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Brasil tem casos de transmissão
comunitária de coronavírus
Governo federal libera R$ 92 mi
para coronavírus em São Paulo
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Guedes diz que pode isentar de imposto
produtos médicos e hospitalares
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BB e Caixa anunciam
liberação de crédito para
empresas em dificuldades

Coronavírus:
Kremlin pede
que imprensa
fique longe
de Putin
O Kremlin pediu na sexta-feira (13) aos repórteres
que acompanham o presidente Vladimir Putin que
não compareçam a eventos
oficiais caso se sintam indispostos, uma medida de
precaução para proteger do
coronavírus os funcionários
do governo.
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Previsão do Tempo

Manhã

Tarde

Domingo: Sol e
aumento de nuvens de manhã.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

O Banco do Brasil e Caixa
Econômica Federal vão oferecer crédito para empresas com
dificuldades financeiras por
causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O anúncio foi feito pelos presidentes
da Caixa, Pedro Guimarães, e
do Banco do Brasil, Rubem
Novaes, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, após

reunião no ministério, em Brasília.
O presidente da Caixa informou que serão destinados R$ 30
bilhões para compra de carteira
de crédito consignado e de financiamentos de carros de bancos
médios, caso essas instituições
financeiras tenham dificuldades;
R$ 40 bilhões para capital de
giro, principalmente para empre-

EMS Taubaté Funvic e
Sesi-SP fazem clássico
neste sábado

31º C
17º C

Noite

32º C
19º C

Noite
EMS Taubaté Funvic

Segunda: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

32º C
20º C

Noite

EURO
Compra: 5,35
Venda:
5,35

Foto/Divulgação

DÓLAR

Turismo
Compra: 4,82
Venda:
5,11

A décima primeira rodada do
returno da Superliga Banco do Brasil masculina de vôlei 19/20 será
realizada neste sábado (14) com cinco jogos e no domingo (15) com
mais um. Esta, que será a última rodada da fase de classificação, conta
com um jogo que já virou um clássico do cenário brasileiro. EMS Taubaté Funvic (SP) e Sesi-SP se enfrentarão às 21h, no ginásio do Abaeté, em Taubaté (SP), com transmissão ao vivo do SporTV 2.
O duelo envolve o líder do
campeonato, o time da casa, e o
quarto colocado, a equipe da Vila
Leopoldina. O Taubaté soma 54
pontos, com 17 vitórias e quatro
derrotas.
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Evandro e Bruno Schmidt
ficam na quarta colocação
na etapa de Doha

Fonte: Climatempo

Comercial
Compra: 4,82
Venda:
4,82

Epicentro de novo
coronavírus migra para
Europa, afirma OMS
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, afirmou
na sexta-feira (13) que o número de casos de coronavírus na
Europa superou a quantidade registrada no ponto de origem da
doença: a cidade de Wuhan, na

província de Hubei, na China.
“Mais de 132 mil casos de
Covid-19 foram registrados,
em 123 países e territórios. [O
coronavírus] atingiu um marco
trágico: 5 mil pessoas perderam suas vidas”, relatou Ghebreyesus.
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Ibovespa avança com trégua
nos mercados externos e
ações de Banco Central
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Governo do Rio antecipa
férias escolares na rede
pública e privada
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Esporte

Foto/ Renato Antunes

Sábado: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Foto/Marcello Casal Jr/ABr

O presidente norte-americano, Donald Trump, declarou
na sexta-feira (13) uma emergência nacional devido ao rápido crescimento do coronavírus,
abrindo a porta para fornecer o
que ele disse ser cerca de US$
50 bilhões em ajuda federal
para combater a doença.
Trump fez o anúncio em
uma entrevista coletiva nos jardins da Casa Branca. Página 3

sas do setor imobiliário e as pequenas e médias; e R$ 5 bilhões
para o crédito agrícola.
“A Caixa é hoje o banco com
o maior índice de capitalização,
que é o Índice de Basileia [indicador que mede o grau de alavancagem financeira de uma instituição financeira], acima de 19%, e
com mais de R$ 300 bilhões de
títulos públicos. O que significa
isso? A Caixa tem amplo espaço
para emprestar. Os R$ 75 bilhões
são apenas 10% da nossa carteira de crédito”, disse o presidente da Caixa.
Já o presidente do Banco do
Brasil, Rubem Novaes, disse que
não há uma estimativa de quanto
o banco poderá emprestar. Ele
destacou, no entanto, que a instituição atenderá a demanda dos
clientes, principalmente as pequenas e médias empresas.
“Tudo deve voltar à normalidade em algum ponto do segundo semestre.
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infectadas por transmissão local (por meio de contato com
pessoas de casos importados).
“Não temos evidência de
aumento de internação por
síndrome respiratória aguda
grave”, comentou o secretário
de vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson
de Oliveira.
No balanço do ministério
disponibilizado na sexta-feira (13),
o número de casos confirmados
do novo coronavírus (Covid-19)
chegou 98. Foram 21 pessoas
infectadas a mais do que o último dado, anunciado ontem (12).
Os casos suspeitos aumentaram
para 1.485. Os descartados ficaram em 1.344.
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A dupla brasileira Evandro e
Bruno Schmidt (RJ/DF) terminou participação na etapa quatro
estrelas de Doha (Qatar) na quarta colocação. Na disputa do bronze, eles acabaram superados pelos italianos que foram vice-campeões olímpicos em 2016, Nicolai e Lupo, por 2 sets a 0 (21/
19, 21/17).
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Evandr o r ecebe saque
adversário durante a disputa
do bronze

Taça Brasil XCO Brasil Ride
reúne elite do mountain bike
brasileiro de olho em vaga
para Tóquio/2020
Foto/ Wladimir Togumi

Trump
declara
coronavírus
uma
emergência
nacional

O Brasil teve os primeiros
casos de transmissão comunitária de coronavírus. De acordo com a última atualização do
Ministério da Saúde, essa nova
situação foi registrada nas cidades de São Paulo e do Rio de
Janeiro. Transmissão comunitária ocorre quando as equipes
de vigilância não conseguem
mais mapear a cadeia de infecção, não sabendo quem foi o
primeiro paciente responsável
pela contaminação dos demais.
No total, quatro pessoas
adquiriram o vírus por essa
modalidade de transmissão.
Outras 79 são casos importados (que foram contaminadas
no exterior) e 15 foram

