês, para gerir
recursos.
Os investigados poderão responder por crimes cujas penas
são de até 24 anos de prisão. As
investigações continuam, com
análise do material apreendido.
Houve ainda suspensão das contas e sites das empresas investigadas, bem como sequestro de
bens e valores disponíveis nas
contas. (Agencia Brasil)

PDT escolhe Ana Paula Matos para
ser vice em chapa de Ciro Gomes
O PDT escolheu na sexta-feira (5) a vice-prefeita de Salvador,
Ana Paula Matos, como candidata
a vice-presidente na chapa de
Ciro Gomes nas eleições deste
ano. Com isso, foi formada uma
chapa “puro sangue”, quando há
somente integrantes do próprio
partido na disputa.
Em nota, o partido disse que
Ana Paula possui experiência na
gestão pública e “contribuirá
com a coordenação do plano de
governo”. A sigla acrescentou
que ela “terá papel fundamental”
na defesa do Projeto Nacional
de Desenvolvimento do partido.
Em entrevista coletiva após a
decisão, Ana Paula disse que terá
como missão representar “o
povo negro e as mulheres”. “Mi-

nha maior contribuição é pensar
uma nova matriz de desenvolvimento econômico, com mais
equidade e, sobretudo, defender
as mulheres”, acrescentou a candidata à Vice-Presidência.
A escolha do nome de Ana
Paula ocorreu em reunião da
Executiva Nacional do PDT realizada na manhã da sexta-feira
(5), último dia do calendário
eleitoral para a definição de chapas pelos partidos. A candidata a
vice-presidente superou outras
mulheres que também eram cotadas para formar uma chapa
pura com Ciro.
Perfil
Ana Paula, 44 anos, nascida
em Salvador, tem atuação forte

na área social e de combate à
pobreza, compreendendo a importância da luta para acabar
com a miséria no Brasil. Negra, tem lutado contra o racismo e defendido políticas
afirmativas. Se eleita, será a
primeira mulher negra a ocupar o cargo no Brasil. Ela é
próxima do ex-prefeito de
Salvador ACM Neto (União
Brasil), de quem foi secretária municipal. No pleito de
2020, elegeu-se vice-prefeita de Salvador na chapa encabeçada por Bruno Reis
(União Brasil).
Advogada, professora,
pós-graduada em finanças e
com mestrado em administração, Ana Paula, é servido-

ra concursada da Petrobras.
Iniciou a trajetória na gestão
municipal como diretora-geral de Educação, em 2013. Na
sequência, a candidata a vicepresidente foi chefe de gabinete da vice-prefeitura, presidente do instituto de previdência municipal, secretária
das Prefeituras-Bairro, secretária de Promoção Social e
combate à pobreza, e secretária de Governo de Salvador.
Em 2015, foi convidada para
assumir a subsecretaria Municipal de Promoção Social,
Esporte e Combate à Pobreza, pasta que tinha como titular o atual prefeito de Salvador Bruno Reis. (Agencia
Brasil)

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 6, 7 E 8 DE AGOSTO DE 2022

EXTRAVIO
Eu, Sandra Renata Wohnrath
Castello Branco, notifico o extravio
de 05 talões de Notas Fiscais de
serviços de números 01 a 250,
série “A”, solicitados no dia 12 de
agosto de 1991, via processo
administrativo de solicitação de
AIDF 14035/91, em nome da
Inscrição Municipal 14061/91,
registrada perante a Prefeitura de
Cotia/São Paulo. Boletim DV67401/2022"

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1059668-20.2016.8.26.0002. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro
Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo,
Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) MONICA AUILO DE BARROS
CONCEIÇÃO, CPF 129.262.388-86 e WALDIR
CONCEIÇÃO, CPF 031.927.428-44, que lhes foi
proposta uma ação Monitória por parte de Sistema
Integrado de Educação e Cultura Ltda.S/C SINEC,
objetivando a cobrança de R$ 21.818,67 (outubro/
2016), oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais prestados no ano letivo de 2012.
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, paguem o débito
ou apresentem embargos, sob pena de constitui-se
de pleno direito o título executivo judicial. Será o
presente edital, por extrato, publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 28 de junho de 2022.
05 e 06.08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003674-91.2021.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara
Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO GORGA CAMPOS, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) POLITEC COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ 10322939000126, que lhe foi proposta uma ação
de Procedimento Comum Cível por parte de Gc Locação de Equipamentos Ltda., alegando em síntese: objetivando o
recebimento da quantia no valor de R$ 13.160,20 (atualizado até fevereiro/2021). Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 15 de junho de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0021810-56.2022.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Caramuru Afonso Francisco, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) RENATO ROCHA LIMA, Brasileiro, RG 019818247, CPF 157.884.528-99, com endereço à Rua Padre Manoel
da Nóbrega, 23, Parque Santa Tereza, CEP 07500-000, Santa Isabel - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de sentença, movida por Mister Car Rent A Car Locadora de Autos. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 10.703,14,
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523
e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que
o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 24 de junho de 2022.

