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Após passar os 

últimos anos sofrendo 

com a instabilidade 

econômica no país, 

o setor imobiliário 

voltou a dar sinais 

de crescimento nos 

últimos anos.

Diversos fatores expli-
cam essa retomada 
na negociação de 

imóveis, mas um dos princi-
pais é o baixo índice da Taxa 
Selic, a taxa básica de juros. 
Este indicador influencia 
diretamente o financiamen-
to imobiliário oferecido por 
bancos e instituições finan-
ceiras, fazendo com que a 
compra de imóveis volte a 
ser uma opção de investi-
mento interessante no país 
- e transformando o leilão 
em uma opção interessante 
para quem deseja encontrar 
ótimas oportunidades. 

A expressão Selic é uma 
sigla para Sistema Especial 
de Liquidação e Custódia e é 
utilizada pelo Banco Central 
para registrar todas as opera-
ções que envolvem títulos do 
Tesouro Nacional. Sua taxa é 
decidida a cada 45 dias pelo 
Comitê de Política Monetária 
(Copom) do órgão nacional e 
serve como referência para 
todos os juros praticados no 
país - o que faz ser um dos pi-
lares da economia brasileira. 

Atualmente, o indicador 
está em 5,5% ao ano, o menor 
patamar da história, e com 
forte tendência de queda nos 
próximos meses. 

Justamente por ser a 
taxa básica de juros do 
país, essa queda histórica 
traz impactos importantes 
em diferentes setores da 
economia nacional - e afeta 
mais o mercado imobiliário. 
Como lembrou o economis-
ta Ricardo Amorim em sua 
palestra na última edição 
do Conecta Imobi, esta área 
é muito sensível a qualquer 
variação econômica. 

Ou seja, quando o desem-
penho econômico do país é 
ruim, o setor é o primeiro a 
ser afetado e, consequen-
temente, vê os investimen-
tos serem congelados. Em 
contrapart ida,  qualquer 
melhoria faz com que seja 
o primeiro a se aquecer. 
Quando a taxa Selic chega ao 
menor patamar da história, 
com uma queda de mais de 

seis pontos percentuais nos 
últimos cinco anos, os juros 
praticados pelos bancos 
nos financiamentos também 
caem, facilitando o acesso 
ao crédito por parte das 
pessoas. 

Com o aumento na procura 
por imóveis, é preciso encon-
trar formas para encontrar 
as melhores oportunidades e 
conseguir fazer um bom ne-
gócio. Dessa forma, é essen-
cial apostar nos leilões, uma 
modalidade segura, eficiente 
e prática graças ao avanço 
da tecnologia. É possível se 
cadastrar, se habilitar, dar 
lances e comprar com pou-
cos cliques na plataforma da 
empresa leiloeira e sem sair 
de sua própria casa. 

Para adquirir o imóvel que 
deseja neste cenário de aque-
cimento do mercado, o usuário 
precisa seguir algumas dicas 
importantes. A principal de-
las é ler com atenção o edital 
completo disponibilizado pela 
leiloeira. O documento traz to-
das as informações referentes 
à negociação, como caracterís-
ticas do imóvel e as condições 
de pagamento - há lotes que 
aceitam fi nanciamentos de ins-
tituições fi nanceiras e facilitam 
ainda mais a aquisição. 

Além disso, o ideal é ter 
um planejamento capaz de 
dar conta de todos os pro-
cedimentos exigidos, como 
pagamento da comissão do 
leiloeiro, os impostos e a 
transferência da documen-
tação. A recessão econômica 
no Brasil a partir de 2014 
desacelerou o setor imobili-
ário, afastando pessoas que 
desejavam comprar casas 
e apartamentos. Foi um 
período muito difícil que 
acompanhou a retração 
dos investimentos em todo 
o país. Agora, a situação é 
diferente. 

O cenário para quem deseja 
investir em imóveis voltou a 
ser positivo, com acesso a 
crédito e preços vantajosos 
em todas as regiões. Com o 
auxílio dos leilões, é possível 
encontrar as melhores pro-
priedades e, principalmente, 
fazer o negócio dos seus 
sonhos. 

(*) - É diretor da Zukerman Leilões, 
empresa referência em leilões 

imobiliários (www.zukerman.com.br). 

Taxa Selic em baixa aquece 
venda de imóveis e faz 

leilão ser opção
André Zukerman (*)
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3ª VC - Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008753-
73.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FLÁVIA 
CRISTIANE MAXIMINO, CPF. 276.229.988-85, que nos autos da ação de Cumprimento de 
Sentença ajuizada por AMC- Serviços Educacionais Ltda, foi determinada nos termos do art. 513, 
§ 2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 48.338,81 (valor em 31/03/2019), sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%, ficando ainda 
ADVERTIDA, que, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 dias úteis, para que 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. 