Letícia Cândido (centro) durante a Brasil Ride 2019
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Pré-venda do Volvo XC40 T5
R-Design Plug-in Hybrid
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Defesa Civil do Estado mantém
equipes no Guarujá
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista CESAR
NETO vem sendo publicada na imprensa de São Paulo (SP) desde
1993.
Na
Internet
desde
1996,
o
site www.cesarneto.com foi um dos pioneiras no Brasil.
Email cesar@cesarneto.com
.
CÂMARA (SP)
Vereador GCM (suplente - PSC) Amauri homenageou os
bispos da igreja Mundial do apóstolo Valdemiro. O bispo Ricardo Matheus (coordenador no Estado SP) e o vereador Gilbertinho Jr. (PSC) abrilhantaram o evento e oraram pela saúde
do prefeito ...
.
PREFEITURA (SP)
Quem tá causando, na chegada, durante e na saída - no exercício do cargo de prefeito de São Paulo quando Bruno Covas se
licencia - é o vereador-presidente Eduardo Tuma (PSDB). O professor de Direito arranca suspiros das mulheres de todas as idades
.
ASSEMBLEIA (SP)
Caso o PP não tenha o espaço que julgam merecer na chapa
por reeleição do prefeito de São Paulo Bruno Covas (PSDB), o
deputado delegado Olim (PP) pode se tornar candidato ao cargo
de Bruno Covas. Ele é amigo pessoal do comunicador Datena
(MDB)
.
GOVERNO (SP)
Quem não compreendeu a coluna chamar Doria de “corona
vírus” da política, de tanto que viaja ao exterior e pelo Brasil,
sacou agora que era sobre passeatas barradas, pra prevenir do
contágio com corona vírus neste domingo (15 março) por Bolsonaro
.
CONGRESSO (BR)
Comunicadora e deputada federal Joice (PSL do dono original Luciano Bivar - deputado federal / Pernambuco) tá em plena
campanha à prefeitura paulistana, tá rodando mais que taxista
motorista de UBER. O ex-vereador e colega Abou Anni é seu
GPS humano
.
PRESIDÊNCIA (BR)
Jair Bolsonaro realmente nasceu com a estrela na testa. O
Trump devia dizer que “este é o cara”. Ele acaba ‘fazendo escola’
e se dando bem em quase tudo. Deve ter um Anjo da Guarda daqueles que não dormem. Escapa até de facada mortal e agora do
coronavírus
.
PARTIDOS
A família Tatto, com seu candidato Jilmar, vai liderando as
prévias que rolarão dia 22 março pra escolher qual candidatura
do partido disputará a prefeitura paulistana. Só vai perder se todas as demais candidaturas se juntem pra enfrentá-lo como uma
frente única
.
HISTÓRIAS
Recém criado, em 1988, o PSDB teve como primeira candidatura à prefeitura paulistana o hoje senador José Serra. De lá pra
cá, venceu a eleição em 2004, mas logo saiu pra concorrer e ganhar o governo do Estado (SP) e em 2012 pagou caro por ter
deixado o mandato
.
EDITOR
O jornalista e cronista CESAR NETO foi se tornando referência através da sua coluna (diária) de política. Recebeu a
“Medalha Anchieta” na Câmara Municipal de São Paulo e o
“Colar de Honra ao Mérito” na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
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A Defesa Civil do Estado
mantém equipes de apoio em
áreas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram cidades da
Baixada Santista, em 3 de março. Equipes do Instituto Geológico (IG) e do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (IPT),
reforçam as equipes técnicas
municipais e estaduais nas avaliações das áreas afetadas e no
monitoramento do risco nos locais de buscas.
O Capitão PM Richard Braga de Oliveira Tonn, do Departamento Estadual de Proteção e
Defesa Civil, e equipe, permanecem na região, em reuniões
com o Gabinete de Crise, avaliando as necessidades e a atuação

das equipes de salvamento.
Segundo dados divulgados
nesta sexta-feira (13) pela Defesa Civil, em razão das chuvas,
44 pessoas morreram e 9 estão
desaparecidas, nos seguintes
municípios: Guarujá (33 mortes
e 9 não localizados), Santos (8
mortes) e São Vicente (3 mortes). O número atual de desabrigados é de 195 em Guarujá e
220 em Santos.
As buscas se concentram
apenas na Barreira João Guarda,
onde residiam as pessoas ainda
não localizadas, segundo levantamento municipal.
Em apoio às famílias, foram
disponibilizadas 35,5 toneladas
de materiais de ajuda humanitá-

ria aos municípios afetados, sendo: 18,1 toneladas (colchões,
cobertores, cestas básicas, roupas, água sanitária, kits de limpeza, kits de higiene e água potável) para o depósito do Fundo Social de Santos; 14,5 toneladas (colchões, kits higiene, vestuário e limpeza, cestas
básicas, água potável e fita de
isolamento) a Guarujá; 2,9 toneladas (colchões, cestas básicas, kits de higiene, limpeza e
vestuário) a Peruíbe.
Previsão do tempo
Nas últimas 24 horas, a contar das 6h de sexta-feira, (13),
foram registrados mais 0mm em
Santos (2mm em 72h), 0mm no

Guarujá (9mm em 72h) e 0mm
em São Vicente (0mm em 72h).
Atenção para a umidade relativa
do ar que seguirá baixa, principalmente no interior e norte paulista. No decorrer da tarde, as
nuvens aumentam na Baixada
Santista por conta da brisa marítima, mas ainda não há previsão
de chuva.
Para este sábado (14), as
condições do tempo não mudam
na Baixada, e o dia segue abafado e com sol entre nuvens. No
entanto, no final da tarde, o aumento de nebulosidade pode
provocar pancadas de chuva rápidas por conta da brisa e do calor. Acumulado previsto neste
sábado (14) em Guarujá: 1mm.

SP fará Audiência Pública
Eletrônica para elaborar diretrizes
para Orçamento 2021
Entre 21 de março e 5 de
abril o Governo do Estado de
São Paulo, por meio da Secretaria da Fazenda e Planejamento,
realizará Audiência Pública Eletrônica para a Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2021. Este é
o momento em que o cidadão
pode indicar o que ele considera prioridade para que o Estado
invista no ano seguinte.
Por ser eletrônica, todo cidadão pode participar, de onde
estiver. Com isso, o Estado amplia as formas de participação popular na elaboração do orçamento, além de dar transparência e
continuidade ao processo de planejamento orçamentário estadual.
“A participação do cidadão
contribuirá significativamente

com a identificação das áreas e
ações prioritárias naquela comunidade em que ele vive. Além disso, as sugestões de iniciativa popular, mesmo que pontuais, podem gerar ações que beneficiem
a população do Estado como um
todo”, afirma o Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado,
Henrique Meirelles.
“A organização da maior máquina administrativa do Estado é
o grande desafio da Secretaria da
Fazenda e Planejamento quando
estrutura seu principal instrumento de gestão financeira que
é o Orçamento de 2021. Ao realizar Audiências Públicas, queremos identificar quais ações
são consideradas como as mais
relevantes para o desenvolvi-

mento do Estado e de suas regiões”, completa.
Como participar
A partir de 21 de março, nos
sites da Secretaria da Fazenda e
P l a n e j a m e n t o
(portal.fazenda.sp.gov.br) e do
Governo do Estado de São Paulo (www.saopaulo.sp.gov.br) haverá ícones com a indicação da
“Audiência Pública – LDO
2021”. Ao acessar a página, o
cidadão pode preencher um breve perfil – caso deseje se identificar. Se não quiser, ele pode
continuar anonimamente.
O sistema é composto por
um formulário em etapas, no
qual a seleção de um item leva à
abertura de outros itens que pro-

porcionarão ao participante a
oportunidade de sugerir ações
para o desenvolvimento econômico e social da sua cidade e
região.
Por exemplo: selecione a
região > selecione o setor de
governo > selecione a área / secretaria > selecione uma demanda específica > selecione a(s)
demanda(s) prioritária(s). Dessa
maneira, o cidadão vai sendo conduzido num processo simples e
intuitivo de priorização de demandas. Ao final de sua participação,
o cidadão pode, ainda, fazer comentários adicionais. A participação é aberta a qualquer cidadão,
representante de órgãos públicos
e da sociedade civil, que pode
contribuir quantas vezes deseja.