Jornal O DIA SP
PETRAC GESTÃO E COMÉRCIO DE BENS S/A
CNPJ/MF n.º 60.872.413/0001-98
NIRE 3530002299-8
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO
Nos termos do artigo 25 do Estatuto Social e na forma do disposto no art. 121 e
seguintes da Lei 6.404/1976, ficam os Senhores Acionistas convocados, para se
reunirem em Assembléia Geral Extraordinária desta Companhia, a ser realizada no dia
18 de agosto de 2022, às 11:00 horas, na Rua Visconde do Rio Branco, 569, Centro,
Botucatú/SP, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Discussão e
deliberação sobre a destituição dos Diretores Presidente e Vice-Presidente; 2) Discussão
e deliberação sobre a liquidação da Companhia, nomeação de liquidante e do conselho
fiscal e as respectivas remunerações. 3) Discussão acerca dos ativos da empresa,
em especial sobre a venda do imóvel representado pela Matrícula 50.447 do 2º
Cartório de Registro de Imóveis de Botucatú – SP e aprovação dos parâmetros que
deverão ser seguidos pelo Sr. Liquidante, na forma do inciso IV do artigo 210 da Lei
6.404/1976 e contratação de assistência especializada; e 4) Discussão e deliberação
acerca de valores de honorários e mútuos supostamente pendentes apontados pelo
Diretor-Presidente. Apesar de ser notório entre estes acionistas, esclarece que a
assembleia será realizada no endereço supra, considerando que o endereço da sede
desta Companhia se consubstancia em galpões industriais abandonados, sem qualquer
possibilidade de acolher o evento. São Paulo, 02 de agosto de 2022. GELSA ELIANA
MALLMANN DE BARROS – Acionista, CYNTHIA ELIZABETH DE BARROS NEMETH
- Acionista, LEILA ELEONORA DE BARROS TAUBE – Acionista.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1063199-12.2019.8.26.0002 . O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato
Siqueira De Pretto, na forma da Lei, etc. F AZ SABER a(o) MAURÍCIO ROSSI REDORAT, Brasileiro,
Representante Comercial, RG 13.034.305-5, CPF 082.359.418-13, com endereço à Rua Doutor Adhemar Queiroz
de Moraes, 220, Brooklin Paulist a, CEP 04623-060, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação Monitória
por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Ltda.,S/C SINEC, objetivando a cobrança oriunda do
inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2015. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o
pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 29.995,31 (outubro/2018), devidamente atualizada,
bem como dos honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao
mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Não havendo resposta, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS . Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de abril de 2022.
05 e 06.08

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº. 1011085-13.2017.8.26.0020. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII – Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a).
LEONARDO MANSO VICENTIN , na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) WEKSLEY OLIVEIRA
CAVALCANTE, Brasileiro, CPF 415.214.298-71, com endereço à Rua Dom Bento Pickel, 78, Casa: B, Casa
Verde Alt a, CEP 02544-000, São Paulo-SP, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação
Fiduciária por parte de Banco Itaucard S/A, relativa ao veículo marca Hyundai, tipo Tucson GLB, cor prata, ano/
modelo 2010/2011, placa EQQ5152, chassi 95PJM81BPBB006432, apreendido em 24.11.2017, haja vista o
inadimplemento da cédula de crédito nº 30410-209845759. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida
pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 30 dias
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. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 19 de maio de 2022
05 e 06.08.
EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1012190-47.2020.8.26.0011 . O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Bannitz
Baccala da Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUCIMARA DOS ANJOS PACHECO, RG 25.765.785X, CPF 157.596.778-29, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação
e Cultura Ltda.,S/C SINEC objetivando a cobrança de R$ 4.965,13 (outubro/2019), oriunda do inadimplemento
dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2016 ao filho da requerida. Encontrando-se a requerida
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, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas
processuais) acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC),
ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. No caso de revelia,
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de junho de 2022.
05 e 06.08
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1004620-65.2020.8.26.0704. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV – Butantã, Est ado de São Paulo, Dr(a). Mônica de
Cássia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Alexandre Laet Tashiro, RG 20.242.6865, CPF 128.186.208-80, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação
e Cultura Sinec Ltda., objetivando a cobrança de R$ 27.935,95 (outubro/2019), oriunda do inadimplemento dos
serviços educacionais prestados no ano letivo de 2016. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito
o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de maio de 2022.
05 e 06.08

19ª Vara Cível, do Foro Central Cível-SP.EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1062300-74.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). RENATA BARROS SOUTO MAIOR BAIAO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
PAULO HENRIQUE ROQUETE SILVA, Brasileiro, Divorciado, EMPRESARIO COMERCIAL, RG 8135998,
CPF 042.051.826-60, com endereço à Rua das Embaúbas, quadra 23, Lote 02, Jardins Valência, CEP 74885835, Goiania - GO, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Devedor
Assessoria Administrativa Ltda., alegando em síntese: inadimplência do contrato de prestação de serviços,
pelo qual foi reconhecida a quantia liquida, certa e exigível de R$ 61.444,63 (sessenta e um mil, quatrocentos
e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADAMAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP.
J - 05 e 06/08