9ª VC - Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021609-34.2014. 
8.26.0001 - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MAURICIO 
ANTONIO DE OLIVEIRA (CPF. 309.015.058-11) que AMC Serviços Educacionais LTDA, lhe 
ajuizou uma ação de Execução para o recebimento de R$4.246,26 (Jul/2014), oriundos do Instrumento 
Particular de Confissão de Dívida, firmando entre as partes e não pago. Estando o executado em 
lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito 
atualizado ou em 15 dias embargue ou, reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito 
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento 
restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 
dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertido que será nomeado curador especial 
em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de julho de 2019. 

INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI., torna público que requereu junto a SVMA a regularização da licença ambiental de 
operação, (a) Filial n°01 - Na Cidade de São Paulo. Estado de São Paulo, na Avenida Henry Ford, n° 1.955. CEP 03109-001. Vila 
Prudente, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 61.283.636/0002-63 e na JUCESP sob o NIRE 35.900.378.238 com registro em 
30.09.1982, com capital social destacado no valor de R$ 7.000.000.00 (sete milhões de reais); para Fabricação de: Manufaturados de 
papel e papelão em geral, artigos e materiais escolares e de escritório, bem como a impressão e edição de livros, jornais e revistas.

INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI., torna público que requereu junto a SVMA a regularização da licença ambiental de 
operação, (b) Filial n° 02 - Na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Henry Ford. n° 2.001, CEP 03109-001, Vila Prudente, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 61.283.636/0004-25 e na JUCESP sob o NIRE n° 35.901.519.374, com registro em 11.05.1993, 
com capital social destacado no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais); para Fabricação de: Manufaturados de papel e 
papelão em geral, artigos e materiais escolares e de escritório, bem como a impressão e edição de livros, jornais e revistas.

INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI., torna público que requereu junto a SVMA a regularização da licença ambiental de 
operação, (a) Matriz - Na Cidade de São Paulo. Estado de São Paulo, na Avenida Henry Ford, n° 1.930. CEP 03109-001. Vila Prudente, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 61.283.636/0001-82 e na JUCESP sob o NIRE 35.201.050.829 com registro em 10.09.2019, com 
capital social destacado no valor de R$ 72.300.000,00 (setenta e dois milhões e trezentos mil reais); para Fabricação de: Manufaturados 
de papel e papelão em geral, artigos e materiais escolares e de escritório, bem como a impressão e edição de livros, jornais e revistas.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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MANUTENÇÃO CORRETIVA
Empresa que realiza a manutenção corretiva apenas uma única vez, terá 
retenção de INSS? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA QUE RECEBEM 15% DE ADICIONAL DE DUPLA FUNÇÃO, 
DURANTE A LICENÇA MATERNIDADE DEVE RECEBER O ADICIONAL?

Durante o recebimento da licença maternidade, as trabalhadoras 
continuarão recebendo o adicional de 15% junto com salário 
totalizando a remuneração integral. A remuneração mensal 
recebida será o mesmo valor pago à título de salário-maternidade 
conforme dispõe o artigo 72 da Lei 8213/91.

TRABALHAR COMO INTERMITENTE TODO DOMINGO
Funcionário Intermitente pode trabalhar todo domingo, quando con-
vocado e apresenta atestado médico, pode ter Horas Extras, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE PRÊMIOS
Qual a incidência sobre a base de cálculo referente ao pagamento de 
cursos (reembolso) e de prêmios, podem ser incorporados aos salários? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA COM FUNCIONÁRIO, DEVE 
INFORMAR EM SEFIP O VALOR DA SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O 
INSS E RECOLHER JUNTAMENTE O INSS DOS FUNCIONÁRIOS EM 
GPS COM CÓDIGO 2208?  

A GPS com o código 2208 (matrícula CEI) do produtor rural pessoa 
física será usada para recolhimento das contribuições previdenciárias 
relativas à folha de pagamento.