Governo de SP injeta R$ 225 mi para
barrar impacto econômico do coronavírus
O Governador João Doria
anunciou, na sexta-feira (13), a
liberação de R$ 225 milhões
para impulsionar a economia de
São Paulo e impedir impactos
negativos do coronavírus na geração de emprego e renda. O dinheiro extra será aplicado em
programas de incentivo ao empreendedorismo e à geração de
emprego e renda.
“Nós não podemos sucumbir a uma crise do coronavírus
sem medidas objetivas e pragmáticas de crescimento e da proteção ao emprego e à economia do
maior Estado do país, que tem a
obrigação de continuar liderando o PIB do país. No ano passado, o crescimento do PIB do
Brasil foi de 1,1% e o de São
Paulo foi de 2,8%. A contribuição de São Paulo ao PIB do país
foi de 60%. Portanto, é nossa
obrigação conduzir a economia
corretamente e reagir positivamente. Nós não vamos esperar
terminar a crise do coronavírus
para reagir”, disse Doria.
A medida foi elaborada pela
comissão de monitoramento dos
impactos econômicos do coronavírus em São Paulo. O grupo
é formado pelo Vice-Governador, Rodrigo Garcia, que também é Secretário de Governo, os
Secretários de Estado Henrique

Meirelles (Fazenda e Planejamento) e Patricia Ellen (Desenvolvimento Econômico), o Presidente da Desenvolve SP, Nelson de Souza, e o Presidente da
InvestSP, Wilson Mello.
“É uma decisão de prevenção
e incentivo às atividades econômicas, no sentido de não serem
prejudicadas pelo vírus. Também são ações pós coronavírus,
reforçando o fortalecimento das
atividades”, afirmou Meirelles.
Áreas estratégicas
A comissão acompanha áreas estratégicas, como crescimento econômico e produtividade; financiamento; trabalho e empreendedorismo; estratégia de abastecimento; e
gestão pública e orçamentária.
Dos R$ 225 milhões anunciados, a maior parte virá da
Desenvolve SP, agente financeiro do Governo do Estado.
Serão R$ 200 milhões em
crédito com condições especiais de financiamento para oferecer mais liquidez a empresas
paulistas. A Desenvolve SP reduziu a taxa de juros da linha
de capital de giro de 1,43%
para 1,20% ao mês. O prazo do
financiamento subiu de 36 para
42 meses, e a carência foi de
três para nove meses.

O crédito para projetos de
investimento também passou a
contar com prazo maior de carência, que subiu de 24 para 36
meses. Nessa modalidade, o prazo de pagamento é de até 120
meses, e a taxa de juros começa
em 0,25% ao mês, acrescida da
Selic.
Os financiamentos de capital de giro estão disponíveis para
empresas paulistas com faturamento anual entre R$ 81 mil e
R$ 90 milhões. Já os projetos
de investimento são destinados
a empresas com faturamento
de R$ 81 mil até R$ 300 milhões ao ano.
Outros R$ 25 milhões serão oferecidos em financiamentos do Banco do Povo, instituição financeira do Governo
de São Paulo voltada exclusivamente a micro e pequenos
empreendedores.
A linha de microcrédito do
Banco do Povo, que já é competitiva, terá agora redução da taxa
de juros de 1% para 0,35% ao
mês. O prazo para pagamento
passou de 24 para 36 meses, já
incluindo o prazo de carência,
que aumentou de 60 para 90 dias.
Pedidos de concessão de crédito sem avalista passam de R$ 1
mil para R$ 3 mil.
“As novas medidas criam

condições mais favoráveis. É
uma oferta excepcional para o
micro, pequeno e médio empreendedor que não acha esse tipo
de condições, evidentemente, no
centro financeiro”, comentou
Meirelles.
Financiamento
O Banco do Povo financia
micros e pequenos negócios
formais (MEIs, MEs, LTDAs e
EIRELIs) e também microempreendedores urbanos e rurais,
inclusive os do setor informal.
As linhas de crédito vão de R$
200 até R$ 20 mil.
“O atendimento vai ser priorizado para os municípios que
hoje têm casos do coronavírus
e o atendimento na capital, que
é hoje a cidade que mais concentra o número de casos”, explicou a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, sobre as medidas que passam a valer a partir desta sextafeira (13).
O atendimento na capital será
realizado nas unidades do Centro (Rua Boa Vista, 170) e de
Paraisópolis (Rua Ernest Renan,
1366). Nos demais municípios,
os interessados devem se informar nas agências conveniadas ou
pelo site www.bpp.sp.gov.br/bancodopovo.

Governo federal libera R$ 92 mi
para coronavírus em São Paulo
O governador de São Paulo,
João Doria, disse na sextafeira (13) que o governo federal liberou R$ 92 milhões
[dos R$ 250 milhões solicitados] para aumento no número de leitos nos hospitais
para atendimento do coronavírus no estado de São Paulo.
Segundo Doria, o dinheiro será utilizado também para
a aquisição de equipamentos,
remédios e suplementos, que
vão servir para o tratamento
de Covid-19.
O secretário estadual de
Saúde, José Henrique Germann,

lembrou que não há um medicamento específico para o coronavírus, mas que parte do dinheiro já liberado pelo governo federal será destinado para a
compra de medicamentos que
dão suporte ao tratamento.
“Iremos transformar leitos
comuns em leitos de UTI, mas
queremos ter 1.400 leitos novos para o tratamento do coronavírus e para os equipamentos
para isso. Decidimos que precisamos de um valor para isso,
R$ 225 milhões, e o desembolso começa hoje com a liberação de R$ 92 milhões”, disse