O OFICIAL DO 6º DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL, nos termos do art.
26, §4º da Lei 9.514/97, faz saber que, foi prenotado nesta Serventia Imobiliária sob
nº 776.458, em 07 de junho de 2022, o requerimento datado de06 de junho de 2022,
pelo credor fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, CNPJ nº 90.400.888/000142, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235, Vila
Nova Conceição, São Paulo, SP, objetivando a intimação pessoal do devedor fiduciante
Marco Antonio Ferreira Figueiredo, solteiro, maior, brasileiro, engenheiro mecatrônico,
RG nº 30.743.000-5-SSP/SP, CPF nº 215.256.268-25, residente e domiciliado, na Rua
Correia de Lemos, nº 780, apartamento nº 162, bloco B, Chácara Inglesa, São Paulo,
SP,o qual encontra-se em local ignorado, incerto ou inacessível, conforme certificado
no procedimento após as tentativas de intimações pessoaisatravés do preposto desta
serventia, Paulo Italo de Oliveira Cardoso, escrevente autorizado, datadas de24 de
junho de 2022 e 25 de junho de 2022, nos endereços indicados pelo credor e também
pelo cartório. Desta forma, FICA O DEVEDOR FIDUCIANTE INTIMADO À
COMPARECER neste Registro de Imóveis, situado à Avenida Doutor Francisco
Mesquita, nº 1.000, (Loja Âncora N, Shopping Central Plaza), Quinta da Paineira - São
Paulo, SP - CEP: 03153-001, de segunda a sexta - feira, das 09:00 às 16:00 horas, a
fim de efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que se vencerem até a
data do pagamento, mais os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos
contratuais, ficando cientificados que, decorrido o prazo desta intimação, sem a
purgação da mora, o Oficial promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da
consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, nos termos previstos no
parágrafo 7º do artigo 26 da Lei 9.514/97. O valor dos encargos devidos ao credor,
correspondentes às prestações vencidas, importam, na data de 19 de julho de 2022,
em R$ 2.834,10 (Dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e dez centavos), somandose, também às despesas correspondentes ao envio das intimações – R$ 1.577,54
(Mil, quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), totalizando nos
valores de R$ 4.411,64(Quatro mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e quatro
centavos),decorrentes do contrato de alienação fiduciária registrados sob nº R-02 na
matrícula nº 174.612, referentes à aquisição do apartamento nº 122, localizado no 12º
andar, integrante do empreendimento denominado “Edifício Happy Space”, situado na
Rua Marcos Portugal, nº 357, no 18º Subdistrito – Ipiranga. As formas de pagamento
aceitas por esta Serventia são as seguintes: dinheiro em espécie (até o valor de R$
10.000,00) ou cheque administrativo nominal ao credor fiduciário. O pagamento deverá
ser efetuado no prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste edital; e não
sendo pago a importância devida, serão constituídos em mora, nos termos do artigo
26 e seus parágrafos, da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1.997. Em virtude da não
localização pessoal dos devedores fiduciantes, é feita a intimação do mesmo através
do presente edital, que será publicado por 03 (três) dias consecutivos. São Paulo, 04
de Agosto de 2022.

Página 5

FALECIMENTO

Em conformidade à Lei nº 8.501/92 e item 96.3 das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, comunica-se a quem
possa interessar, que um cadáver, até a presente data não reclamado, grupo étnico pardo, 65 anos, tido como CLAIR CARMO PASSOS,
lLHOªDEªBENEDITA PEDRO PASSOS, nascido em 13 de março de 1953, natural de São Paulo, com as respectivas vestes, está sob a
guarda da FACULDADE SANTA MARCELINA - CURSO DE MEDICINA ªPARAªEVENTUALªRECONHECIMENTOª/ªFALECIMENTOªOCORREUªNOª"AIRROªDAª
"ARRAª&UNDA ªNAª#APITALªDEª3ÍOª0AULO ªEMªª)NFORMAÎÜESªNAª&ACULDADEªCOMªOªRESPONSÈVEL ª3Rª4HIAGOª2ANZANIªDAª#OSTA ªDEª
ªAªªFEIRAS ªNOªTELEFONEªNª ª  ªRªª!ªLAVRATURAªDOªASSENTOªDOªØBITOªSERÈªREALIZADAªNOª/lCIALªDEª2EGISTROª#IVILªDASª0ESSOASª
.ATURAISªDOªª3UBDISTRITOª ª"ARRAª&UNDAª ªDAª#OMARCAªDAª#APITALªDEª3ÍOª0AULOª$ECLARAÎÍOªDEª»BITOª 