CONTRIBUIR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
Produtor rural pessoa física, que não produz nada no momento, optou 
por contribuir sobre a folha de pagamento em 01/2019, como proce-
der? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Fabio Zukerman – Leiloeiro Oficial - JUCESP 719. 7ª Vara 
Cível do Fórum de Santana - Comarca de São Paulo/SP. Processo: nº 0014566-05.2010.8.26.0001. 
Executados: GERSON GIL, bem como seu cônjuge, se casado for, espólio de NAURLEY GIL, es-
pólio de ODETTE FIRMINIANO DE JESUS GIL. Apartamento c/ 64,57m² no 8º subdistrito – San-
tana – 50% do valor de avaliação. 1ª Praça começa em 14/11/2019, às 13h00min, e termina 
em 18/11/2019, às 13h00min e; 2ª Praça começa em 18/11/2019, às 13h01min, e termina em 
09/12/2019, às 13h00min.DIREITOS HEREDITÁRIOS que o executado possui sobre Apartamen-
to sob nº  02, no  1º andar do EDIFICIO PASARON , situado a Rua Dr. Zuquim, nº 472 , no 8º sub-
distrito – Santana, desta capital, com a área total construída de 69,67m², área útil de 64,57m², área 
comum de 5,10m², correspondendo -lhe a quota ideal de 10,84% no terreno, equivale a 17,34m². 
Contribuinte 073.056.0060-1., Descrição completa na Matrícula nº 51.815 do 3° C.R.I da Capital/SP. 
Ficam os executados, GERSON GIL, bem como seu cônjuge, se casado for, espólio de NAURLEY 
GIL, espólio de ODETTE FIRMINIANO DE JESUS GIL, além dos demais interessados, INTIMADOS 
das designações supra, bem como da penhora realizada em 30/01/2017, caso não seja (m) localiza-
do (a) (s) para a intimação pessoal. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 335.168,40 - Lance mínimo na 
2ª praça: R$ 167.584,20 (sujeitos à atualização).

Condomínio Edificio Adolpho Droghetti
Edital de Convocação

Assembleia Geral Extraordinária
Na qualidade de administradores e por determinação da
Sra. Síndica, vimos pelo presente convidar os senhores
proprietários a participar da Assembleia Geral Extraordi-
nária do Condomínio Edifício Adolpho Droghetti a ser rea-
lizada na Avenida Senador Queiros, 279 sala 85, no pró-
ximo dia 18 de novembro de 2019, às 15:30 horas em pri-
meira chamada com número regulamentar e legal de pre-
sentes ou às 16:00 horas em segunda e última chamada,
com qualquer número de participantes, a fim de delibera-
rem sobre os seguintes assuntos: 1 - Composição da
mesa que dirigirá os trabalhos, formada pelo presidente e
pelo secretário; 2 - Aprovação de adendo ao contrato fir-
mado com a empresa 3xTi Soluções em Tecnologia Ltda-
ME, hoje denominada Grupo 3X Comércio e Serviços
Ltda, para continuidade dos serviços no Centro de Medi-
ção. Contamos com a presença de todos, pois a omissão
implica na concordância com as decisões dos presentes.

Atenciosamente  -  A Administração

1ª VC – Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008051-
18.2019.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) PAMELA RODRIGUES DA SILVA, Brasileiro, RG 45122916, CPF 343.458.718-75, 
com endereço à Rua Apucarana, 1695, Tatuape, CEP 03311-001, São Paulo – SP que por este 
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC – Serviços 
Educacionais LTDA. 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$ 
20.416,28, 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 07 de outubro de 2019. 

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Su-
plementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notifi-
car os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. 
A não regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ense-
jará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto 
à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. Associada: A. M.DA C., 
CPF: ***.841.364-**, Matricula: 614401; Empresa: F. & M. B. E L. LTDA, CNPJ: **.*42.463/0001-**, 
Contrato: 4500030254; Empresa: J F P. S. E., CNPJ: **.*99.339/0001-**, Contrato: 4500025378; 
Empresa: L. E C. DE S. D. EIRELI, CNPJ: **.*10.245/0001-**, Contrato: 4500029644;

Cestari Industrial e Comercial S.A.
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Os dados foram divul-
gados pelo IBGE, na 
pesquisa Síntese de 

Indicadores Sociais 2019, que 
analisa as condições de vida da 
população brasileira.

Entre os jovens de 18 e 24 
anos, a incidência chega a 
27,9% e nos jovens adultos, de 
25 a 29 anos, a taxa de nem-
nem é de 25,9%. O fenômeno 
é fortemente infl uenciado pela 
interrupção dos estudos. Os 
dados mostram que dos jovens 
de18 a 24 anos nessa condição, 
46,6% não tinham concluído o 
ensino fundamental e 27,7% 
terminaram apenas essa 
etapa. Na faixa entre 25 e 29 
anos, a proporção é de 44,1% 
e 31,2%, respectivamente. 