Germann.
O governador voltou a falar
que não há motivo para pânico
no estado e que não vê, ainda, a
necessidade de suspensão de
aulas e cancelamento de eventos em São Paulo.
“Não podemos evidentemente proibir que instituições
independentes, públicas ou privadas, tomem suas próprias decisões. Mas temos deixado claro que, nesse momento, não há
necessidade de fechamento de
escolas, cancelamento de eventos, de situações drásticas
como essa. Há necessidade de

cuidados, majoritariamente das
pessoas mais idosas, com mais
idade. Essas pessoas devem evitar eventos ou situações onde
haja mais de 10 pessoas. Se
houver necessidade de mudança, nós anunciaremos oportunamente. Não podemos estabelecer um pânico generalizado sem necessidade. Lamento
que algumas empresas privadas tenham tomado essas decisões baseadas apenas na
pressão de seus funcionários,
sem ouvir especialistas ou infectologistas”, afirmou Doria.
(Agencia Brasil)
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Guedes diz que pode isentar de
imposto produtos médicos e hospitalares
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, afirmou na sexta-feira (13) que novas medidas
do governo para o combate ao
coronavírus serão anunciadas até
segunda-feira (16). Ele citou que
pode haver a isenção de tarifa de
importação de produtos médicos e hospitalares e não descartou mais liberação de recursos
do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS).
Guedes também citou que
recursos do PIS/Pasep (programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público) não sacados por
beneficiários ou herdeiros poderiam ser destinados para a saúde.
“Existem recursos de PIS/
Pasep que não foram retirados
até hoje. Há R$ 30 bilhões que
estão lá acumulados de fundos
não reclamados ainda. Tem o direito de saque mas essas pessoas já faleceram. Demos o direito que os herdeiros pudessem
buscar, não foram buscar. Ago-

ra, legalmente, você não pode
pegar o dinheiro que está em
nome de alguém e transferir
para outra pessoa. O que temos
que fazer é examinar isso juridicamente, dar uma garantia caso
alguém apareça para receber.
Estamos vendo como podemos
manobrar isso. Tudo que não
impacta o equilíbrio fiscal
nós estamos fazendo”, disse
Guedes, ao chegar ao Ministério da Economia, em Brasília, para reunião com os presidentes da Caixa, Pedro Guimarães, e do Banco do Brasil, Rubem Novaes.
Questionado se haverá liberação de recursos do FGTS,
Guedes disse que tudo está sendo examinado. “Estamos examinando tudo”, disse.
Guedes disse que as medidas
são uma resposta a questionamento feito pelo presidente da
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ele também cobrou do
Congresso a aprovação de me-

didas de estimulem a economia
brasileira.
“A reposta à crise está vindo. Eu quero atender ao pedido
do presidente da Câmara [Rodrigo Maia], dizendo que estamos
atentos. Da mesma forma que
ele pediu que houvesse alguma
reação ao coronavírus, estamos
reagindo em 48 horas. Eu também gostaria que as principais lideranças políticas do Brasil reagissem também com muita velocidade com as nossas reformas para reforçar a saúde econômica do nosso país”, afirmou. “Queremos saber se também o Congresso vai liberar
saneamento, privatização de
Eletrobras, tudo isso são recursos públicos que nós precisamos pra retomar os investimentos”, disse Guedes.
Ontem à noite, o Ministério
da Economia anunciou as primeiras providências para minimizar os impactos da pandemia
do novo coronavírus para a po-

pulação brasileira. Uma das medidas foi a antecipação, para
abril, do pagamento de R$ 23
bilhões referentes à parcela de
50% do 13º salário aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS).
A pasta também anunciou a
suspensão, pelo período de 120
dias, da realização de prova de
vida dos beneficiários do INSS.
Crise passageira
Guedes reforçou que é preciso serenidade para lidar com a
crise e união entre os poderes.
Segundo ele, a crise gerada pelo
coronavírus é passageira. “Se
reagirmos corretamente à crise,
em 5 ou 6 messes ela já foi embora. Na China, já estão desmontando os hospitais [construídos
para atender pacientes com coronavírus], a crise está oficialmente em desaceleração, os casos já são muito menores”, disse. (Agencia Brasil)

Negociações do Tesouro Direto são reabertas
Suspensas desde o fim da
manhã de quinta-feira (12), as
negociações do Tesouro Direto – programa que permite a
venda e compra de títulos públicos a pessoas físicas pela
internet – foram reabertas no
início da tarde de sexta-feira,
(13). Os papéis foram sendo
vendidos com taxas mais altas,
refletindo a instabilidade no
mercado financeiro.
Entre os títulos corrigidos
pela inflação, o Tesouro IPCA+
com vencimento em 2035 pagava taxa real (descontando a inflação) de 4,13% ao ano por volta das 16h. O juro real (sem a
inflação) está inferior ao prêmio
de 4,78% ao ano divulgado ontem, mas continua maior que a

taxa real de 3,37% ao ano registrada na última sexta-feira (6). O
Tesouro IPCA+2026 pagava
prêmio real de 3,52% ao ano.
Embora seja menor que o prêmio de 4,25% ao ano oferecido
ontem, a taxa ainda está superior aos 2,57% ao ano registrados
no fim da semana passada.
Com juros fixos definidos no
momento da emissão, os papéis
prefixados, que ontem pagavam
prêmios superiores a 9% ao ano,
ofereciam juros de 8,19% ao
ano no caso de títulos com vencimento em 2031 e com pagamento de juros semestrais.
Novidade
Em momentos de volatilidade no mercado financeiro, o Te-

souro Nacional suspende as negociações do Tesouro Direto.
Segundo o órgão, isso é necessário para impedir que os pequenos investidores sofram prejuízos com o descolamento em relação aos preços do mercado
secundário, onde grandes investidores trocam de papéis. Os
preços do Tesouro Direto são
atualizados três vezes por dia,
enquanto as taxas do mercado
secundário variam o tempo todo.
Para impedir a interrupção
completa das negociações em
momentos de instabilidade, a
partir desta sexta-feira (13) os
investidores do Tesouro Direto
poderão comprar e vender normalmente os títulos Tesouro
Selic, vinculados à taxa básica de

juros da economia, mesmo quando as negociações com o restante dos títulos do programa estiverem suspensas. Atualmente,
esses papéis correspondem a
pouco mais de um terço do estoque de títulos do programa.
Diferentemente dos títulos
prefixados e corrigidos pela inflação, o Tesouro Selic é usado
como reserva de emergência
porque segue a variação dos juros básicos e não está sujeito às
oscilações do mercado secundário. Segundo o Tesouro Nacional, a negociação permanente
desses papéis resulta de uma força-tarefa entre as equipes do
Tesouro Nacional e da B3, a bolsa de valores brasileira. (Agencia Brasil)