FALECIMENTO

Em conformidade à Lei nº 8.501/92 e item 96.3 das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, comunica-se a quem
possa interessar, que um cadáver, até a presente data não reclamado, grupo étnico pardo, 54 anos, tido como RAIMUNDO ALVES LIMA,
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022969-93.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara
Civel, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Duran Depieri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) MIRAI PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME, NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE JOSÉ MILTON DE SANTANA, CNPJ
07.920.501/0001-35, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Chubb do Brasil Companhia de
Seguros, objetivando a cobrança de R$ 35.747,29 (Maio/2017), relativo aos danos causados em automóvel segurado da autora.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de julho de 2022.
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11ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II ² SANTO AMARO
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022302-39.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo Hoffmann, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) AROLDO DANTAS COSTA, CPF 176.183.958-61, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cível por parte de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL UIRAPURU, objetivando a cobrança da quantia de R$
16.568,74 (30/03/2019), devidamente atualizada, referente ao inadimplemento das mensalidades educacionais da filha do
requerido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 28 de abril de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001866-02.2021.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Erasmo Samuel Tozetto, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER A FIRST MACHINE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, CNPJ/MF
07.680.680/0001-80, que no processo de Cumprimento de Sentença movido por SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
- Sesc, Administração Regional no Estado de São Paulo foi bloqueado via SisbaJud o valor de R$49.269,32 (fls. 121).
Estando a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO acerca do bloqueio, por edital,
para oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20
dias deste edital, com advertência de que em caso de omissão a indisponibilidade será convertida em penhora,
independentemente da lavratura de termo (art. 854, § 2º e seguintes). Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de julho de 2022.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
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O REGIONAL VIII - TATUAPÉ - 1ª VARA CÍVEL
ia nº 257 - sala 201
- CEP 03085-901 - Fone: (11)2295-1436 - São Paulo-SP - E-mail: tatuape1cv@tjsp.jus.br
- EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1006878-02.2020.8.26.0008.
O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de
SãoPaulo, Dr. PAULO GUILHERME AMARAL TOLEDO, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a JERÔNIMO COLFERAI NETO (RG 2.898.569 SSP/SP; CPF/MF 010.970.24849) e DIRCE COLFERAI (RG 2.667.892 SSP/SP; CPF/MF255.783.078-09), que
RESIDENCIAL KARINA lhes move ação de PROCEDIMENTO COMUM visando a
condenação no pagamento de R$12.358,00 (no ajuizamento) a ser atualizado e acrescido
das cominações legais, débito este referente a despesas condominiais vencidas,
além das que se vencerem no curso desta, relativas ao apartamento 81 do condomínio
situado na Rua Armindo Guaraná, 152, Regente Feijó, nesta Capital. Estando os réus
em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo
de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, CONTESTEM o feito, sob pena de presumiremse verdadeiros os fatos alegados e cientes de que não havendo manifestação, lhes
será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na formada
lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de julho de 2022.
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O OFICIAL DO 6º DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL, nos termos do art.
26, §4º da Lei 9.514/97, faz saber que, foi prenotado nesta Serventia Imobiliária sob
nº 762.180, em 23 de dezembro de 2021, o requerimento datado de23 de abril de 2021,
pelo credor fiduciário BANCO DO BRASIL, CNPJ nº 00.000.000/0001-91 com sede no
Setor Bancário Sul, quadra 1, bloco C, lote 32, Edifício Sede III, Brasília, DF, objetivando
a intimação pessoal do devedor fiduciante VLADEMIR CASSAGUERA, divorciado,
brasileiro, comerciante, RG nº 17.095.331-2-SSP/SP, CPF nº066.522.658-69, residente
e domiciliado, na Rua dos Aires, nº 98, Vila Divina Pastora, São Paulo, SP,o qual
encontra-se em local ignorado, incerto ou inacessível, conforme certificado no
procedimento após as tentativas de intimações pessoais,realizadas através do preposto
desta serventia, Paulo Italo de Oliveira Cardoso, Escrevente Autorizado, datadas de
07 de fevereiro de 2022, 05 de março de 2022, 26 de março de 2022 e 23 de maio de
2022, nos endereços indicados pelo credor e também pelo cartório. Desta forma,
FICA O DEVEDOR FIDUCIANTE INTIMADO À COMPARECER neste Registro de
Imóveis, situado à Avenida Doutor Francisco Mesquita, nº 1.000, (Loja Âncora N,
Shopping Central Plaza), Quinta da Paineira - São Paulo, SP - CEP: 03153-001, de
segunda a sexta - feira, das 09:00 às 16:00 horas, a fim de efetuar o pagamento das
prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, mais os juros
convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, ficando cientificados
que, decorrido o prazo desta intimação, sem a purgação da mora, o Oficial promoverá
a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do
credor fiduciário, nos termos previstos no parágrafo 7º do artigo 26 da Lei 9.514/97. O
valor dos encargos devidos ao credor, correspondentes às prestações vencidas,
importam, na data de 07 de julho de 2022, em R$ 645.797,66 (Seiscentos e quarenta
e cinco mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), somandose, também às despesas correspondentes ao envio das intimações – R$ 640,96
(Seiscentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), totalizando nos valores de
R$ 646.438,62(Seiscentos e quarenta e seis mil e quatrocentos e trinta e oito reais e
sessenta e dois centavos),decorrentes do contrato de alienação fiduciária registrados
sob nº R-24 na matrícula nº 96.344, referenteà aquisição de um prédio e seu respectivo
terreno situado à Rua Frutuoso Gomes, nº 55, Vila IVG, no 26º Subdistrito-Vila Prudente.
As formas de pagamento aceitas por esta Serventia são as seguintes: dinheiro em
espécie (até o valor de R$ 10.000,00) ou cheque administrativo nominal ao credor
fiduciário. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de 15 dias, a contar da última
publicação deste edital; e não sendo pago a importância devida, serão constituídos
em mora, nos termos do artigo 26 e seus parágrafos, da Lei nº 9.514 de 20 de
novembro de 1.997. Em virtude da não localização pessoal dos devedores fiduciantes,
é feita a intimação do mesmo através do presente edital, que será publicado por 03
(três) dias consecutivos. São Paulo, 04 de Agosto de 2022.
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EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO
NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de
São Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente
à usucapião administrativo, prenotado sob nº 838.987 em 14 de outubro de 2021 a
requerimento de PAULO SÉRGIO PEREIRA DE MORAIS, brasileiro, solteiro, empresário,
RG nº 26807514-4-SSP/SP e CPF nº 157.288.168-27, e-mail
paulo.10morais@hotmail.com, residente e domiciliada na Rua Joel Jorge de Melo nº
361, Vila Mariana, cep: 04128-080. FAZ SABER aos réus ausentes, incertos,
desconhecidos, terceiros eventualmente interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que os autores acima qualificados,
requerem a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL ORDINÁRIA, nos termos do artigo 1.071
da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ, visando à
declaração de domínio sobre o prédio e respectivo terreno situado na Rua Joel de Melo
nº 361, (emplacado o nº 365), com área do terreno de 150m 2, melhor caracterizado no
memorial juntado no procedimento, com origem na transcrição em área maior nº
101.574 deste Registro, cuja titularidade de domínio encontra-se em nome de José
Higino Quadros Costa casado com Maria do Carmo Carneiro de Jesus (nua-propriedade)
e Nilo Rolim da Costa e sua mulher Balbina de Quadros Costa (usufrutuários),
alegando e comprovando posse mansa e pacifica há 18 anos. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para no prazo de 15
(quinze) dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros
os fatos articulados pelos autores, nos termos do artigo 16 do provimento 65/2017 da
CNJ. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São
06 e 22/08/22
Paulo, 06 de agosto de 2022.
EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL AVENIDA SANTA
MÔNICA, 593, APT 12-S TIPO B - 1º INFERIOR BLOCO 11 CONDOMÍNIO PARQUE
RESIDENCIAL SANTA MÔNICA , JARDIM SANTA MÕNICA, SÃO PAULO - SP, CEP:
05171-000
1º leilão 10/08/2022 as 11:00 horas
2º leilão 31/08/2022 as 11:00 horas
Local AGENCIA DA CAIXA: RUA CORIOLANO, Nº 833, VILA ROMANA, SÃO PAULO,
SP
Credor Hipotecário EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA Mutuários:
DEUSDETE CASTRO DOS SANTOS, CPF 893.818.078-68
EUNICE GONÇALVES DOS SANTOS, CPF 073.450.688-03
JOSIMARIO CASTRO SILVA , NCPF 074.276.238-60
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão
Informações tel. (11) 93285-4559, ou RUAARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA,
ITUPEVA - SP CEP: 13299-212
ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial
SED:B53293
04 – 05 - 06/08/2022
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Importados