O gerente da pesquisa, 
André Simões, explica que 
o fenômeno dos jovens que 
não estudam e não estão 
ocupados é estrutural. “É um 
segmento estrutural, porque 
tem fatores que dependem de 
políticas específi cas para que 
haja redução. Por exemplo, 
há um percentual elevado 
de mulheres, mulheres com 
fi lhos e também mulheres que 
realizam afazeres e cuidados 
domésticos que impedem que 
elas possam ir para o mercado 
de trabalho”.

Aumentou o número de jovens 
que não estudam nem trabalham
Em 2018, 23% dos jovens de 15 a 29 anos - 10,9 milhões - não estudavam, nem trabalhavam, os 
chamados nem-nem. Foi o maior índice da série histórica

Entre os jovens de 18 e 24 anos, a incidência chega a 27,9%.

Se entre os homens de 25 a 
29 anos nessa condição 51,5% 
estavam desocupados, ou seja, 
buscavam trabalho, entre as 
mulheres na mesma idade a 
maior proporção está fora da 
força de trabalho, com 67,7% 
delas sem procurar trabalho. 
Entre as justifi cativas para 
não procurar ocupação re-
munerada estão os afazeres 
domésticos e o cuidado de 
fi lhos ou parentes.

Os dados do IBGE revelam 

que 2,4 milhões de jovens es-
tão na situação de não estudar, 
não estar ocupado e não pro-
curar trabalho. Entre esses, 
57,4% estavam em desalento, 
provocado principalmente por 
falta de trabalho na localidade 
(39,6%), não conseguir em-
prego considerado adequado 
(10,7%) ou não ter experiên-
cia ou qualifi cação profi ssional 
(6,1%).

O recorte por rendimento 
demonstra a desigualdade 

social também nesse quesito. 
Entre os jovens que integram 
os 20% da população com me-
nores rendimentos domicilia-
res per capita, 42,3% estavam 
na situação nem-nem em 2018; 
de 20% a 40% eram 29,2%; 
entre 40% e 60% somavam 
18,3%; com rendimento de 
60% a 80%, 10,1% dos jovens 
estavam nessa situação; e 
entre os 20% com os maiores 
rendimento a proporção é de 
7% (ABr).

Uma praia brasileira banha-
da por um mar de gelo. Pode 
parecer estranho, mas ela 
existe na ilha de Rei George 
na Antártica. O local onde fi ca 
a Estação Antártica Coman-
dante Ferraz, base brasileira 
de pesquisa no continente ge-
lado, é considerado território 
nacional. As novas instalações 
da base vão ser inauguradas 
em janeiro de 2020. O gover-
no federal investiu cerca de 
US$100 milhões na constru-
ção da unidade que recebeu os 
equipamentos mais modernos 
do mundo e foi ampliada. 

O Capitão de Fragata Luiz 
Filho, chefe da estação, diz 
que “é uma honra ter esta 
estação sendo construída em 
nosso território e certamente 
ela vai servir de modelo para 
outros países”. Ocupando uma 
área de 4.500 metros quadra-
dos ela poderá hospedar 64 
pessoas. A nova estação vai 
ser mais moderna e maior do 
que anterior. Antigamente 
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Estação Antártica Comandante Ferraz 
será reinaugurada em 2020

Os pilares de sustentação pesam até 70 toneladas e deixam o 

centro de pesquisa a mais de três metros do solo.

existiam cinco laboratórios 
e depois da reinauguração o 
número vai passar para 17. 

Cientistas da Fiocruz vão 
ter um laboratório exclusivo 
de microbiologia para pesqui-
sar fungos que só existem na 
Antártica. A Agência Inter-

nacional de Energia Atômica 
também já confirmou que 
vai desenvolver projetos 
no local. A estação também 
está adaptada para receber 
pesquisadores das áreas de 
oceanografia, glaciologia e 
meteorologia. 

Faltando quase dois meses 
para a reinauguração, uma 
equipe da Marinha, que coor-
dena a obra, visitou a estação 
de pesquisa para fazer os 
ajustes finais. A vistoria foi 
coordenada pelo contra-almi-
rante Sérgio Guida, gerente 
do Programa Antártico Bra-
sileiro. Ele percorreu toda 
a unidade e ficou satisfeito 
com o que encontrou. “A obra 
está dentro do cronograma e 
certamente ficará pronta na 
data prevista”, revelou.

O projeto arquitetônico da 
estação impressiona no meio 
do gelo da Antártica. Algumas 
medidas foram tomadas para 
adaptar a base as condições 
climáticas do local. Para ficar 
acima da densa camada de 
neve, que se forma no inver-
no, o prédio recebeu uma 
estrutura elevada. Os pilares 
de sustentação pesam até 70 
toneladas e deixam o centro 
de pesquisa a mais de três 
metros do solo (ABr).
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