BB e Caixa anunciam liberação de
crédito para empresas em dificuldades
O Banco do Brasil e Caixa
Econômica Federal vão oferecer crédito para empresas com
dificuldades financeiras por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O anúncio foi
feito pelos presidentes da Caixa, Pedro Guimarães, e do Banco do Brasil, Rubem Novaes, e
o ministro da Economia, Paulo
Guedes, após reunião no ministério, em Brasília.
O presidente da Caixa informou que serão destinados R$ 30
bilhões para compra de carteira
de crédito consignado e de financiamentos de carros de bancos médios, caso essas instituições financeiras tenham dificuldades; R$ 40 bilhões para capital de giro, principalmente para

empresas do setor imobiliário e
as pequenas e médias; e R$ 5
bilhões para o crédito agrícola.
“A Caixa é hoje o banco com
o maior índice de capitalização,
que é o Índice de Basileia [indicador que mede o grau de alavancagem financeira de uma instituição financeira], acima de
19%, e com mais de R$ 300 bilhões de títulos públicos. O que
significa isso? A Caixa tem amplo espaço para emprestar. Os
R$ 75 bilhões são apenas 10%
da nossa carteira de crédito”,
disse o presidente da Caixa.
Já o presidente do Banco do
Brasil, Rubem Novaes, disse que
não há uma estimativa de quanto
o banco poderá emprestar. Ele
destacou, no entanto, que a ins-

tituição atenderá a demanda dos
clientes, principalmente as pequenas e médias empresas.
“Tudo deve voltar à normalidade em algum ponto do segundo semestre. Com esse tipo de
atividade, estamos apoiando nossa clientela para esse período de
dificuldades, principalmente suprindo problemas de capital de
giro. Temos adotado uma atitude proativa de procurar nossos
clientes quando se configura que
determinado setor está em uma
crise um pouco mais acentuada”,
disse Rubem Novaes.
O ministro Paulo Guedes
lembrou que o Banco Central já
tinha liberado R$ 135 bilhões de
depósitos compulsórios (dinheiro que os bancos são obri-

gados a deixar depositados no
Banco Central). O dinheiro liberado pelo BC pode ser usado
pelos bancos para oferecer empréstimos. “Por razões econômicas já estávamos liberando.
Então, chega em um ótimo momento, exatamente no momento que a crise está chegando”,
afirmou.
“Antes da nossa reunião, eu
falei por telefone com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, que também está
monitorando as condições de liquidez da economia. Ele me assegurou que as condições de liquidez estão absolutamente estáveis e vai garantir essa manutenção da estabilidade”, disse
Guedes. (Agencia Brasil)

No fim de uma semana marcada pelo pânico no mercado financeiro global, a bolsa de valores reverteu quase toda a perda registrada na quinta-feira
(12). O dólar, no entanto, voltou a subir e a fechar na maior
cotação nominal desde a criação do real.
O índice Ibovespa, da B3, a
bolsa de valores brasileira, encerrou a sexta-feira (13) com
alta de 13,91%, aos 82.677
pontos. O indicador seguiu a
onda das principais bolsas internacionais, que reagiram a estímulos anunciados pelos bancos
centrais do Japão e dos Estados
Unidos, que injetaram dinheiro
para amenizar a crise econômica mundial.
Apesar da alta de hoje, o
Ibovespa encerra a semana
com perdas de 15,63%. Esse
foi o pior desempenho para
uma semana desde outubro de
2008, quando estourou a crise imobiliária nos Estados
Unidos. Em 2020, o principal
índice da bolsa de valores acu-
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Dólar passa de R$ 4,80 e Bolsa
dispara 14% após quinta-feira tensa

mula queda de 28,51%.
Dólar
O otimismo no mercado de
ações não se estendeu ao câmbio. O dólar comercial operou
em baixa durante quase toda a
sessão, mas encerrou a sextafeira vendido a R$ 4,813, com
alta de R$ 0,0271 (+0,57%). A
divisa começou o dia com forte queda. Por volta das 10h30,
chegou a R$ 4,64, na mínima
do dia. A cotação, no entanto,
subiu durante a tarde, após o

presidente Donald Trump
anunciar estado de emergência nacional nos Estados Unidos por causa do coronavírus
e liberar US$ 50 bilhões para
o combate à doença.
A moeda norte-americana
encerrou a semana com alta de
3,85%. Essa foi a maior desvalorização semanal do dólar desde novembro do ano passado. A
divisa acumula alta de 7,4% em
março e de 19,93% no ano.
A semana foi marcada pela
alta volatilidade no mercado fi-

nanceiro por causa do agravamento da epidemia de coronavírus, elevado à categoria de
pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela disputa de preços do petróleo entre
Arábia Saudita e Rússia. A imposição de quarentena em diversas
regiões e países diminui a produção e o consumo, podendo levar a
uma recessão global. O aumento
da extração de petróleo por dois
dos principais fornecedores mundiais diminui o preço internacional do barril, prejudicando países produtores como o Brasil.
Ministério da Economia
No Brasil, o Ministério da
Economia anunciou uma série de
medidas emergenciais , como a
antecipação para abril da primeira
parcela do décimo terceiro de
aposentados e pensionistas, a redução de juros para o crédito consignado dos beneficiários da Previdência Social e a possibilidade
de uma nova rodada de saques do
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS). (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Trump declara
coronavírus uma
emergência nacional
O presidente norte-americano, Donald Trump, declarou na
sexta-feira (13) uma emergência nacional devido ao rápido crescimento do coronavírus, abrindo a porta para fornecer o que ele
disse ser cerca de US$ 50 bilhões em ajuda federal para combater a doença.
Trump fez o anúncio em uma entrevista coletiva nos jardins
da Casa Branca.
O presidente dos Estados Unidos disse que estava declarando emergência nacional para “liberar todo o poder do governo
federal”. Ele fez um apelo para que todos Estados criem centros
de emergência para ajudar a combater o vírus.
Trump estava sob pressão para declarar uma emergência de
doenças infecciosas sob lei de 1988 que permitiria à Agência
Federal de Gestão de Emergências (Fema, na sigla em inglês)
fornecer fundos de desastres para governos estaduais e municipais e equipes de suporte de implantação. Esse poder raramente
é usado. O ex-presidente Bill Clinton, em 2000, declarou tal
emergência para o vírus do Nilo Ocidental. (Agencia Brasil)

Coronavírus:
Kremlin pede que
imprensa fique longe
de Putin
O Kremlin pediu na sexta-feira (13) aos repórteres que acompanham o presidente Vladimir Putin que não compareçam a eventos oficiais caso se sintam indispostos, uma medida de precaução para proteger do coronavírus os funcionários do governo.
O governo russo fez o apelo um dia depois de a câmara baixa
do parlamento dizer que estava desinfectando suas dependências
porque um parlamentar ignorou uma quarentena do coronavírus
para comparecer a sessões da assembleia, incluindo uma em que
Putin discursou.
Moscou informou que registrou oficialmente 34 casos de
coronavírus e nenhuma morte, mas alguns médicos questionaram a precisão das cifras devido ao que classificam como uma
inconstância de exames.
“Quero me dirigir a todos os membros do corpo de imprensa
do Kremlin (que cobre Putin) e todos os jornalistas e editores...
que cobrem as atividades do presidente no Kremlin”, disse Dmitry Peskov, porta-voz de Putin.
Sinal de coronavírus
“Fiquem especialmente atentos em relação a qualquer sinal
do coronavírus. Se simplesmente se sentirem indispostos, por
favor, não venham ao Kremlin, não participem de atividades jornalísticas no Kremlin”, afirmou.
Peskov disse que os cuidados de saúde do próprio Putin são
de nível extraordinariamente elevado e que ele está trabalhando
plenamente. Ele não quis dizer se Putin fez um teste de coronavírus.
“Informações detalhadas sobre a saúde do presidente não se
destinam a uma publicação ampla”, disse Peskov.
Quanto ao incidente do parlamentar que ignorou as regras de
autoisolamento do coronavírus, ele se disse “convencido de que
o presidente não teve nenhum contato com este parlamentar”.
(Agencia Brasil)