Pré-venda do Audi Q5 TFSIe quattro
Engajada na eletrificação dos seus veículos, a Audi do Brasil anuncia a pré-venda
do novo Q5 TFSI e quattro com preços a
partir de R$ 413.990 na modalidade de Venda Direta e em lote exclusivo de 300 unidades. Fabricado no México, o modelo está disponível nas carrocerias SUV e Sportback,
versões Performance e Performance Black,
e inaugura no país a nova família de motores
híbridos Plug-In (PHEV), mais modernos e
eficientes, que oferecem a última geração da
bateria de alta capacidade e possuem excelente autonomia no modo puramente elétrico.
Moderno e eficiente, o novo propulsor
representa a terceira geração do motor 2.0
TFSI à combustão (EA888), que desenvolve
252 cavalos de potência e 370 Nm de torque,
atuando em conjunto com um propulsor elétrico síncrono de imãs permanentes (PSM),
com 105 kW (143 cv) de potência máxima e
até 350Nm de torque máximo já disponível
em baixas rotações. O conjunto é acoplado à
transmissão S tronic de sete velocidades com
aceleração de 0 a 100 km/h realizada em
apenas 5,3 segundos e a velocidade máxima
(limitada eletronicamente) é de 210 km/h. No
modo puramente elétrico, a velocidade máxima é de 135 km/h. Com a potência combinada, o Audi Q5 TFSIe quattro desenvolve
367 cv e 500 Nm de torque.
A bateria em íon-lítio de alta tensão está
localizada abaixo do piso do porta-malas, é
composta por 104 células prismáticas e possui capacidade de armazenamento de energia de 17,9 kWh com uma tensão de 381 volts.
Para o controle ideal de temperatura, o seu
circuito de refrigeração é conectado tanto ao
circuito de refrigeração do sistema de ar-condicionado quanto ao circuito de baixa temperatura que alimenta o motor elétrico. O sistema de ar condicionado, por sua vez, possui
uma bomba de calor integrada altamente eficiente que agrupa o calor residual dos componentes de alta tensão. Na prática, o sistema permite gerar uma potência de aquecimento de até 3 kW com 1 kW de energia

elétrica, o que amplia a eficiência energética
do veículo e proporciona uma sensação térmica mais agradável aos ocupantes.
Com garantia de oito anos ou até 160 mil
quilômetros, a moderna bateria proporciona
uma autonomia no modo puramente elétrico
entre 56 e 62 km, no ciclo WLTP. Para realizar o carregamento de forma prática e segura, os modelos TFSIe da linha Q5 vêm de
série com um sistema de carregamento compacto para garagem. O Q5 TFSIe quattro
pode ser recarregado também em tomadas
domésticas ou em tomadas industriais.
A condução do Q5 TFSIe quattro é dinâmica, eficiente e personalizável graças aos
diferentes modos de condução, projetados
para que o motorista possa realizar a maioria
de suas tarefas diárias com energia elétrica,
com o auxílio do motor à combustão de acordo com a situação. Existem quatro modos de
operação. O modo elétrico é ativado automaticamente quando acionado o sistema de
navegação por satélite, mas também pode ser
selecionado manualmente por meio do botão
seletor.
Nesse modo, a carga da bateria é distribuída de forma otimizada ao longo da rota
para manter o consumo de energia no mínimo, sobretudo em condições de congestionamentos e tráfego intenso. O modo híbrido
é acionado com base em uma vasta quantidade de dados, que incluem limites de velocidade, tipos de estradas, subidas e descidas
no trajeto, distância total até o destino e perfil da rota escolhida.
Quando o motorista retira o pé do acelerador, o sistema de gerenciamento de direção decide, conforme a situação, entre a desaceleração com o motor desligado e a recuperação de energia, ou seja, a recuperação
de energia cinética e sua conversão em energia elétrica. O propulsor elétrico realiza todas as desacelerações leves de até 0,1 g e
pode gerar uma potência de até 25 kW. A
recuperação do freio se estende até 0,2 g e
pode recuperar até 80 kW de energia elétrica. Já os freios a disco hidráulicos são acio-