Ibovespa avança com trégua
nos mercados externos e
ações de Banco Central
A bolsa paulista começava
a sexta-feira com o Ibovespa
em alta de 14%, acompanhando a recuperação de mercados
acionários no exterior, em
meio a ações de bancos centrais, após uma semana de fortes quedas, marcada pelo clima de pânico com a pandemia
de coronavírus, além da guerra de preços do petróleo.
Às 10:24, o Ibovespa subia
14,09 %, a 82.807,03 pontos,
com as ações da Vale liderando os ganhos, com valorização
de 24,55%.
Na véspera, o Ibovespa
caiu 15,15%, a 72.269,67
pontos, na pior performance
desde 10 setembro de 1998,
ano marcado pela crise financeira russa. O tombo só não
foi maior porque o Federal
Reserve de Nova York anunciou injeção de 1,5 trilhão de
dólares no sistema financeiro.
Até a quinta-feira, o Ibovespa à vista acumulava queda
de quase 26% na semana, ampliando a perda em 2020 para
mais de 37%.
Nesta sexta-feira, vários
BC anunciaram pacotes de estímulos e medidas para tentar
com atenuar os efeitos da pan-

demia nas respectivas economias, bem como nos seus mercados, entre eles o Banco do
Japão e o Banco do Povo da
China.
Para a equipe da Guide Investimentos, investidores
continuarão avaliando o novo
nível de preços – agora muito
mais atrativos – contra os riscos latentes da conjuntura atual, bem como a volatilidade
seguirá extrema em razão da
manutenção da incerteza sobre
o Covid-19 e a guerra de preços do petróleo.
Na Europa, o FTSE 100
subia quase 7% em Londres,
enquanto o alemão DAX tinha
alta de mais de 6%. Nos Estados Unidos, o futuro do S&P
500 avançava cerca de 5%.
No Brasil, as atenções
também estão voltadas para
Brasília, mai s e s p e c i f i c a mente para o resultado do
exame de coronavírus feito pelo presidente Jair Bolsonaro, após um após um
integrante de sua comitiva
presidencial em viagem
aos Estados Unidos ter resultado positivo em teste
para o novo vírus. (Agencia
Brasil)
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Brasil tem casos de transmissão
comunitária de coronavírus
Epicentro de novo
coronavírus migra
para Europa,
afirma OMS
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, afirmou na sexta-feira (13) que o
número de casos de coronavírus na Europa superou a quantidade registrada no ponto de
origem da doença: a cidade de
Wuhan, na província de Hubei,
na China.
“Mais de 132 mil casos de
Covid-19 foram registrados,
em 123 países e territórios. [O
coronavírus] atingiu um marco
trágico: 5 mil pessoas perderam suas vidas”, relatou Ghebreyesus. A Itália, maior foco
de Covid-19 fora da China, registra 15 mil casos confirmados e mais de mil mortes no
momento da publicação desta
reportagem.
Sobre a pandemia, o médico afirmou que a OMS elabo-

rou, com evidências científicas, um guia composto de oito
pilares de ações que devem ser
adotadas por países signatários.
“Nossa mensagem aos países
continua a ser: vocês precisam
ter uma abordagem ampla. Não
apenas testes, não apenas as redes de contágio. Não apenas a
quarentena. Não apenas distanciamento social. Tomem todas
essas medidas”, afirmou.
Sobre medidas sanitárias
que podem ser adotadas individualmente, Tedros voltou a
indicar a higiene contínua das
mãos. “São coisas simples e
eficazes que todos podemos
fazer para diminuir o risco de
infecção em nós e nas pessoas
ao nosso redor. Limpe suas
mãos regularmente com álcool gel ou água e sabão”. (Agencia Brasil)

Servidores federais
que voltarem do
exterior ficarão isolados
Os órgãos públicos federais
devem evitar mandar servidores
para viagens a trabalho ao exterior. Caso a viagem seja indispensável, o trabalhador que voltar de outros países deverá ficar
isolado e trabalhar de casa por
14 dias. As medidas constam de
instrução normativa do Ministério da Economia publicada na
sexta-feira (13) no Diário Oficial da União, com medidas para
órgãos federais evitarem o avanço do coronavírus.
Além das restrições a viagens, os órgãos públicos deverão reavaliar criteriosamente a
necessidade de realização de
eventos e reuniões com elevado número de participantes, enquanto durar a pandemia decretada pela Organização Mundial de Saúde
(OMS). Os gestores deverão
avaliar a possibilidade de adiar
os eventos ou realizá-los por videoconferência ou outro meio
eletrônico.
A instrução normativa também determinou que os órgãos
e as entidades da administração
pública federal organizem campanhas de conscientização e promovam medidas de prevenção no
ambiente de trabalho. Enquanto
permanecer o estado de emergência de saúde pública, os atestados de afastamento por motivo de saúde poderão ser entregues no formato digital, no prazo de até cinco dias após a sua
emissão.
A Secretaria de Gestão e
Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia está trabalhando em conjunto com o Mi-

nistério da Saúde para definir as
ações, monitorando e avaliando
diariamente a evolução da epidemia de Covid-19 no Brasil.
Ministério emite recomendações
Mais cedo, o Ministério da
Saúde apresentou um conjunto
de medidas de combate ao novo
coronavírus a gestores estaduais
e municipais de saúde durante
reunião virtual. Entre as recomendações está o cancelamento ou adiamento de eventos com
grande participação de pessoas.
Saiba como se prevenir
O Ministério da Saúde destaca como as principais formas
de prevenção:
- lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por
pelo menos 20 segundos ou usar
álcool gel;
- evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
- ficar em casa quando estiver doente;
- evitar contato próximo com
pessoas doentes;
- usar um lenço de papel para
cobrir boca e nariz ao tossir ou
espirrar e descartá-lo no lixo
após o uso;
- não compartilhar copos,
talheres e objetos de uso pessoal;
- limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com
frequência;
- manter ambientes bem
ventilados e higienizar as mãos
após tossir ou espirrar. (Agencia Brasil)