nados somente durante desacelerações maiores que 0,2g.
O sistema Assistente de Eficiência Preditiva (PEA) ajusta o comportamento de recuperação por inércia usando as informações
das rotas anteriores que constam no banco
de dados de navegação e monitora a distância até o veículo à frente, utilizando sinais da
câmera e do radar. Uma vez que o controle
de cruzeiro adaptativo (ACC) está ativado, o
PEA auxilia o motorista freando e acelerando automaticamente para aumentar ainda
mais a eficiência e o conforto.
Quando o condutor não está utilizando o
controle de cruzeiro adaptativo (ACC), ele
recebe dicas sobre o momento certo de aliviar
a pressão do acelerador. Essas dicas possuem integração com o pedal do acelerador e
Audi Virtual Cockpit, que exibe informações
relativas aos cruzamentos, curvas, rotatórias,
saídas de rodovia e tráfego à frente.
Além do modo de condução híbrido, o
motorista pode escolher outros três modos.
O modo EV (Veículo Elétrico) é o padrão
sempre que o veículo é ligado e conduzido
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exclusivamente no modo elétrico, desde que
o condutor não pressione o pedal do acelerador até o seu fim de curso. No modo Hold, a
capacidade da bateria é mantida no estágio atual. Já no modo Charge, o sistema de gerenciamento de acionamento
aumenta a quantidade de energia na bateria com o auxílio do motor à combustão. Assim como na recuperação, o
motor elétrico funciona como gerador
para carregamento da bateria.
Oferecendo robustez e valentia
para o utilitário encarar todos os tipos
de terreno, a tração quattro ultra possui diversos ajustes e resulta em uma
condução prazerosa e segura, com estabilidade direcional incomparável. Por
meio da tração quattro ultra, a potência é distribuída para todas as rodas, sendo fornecida
apenas às rodas dianteiras em condições regulares, de modo a priorizar a eficiência, com
o eixo traseiro acionado em caso de necessidade.
O modelo esbanja um visual imponente
e fascinante, com linhas musculosas e cur-

vas dinâmicas. Na dianteira, o conjunto óptico Full LED Matrix é separado pela ampla
grade frontal Singleframe octogonal e saídas
de escape trapezoidais que revelam toda a
sua esportividade. O caimento sutil do teto, a
lateral fluída e a linha de cintura alta avançando sobre a tampa do porta-malas, com as
lanternas formadas por elementos luminosos
OLED tridimensionais e dinâmicos garantem
um design leve e harmonioso.
Internamente, a cabine é revestida de
materiais nobres e sofisticados. A posição
elevada dos bancos garante uma visão panorâmica ao motorista e passageiros e a iluminação ambiente contribui com a sensação de
requinte a bordo. Há amplo espaço a bordo
para cinco ocupantes, os bancos traseiros
podem ser deslocados longitudinalmente e o
ângulo do encosto pode ser ajustado.
Os equipamentos disponíveis incluem arcondicionado automático de três zonas, painel de instrumentos digital Audi Virtual Cockpit, com resolução full HD de 12,3 polegadas e o sistema de entretenimento MMI touch, com tela sensível ao toque e conectividade com as plataformas Android Auto e Apple Carplay.
Audi Q5 TFSI ainda mais potente
Além da inédita motorização híbrida, a
Audi do Brasil também comercializará o Audi
Q5 carroceria SUV com motor à gasolina. O
veículo conta com o premiado motor 2.0 TFSI
ajustado para entregar 265 cv de potência e
torque de 370 Nm. A transmissão é a S tronic
de dupla-embreagem e sete velocidades que
oferece rápida troca de marchas e acelera de
0 a 100 km/h em 6,1 segundos.
O Audi Q5 traz controle de cruzeiro adaptativo e aviso de saída de faixa, faróis Full
LED Matrix, lanternas com três tipos de assinaturas exclusivas, display com tela sensível ao toque, tecnologia de assistência elétrica de 12v, suspensão Multlink e a icônica tração quattro com tecnologia ultra.
O modelo como motor à gasolina está
disponível nas concessionárias a partir de R$
344.990 na modalidade venda direta.