O Brasil teve os primeiros
casos de transmissão comunitária de coronavírus. De acordo
com a última atualização do Ministério da Saúde, essa nova situação foi registrada nas cidades
de São Paulo e do Rio de Janeiro. Transmissão comunitária
ocorre quando as equipes de vigilância não conseguem mais
mapear a cadeia de infecção, não
sabendo quem foi o primeiro
paciente responsável pela contaminação dos demais.
No total, quatro pessoas adquiriram o vírus por essa modalidade de transmissão. Outras 79
são casos importados (que foram contaminadas no exterior)
e 15 foram infectadas por transmissão local (por meio de contato com pessoas de casos importados).
“Não temos evidência de
aumento de internação por
síndrome respiratória aguda
grave”, comentou o secretário
de vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson
de Oliveira.
No balanço do ministério
disponibilizado na sexta-feira
(13), o número de casos confirmados do novo coronavírus
(Covid-19) chegou 98. Foram
21 pessoas infectadas a mais
do que o último dado, anunciado na quinta-feira, (12). Os ca-

sos suspeitos aumentaram para
1.485. Os descartados ficaram
em 1.344.
Os estados de São Paulo e
Rio de Janeiro são os epicentros
do surto no país, respectivamente com 56 e 16 casos confirmados. Em seguida vêm Paraná
(seis), Rio Grande do Sul (quatro), Goiás (três) e Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, Distrito Federal e Pernambuco
(dois casos cada um). Completam a lista Alagoas e Espírito
Santo (um caso).
Nos casos suspeitos, São
Paulo também lidera (753), seguido de Minas Gerais (116),
Rio Grande do Sul (81), Santa
Catarina (77), Rio de Janeiro (76) e Distrito Federal (75).
Apenas Roraima e Amapá não
possuem casos confirmados ou
suspeitos.
Do total, 15% dos casos confirmados demandam maior nível
de atenção, podendo evoluir
para agravamento. Há 12 pessoas hospitalizadas.
Transmissão comunitária
A transmissão comunitária
ocorre quando há maior difusão
do vírus e as equipes de vigilância não sabem mais quem originou os casos. Neste caso,
as medidas recomendadas pelo
Ministério da Saúde se tornam

mais complexas, conforme conjunto de iniciativas divulgado
pela equipe da pasta.
Saiba tudo sobre coronavírus
A Agência Brasil reuniu as
principais dúvidas e perguntas
sobre Covid-19. Veja o que se
sabe sobre a pandemia e sobre o
vírus até agora. O novo coronavírus (SARS-Cov-2) causa a doença denominada Covid-19, que
teve início na China, em dezembro de 2019. Os sintomas do
Covid-19 envolvem febre, cansaço e tosse seca. Parte dos
pacientes pode apresentar
dores, congestão nasal, coriza, tosse e diarreia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a estimativa é que
o período de incubação seja
de 1 a 14 dias. Os públicos
mais vulneráveis são idosos e
pessoas com doenças crônicas (diabetes, pressão alta e
doenças cardiovasculares). A
transmissão pode ocorrer por
gotículas de saliva, espirro,
tosse ou catarro, que podem
ser repassados por toque ou
aperto de mão, objetos ou superfícies contaminadas pelo
infectado. As principais formas
de prevenção são: lavar frequentemente as mãos por 20 segundos com sabonete ou usar álcool

gel; evitar contato próximo com
pessoas doentes; usar um lenço
de papel para cobrir boca e nariz
ao tossir ou espirrar, e descartálo no lixo após o uso; não compartilhar copos, talheres e objetos de uso pessoal.
Rio de Janeiro vai suspender aulas
As escolas municipais do
Rio de Janeiro terão as aulas
suspensas na semana que
vem como medida de prevenção à circulação do novo coronavírus. A decisão foi anunciada na sexta-feira (13) pela
Secretaria Municipal de Educação e entra em vigor na próxima segunda-feira (16).
Direito do consumidor
A partir de sexta-feira (13)
Procon de São Paulo disponibiliza em seu aplicativo um
botão específico para consumidor registrar reclamações
sobre prejuízos causados
após pandemia do coronavírus, como problemas para
cancelar viagens, abusividade de preço e falta de produtos. Segundo o Procon-SP,
até a sexta-feira, já foram registrados 1.150 atendimentos, dos quais 900 são reclamações e 250 são consultas.
(Agencia Brasil)

Prefeitura do Rio suspende eventos
e adia férias na área da saúde
A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou, na tarde de sextafeira (13), um conjunto de medidas para prevenir a circulação
do coronavírus na cidade, uma
vez que o número de casos pode
aumentar nos próximos 15 dias.
Além da suspensão das aulas, que já havia sido adiantada
pela Secretaria Municipal de
Educação, foi divulgado o adiamento das férias de profissionais da saúde e assistência social por tempo indeterminado, a
suspensão do alvará para eventos que causem aglomerações e
a recomendação de turnos de
trabalho com início alternado
para a indústria, o comércio e os
serviços.
Em entrevista coletiva ao
lado de integrantes da cúpula do
governo, o prefeito Marcelo
Crivella informou que as medidas serão reavaliadas na próxima terça-feira (17), quando poderão ser suspensas ou acompanhadas de novas decisões. “Estamos confiantes de que, com as
medidas preventivas, não teremos o caos que muitos anteveem”, disse Crivella, que pediu
que tranquilidade aos cariocas.
A prefeitura também suspendeu a programação de seus equipamentos culturais, como teatros, cinemas e lonas. Quanto
aos equipamentos culturais privados, a recomendação é que as
pessoas evitem frequentá-los.
Outra sugestão do poder municipal é que o EstádioNilton Santos, popularmente conhecido

como Engenhão, realize eventos
esportivos sem público.
Além de suspender as licenças já concedidas para eventos
na cidade, a prefeitura anunciou
que não vai conceder novas autorizações. Também foram suspensas as visitas a casas de repouso de idosos que pertencem
ao poder público municipal, já
que essa população é a que corre maior risco de desenvolver
um quadro grave da doença.
A prefeitura informou que
vai disponibilizar álcool gel em
todas as suas repartições públicas e fazer parcerias com concessionárias de transporte, telefonia e meios de comunicação
para reforçar a divulgação das
práticas de prevenção ao coronavírus.
A única forma cientificamente comprovada de prevenir a
Covid-19 é higienizar bem as
mãos e evitar o contato das mãos
sujas com o rosto, o nariz e a
boca. Outros cuidados são usar
lenços descartáveis após tossir
e espirrar ou proteger a boca
com o antebraço, se precisar fazer isso em público. A prefeitura do Rio recomenda ainda que
pessoas com imunidade debilitada evitem sair de casa.
Uma das principais preocupações do Poder Público é evitar a lotação dos transportes públicos. Chegou a ser cogitado
impedir que as pessoas fizessem
viagens em pé em ônibus e transportes sobre trilhos, mas optouse por sugerir que a indústria