Motos

Honda inicia a pré-venda do Kawasaki Versys 650
2023 chega ao
New HR-V no Brasil

A Honda anunciou o início da pré-venda
do New HR-V para o público e o lançamento
das versões EX Honda SENSING e EXL Honda SENSING. Os clientes já podem reservar o
modelo junto às concessionárias da marca em
todo o Brasil. As vendas das versões Advance
e Touring começarão em outubro.
Os 1.000 compradores aprovados na prévenda receberão um benefício exclusivo: um
kit de acessórios genuínos da Honda, que
agregam ainda mais valor ao New HR-V. O
cliente poderá escolher a opção que mais lhe
agrada entre três kits preparados exclusivamente para este lançamento.
Os preços do New HR-V são: EX Honda SENSING: R$ 142.500; EXL Honda SENSING: R$ 149.900; Advance: R$ 176.800;
Touring: R$ 184.500.
Fruto de um projeto 100% inédito, a nova
geração do New HR-V se destaca pelo espaço interno ampliado, com ainda mais conforto e versatilidade.
O Honda New HR-V tem quatro versões e duas motorizações, priorizando, cada
qual, o baixo consumo de combustível e a alta
performance. As versões EX Honda SENSING e EXL Honda SENSING são equipadas com o 1.5 DI i-VTEC Flex aspirado, enquanto as versões Advance e Touring trazem o inédito 1.5 DI VTEC TURBO Flex.
Para ambos, o câmbio é o consagrado CVT,
ajustado para atender às demandas dos novos motores.
O Honda SENSING, completo pacote de
equipamentos de segurança e assistência ao
condutor, é item de série em todas as versões do New HR-V. Outra importante novidade do modelo é a introdução do myHonda
Connect, inédita plataforma de conectividade da Honda, disponível nas versões Touring
e Advance.
Estilo, conforto e versatilidade
Todas as versões têm lanternas fumê com
LED nas luzes de posição e freio na traseira.
Elas são unidas por uma barra horizontal de
LED que também cumpre a função de luz de
posição e, exclusivamente na Touring, tem
acabamento fumê. Abaixo deste característico detalhe estão a maçaneta da tampa do
porta-malas, luzes de placa e câmera de ré.
A tampa traseira oferece uma abertura alta

e ampla, com linha inferior baixa para facilitar a colocação e retirada de objetos no compartimento de bagagem.
Três rodas diferentes (sempre em alumínio e aro 17) equipam o New HR-V. As
versões EX Honda SENSING e Touring têm,
cada qual, rodas exclusivas, enquanto a EXL
Honda SENSING e a Advance compartilham
o terceiro modelo.
A visibilidade foi aprimorada, com a elevação do ponto de visão do motorista em 10
mm, na comparação com a geração anterior.
O painel de instrumentos e a tela da central multimídia touchscreen de 8 polegadas
foram posicionados de maneira a exigir um
desvio mínimo do olhar do motorista. O posicionamento da alavanca do câmbio e demais
controles relativos à condução também foram pensados para evitar que o motorista altere sua postura.
Na cabine, os bancos são dotados do Sistema de Estabilização Corporal, uma tecnologia antifadiga que garante viagens com
máximo conforto. O espaço longitudinal para
as pernas dos ocupantes do banco traseiro
cresceu 35 mm, mesmo ganho notado no espaço para os pés. Adicionalmente, o encosto
ganhou dois graus adicionais de reclinação.
O consagrado Magic Seat, sistema exclusivo de modularidade dos bancos, está presente no New HR-V com três modos de utilização (Utility, Long e Tall), que permite a acomodação de objetos das mais amplas dimensões e volumes.
O sistema de ar-condicionado digital traz
um novo tipo de difusores, que permitem aos
ocupantes escolher entre o fluxo normal de
ar e um fluxo disperso, que cria uma cortina
de ar fresco entre vidros laterais e teto sem
atingir diretamente o corpo, além de minimizar o calor transferido ao interior do veículo
pelas superfícies envidraçadas. Em dias frios, a seleção de aeração mais difusa também atua como uma espécie de isolante térmico com relação à superfície resfriada dos
vidros. Outra evolução na climatização do
New HR-V é a presença do difusor duplo no
console central que atende os passageiros do
banco traseiro.
Outra novidade é a abertura do portamalas sem o uso das mãos, disponível na ver-

são Touring. Basta simular um chute sob um
dos sensores de movimento abaixo do parachoque traseiro para que a tampa abra automaticamente. Além disso, o porta-malas também tem a função Walk Away Close, que
permite a operação sem o uso das mãos também na hora de retirar objetos grandes ou
pesados. Antes de pegar a carga, o usuário
aperta um botão na moldura inferior da tampa. Após ele retirar o objeto e se afastar do
veículo, a tampa do porta-malas se fecha
automaticamente. Ambas as funções só funcionam se o usuário estiver levando a chave
consigo.
Novos motores: economia e performance
Os New HR-V EX Honda SENSING e
EXL Honda SENSING vêm com o motor
quatro-cilindros em linha aspirado, todo de
alumínio, de 1.5 litro 16V DI DOHC i-VTEC
— Intelligent Variable Valve Timing and Lift
Electronic Control. O mesmo eixo comando
de válvulas de admissão tem o VTC (Variable Timing Control).
Dotado de injeção direta de combustível,
o motor 1.5 DI i-VTEC Flex tem potência
máxima de 126 cavalos a 6.200 rpm, com
etanol ou gasolina. O torque máximo é de
15,8 kgfm a 4.600 rpm (etanol) e 15,5 kgfm a
4.600 rpm (gasolina). De acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), os
New HR-V com o motor 1.5 aspirado têm
consumo na cidade de 8,8/12,7 km/l (etanol/
gasolina) e, na estrada, de 9,8/13,9 km/l.
Nas versões Advance e Touring, o New
HR-V traz um motor inédito: o quatro-cilindrosem linha 1.5 DI VTEC TURBO Flex.
Assim como o motor 1.5 DI i-VTEC Flex,
ele é totalmente de alumínio e conta com injeção direta de combustível. Seu sistema
VTEC varia a amplitude e duração da abertura das válvulas de exaustão. Há ainda o
VTC para avançar ou retardar a sincronização dos comandos de admissão e escape.
Ele apresenta potência máxima de 177
cavalos a 6.600 rpm, tanto com etanol como
gasolina, e o torque máximo de 24,5 kgfm de
1.750 a 4.500 rpm (etanol ou gasolina). De
acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), o New HR-V Advance e
Touring têm consumo na cidade de 7,9/11,3
km/l (etanol/gasolina) e, na estrada, de 8,8/
12,6 km/l.
O câmbio CVT, de relação continuamente
variável, oferece simulação de sete marchas
por meio dos paddle shifts no volante (equipamento exclusivo das versões EXL Honda
SENSING, Advance e Touring). Os sistemas
Step shift e EDDB (Early Down-shift During Braking), ambos disponíveis em todas
as versões, contribuem para que a experiência de condução seja adequada independentemente do tipo de percurso.
O New HR-V terá opções variadas de
cores: a sólida Branco Tafetá; as metálicas
Cinza Basalto (inédita no portfólio da Honda), Azul Cósmico e Prata Platinum; e as
perolizadas Branco Topázio, Cinza Grafeno
(novas no HR-V), Preto Cristal e Vermelho
Mercúrio.
A garantia do Honda New HR-V é de 3
anos, sem limite de quilometragem.

mercado

Os motociclistas de aventura já podem
comemorar. A Versys 650 2023 chega ao
mercado nacional trazendo uma porção de
melhorias, incluindo novas carenagens e iluminação em LED, assim como um painel de
instrumentos atualizado e uma nova chave
de ignição ainda mais segurança. Mantendo
seu poderoso motor bicilíndrico de 649 cm³,
que recebeu algumas atualizações, o lançamento chega às concessionárias autorizadas
Kawasaki pelo preço sugerido R$ 50.640,00.
Já a versão Tourer, que apresenta itens de
série como top case e malas laterais, tem
preço sugerido de R$ 57.140,00.
A nova Versys 650 2023 ganhou melhorias voltadas especialmente ao conforto na hora
da pilotagem. Para reduzir o impacto do vento, o lançamento recebeu um novo para-brisa,
com quatro posições de ajuste, facilmente configurável sem a necessidade de ferramentas.
O novo conjunto de carenagens também contribui para auferir conforto e proteção nas condições de pilotagem mais adversas. Além dos
novos faróis e setas em LED, a bigtrail recebeu atualizações no spoiler, no coletor de escape, na tampa do tanque de combustível, no
punho de comando esquerdo e no painel de
instrumentos.
Dentre as novidades, o sistema de iluminação ganha destaque. Os faróis em LED,
além da eficiência, tornam simétrico o “novo
rosto” da Versys 650. O conjunto fica ainda
mais completo com a adição dos piscas em
LED, o que contribui para uma condução
segura. Já o novo painel de controle promete agradar a todos os fãs da marca.
O lançamento recebeu um painel em
TFT colorido de 4,3 polegadas, que oferece ótima visualização. Entre seus diferenciais, disponibiliza conectividade
com smartphone e com o aplicativo ‘Rideology the App’, que permite registrar
a telemetria da moto. Através do painel
é possível configurar os dois modos do
controle de tração (Kawasaki TRaction
Control), que ainda pode ser des ligado,
selecionar a faixa de mudança de marcha a
cada 500rpm, de forma semelhante a um
Shift Light, e visualizar alertas para troca de
óleo do motor. Bastante completo, o painel
traz ainda velocímetro e conta giro no estilo

de barra, indicador de posição de marcha,
nível de combustível, hodômetro, autonomia
restante, velocidade média, relógio, ente outros tantos.
Na parte mecânica, a Versys 650 2023
manteve seu tradicional motor bicilíndrico paralelo, DOHC, com refrigeração líquida e 649
cm³. A novidade fica por conta de um ajuste
fino na configuração para que o lançamento
alcançasse uma resposta mais equilibrada
entre potência e aceleração. Para isso, o torque foi aumentado nas faixas de baixas e
médias rotações, sem que isso prejudicasse
o desempenho nas altas rotações. Desta forma, ao abrir o acelerador, o piloto irá perceber um comportamento suave e poderoso do
motor, com excelente nível de controle.
A Versys 650 Tourer também recebeu
as mesmas atualizações. Previstas para chegar nas concessionárias autorizadas Kawasaki - final de julho / começo de agosto - a
versão vem equipada com top case e malas
laterais, slider lateral, faróis de neblina, parabrisa alongado, protetores de mão, tomada
auxiliar e tank pad, tudo como item de série.
Ficha técnica resumida:
Motor: bicilíndrico paralelo, DOHC, com
refrigeração líquida e 649 cm³; potência máxima de 67 cv a 8.500 rpm e torque máximo
de 6,2 kgf.m a 7.000 rpm; diâmetro x curso
83,0 x 60,0 mm, taxa de compressão 10,8:1;
injeção eletrônica com válvulas de aceleração duplas de ø38 mm; ignição digital; partida elétrica; lubrificação forçada com cárter
semi-seco e transmissão de 6 velocidades do
tipo cassete, igual da superesportiva ZX-10R;
Peso em ordem de marcha: 219 Kg; Versão Tourer, 239 kg;
Chave: novo tipo de corte que confere
ainda mais segurança;
Freios: na dianteira, disco duplo semi-flutuante de ø300 mm em formato margarida;
na traseira, disco simples em formato de
margarida de ø250 mm;
Suspensão: na dianteira, garfo invertido
de 41 mm, com retorno e pré-carga da mola
ajustáveis; na traseira, monoamortecedor com
pré-carga ajustável;
Pneus Dunlop Sportmax. Dianteiro 120/
70 ZR 17 M/C (58W) e Traseiro 160/60 ZR
17 M/C (69W);