padronize turnos de trabalho
com início às 6h; o comércio,
às 8h; e os serviços, às 10h, para
que os trabalhadores não usem
os modais ao mesmo tempo.
“Isso nós recomendamos.
Temos que preservar a atividade
econômica, porque é ela que vai
pagar a conta toda desse esforço que vamos fazer”, afirmou
Crivella.
Telesaúde
A secretária municipal de
Saúde, Beatriz Busch, pediu que
quem apresente quadro semelhante a uma gripe sem maiores
repercussões não procure as
unidades de saúde.
“Nenhum sistema de saúde
vai conseguir suportar se todas
as pessoas que tiverem dúvidas
procurarem uma dessas unidades. Para dúvidas, temos o Telesaúde. O telefone é 136”, informou Beatriz. “Está tendo febre?
Está tendo sintoma respiratório?
Chegou a hora de procurar a clínica da família. A pessoa se conhece mais do que todo mundo.
Está com dificuldade de respirar? Procure uma unidade de
emergência.”
Beatriz Busch lembrou que,
mesmo que a doença não traga
quadros graves para a maioria
das pessoas, a prevenção é importante para conter a circulação
do vírus e impedir que ele chegue à população mais vulnerável,
que são as pessoas com idade
acima de 60 anos. “Quando cada
um cuidar de si, tem que pensar

que também está cuidando de um
vulnerável.”
A coordenadora de Vigilância em Saúde da prefeitura, Patricia Guttmamm, explicou que
os testes para confirmação do
coronavírus não serão feitos em
todos os quadros. “O exame está
indicado para entender como
está entrada do vírus no país.
Está sendo feito para pessoas
com critérios, como história de
viagem e ter tido febre, sintomas
respiratórios e contato com caso
confirmado” explicou Patrícia,
acrescentando que todo paciente grave internado terá o vírus
pesquisado. “Não é simplesmente a pessoa que está com o nariz
escorrendo, que está espirrando
e com febre baixa. Ela não tem
necessidade, nesse momento, de
saber se é coronavirus ou não.”
Segundo a infectologista, os
testes não são realizados nas
unidades de saúde, onde é feita
apenas a coleta do material. A
partir daí, a amostra é avaliada no
Laboratório Central (Lacen) estadual, que compara o vírus a
outros agentes já conhecidos.
Caso não haja compatibilidade
com nenhum dos outros vírus, a
amostra segue para a Fundação
Oswaldo Cruz, onde é realizado
o exame específico do coronavirus. “É um exame que tem custo e precisa de uma necessidade
operacional. A gente tem que
entender as indicações para fazer [os testes], e não ficar em
uma questão de nervosismo.”
(Agencia Brasil)

Novo coronavírus: governo antecipa
pagamento do 13º para aposentados
O Ministério da Economia
anunciou na quinta-feira (12) a
adoção de providências para
minimizar os impactos da pandemia do novo coronavírus para
a população.
Entre as medidas anunciadas,
está a antecipação, para abril, do
pagamento de R$ 23 bilhões referentes à parcela de 50% do 13º
salário aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional da
Seguridade Social (INSS). A pasta também anunciou a suspensão,
pelo período de 120 dias, da realização de prova de vida dos beneficiários do INSS.
Essas são as primeiras decisões tomadas pelo grupo de monitoramento dos impactos econômicos da pandemia de Covid19, que se reuniu ao longo do dia.
O colegiado foi instituído pelo
ministro da Economia, Paulo
Guedes, com o objetivo de
acompanhar a conjuntura e propor medidas para mitigar os efeitos econômicos do avanço da infecção no país.
O grupo é constituído por representantes de todas as secretarias especiais da pasta, sob a co-

ordenação do secretário-executivo, Marcelo Guaranys. O colegiado monitora as áreas fiscal,
orçamentária, crédito, gestão pública, questões tributárias, setor
produtivo, relação federativa, trabalho e previdência.
“A gente tem grandes preocupações com cadeias produtivas,
verificar o que está sendo desabastecido, o que precisa de auxílio, por exemplo, com produtos
hospitalares, se precisa de alguma facilidade para desembaraço
aduaneiro, se precisa de alguma
redução de tarifa de exportação,
que medida precisa ser adotada a
cada momento necessário. Estamos acompanhando, obviamente,
os indicadores da economia e a
necessidade de remanejamento
de orçamento”, afirmou Marcelo Guaranys, ao comentar sobre
como o grupo deve atuar.
Juros do consignado
O grupo de monitoramento
também anunciou que vai propor
ao Conselho Nacional da Previdência Social a redução do teto
dos juros dos empréstimos consignado em favor dos beneficiá-

rios do INSS, bem como a ampliação do prazo máximo das operações.
“Também proporemos, ao
Congresso Nacional, via medida
legislativa, a ampliação da margem consignável. Existe a margem consignável que é aquela
parcela que a pessoa pode comprometer do seu orçamento, do
seu salário, do seu benefício [no
pagamento do empréstimo]”, explicou o secretário especial da
Previdência e Trabalho, Bruno
Bianco. Atualmente, essa margem está em 30%, mas o governo ainda não definiu qual aumento vai sugerir na proposta.
O governo também estuda
permitir novos saques imediatos
do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS). O saque imediato do FGTS foi iniciado em
2019 e vai até 31 de março deste
ano. A medida permite o resgate
de até R$ 998 por quem tem conta no fundo. “Com relação ao
FGTS, é sim uma medida que estamos analisando, respeitando a
sustentabilidade do fundo e o dinheiro dos cotistas. Todas as
medidas, por isso mesmo digo

monitoramento, elas serão tomadas quando necessárias”, disse o
secretário especial da Fazenda,
Waldery Rodrigues Junior.
Medicamentos
Outra proposta anunciada
pelo grupo é a definição, em parceira com o Ministério da Saúde, da lista de produtos médicos
e hospitalares importados que terão preferência tarifária para garantir o abastecimento das unidades de saúde do país. Também serão tomadas medidas para priorizar o desembaraço aduaneiro de
produtos médicos-hospitalares.
No âmbito da gestão pública,
o governo deve publicar uma Instrução Normativa com recomendações relacionadas ao funcionamento do serviço público federal durante esse período de avanço das infecções pelo novo coronavírus.
“Outras medidas podem ser
adotadas de acordo com o andamento dos trabalhos do grupo de
monitoramento e orientações do
Ministério da Saúde”, informou
o Ministério da Economia, em
nota. (Agencia Brasil)
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Governo do Rio antecipa férias
escolares na rede pública e privada
O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, antecipou
as férias escolares dos alunos
das redes pública e privada do
estado. A decisão está incluída
no decreto assinado pelo chefe
do executivo fluminense com
medidas para prevenir a proliferação do novo coronavírus (Covid-19). De acordo com o governador, as medidas seguem orientação do Ministério da Saúde, dos organismos internacionais de saúde e do secretário de
Estado de Saúde, Edmar Santos.
“Vamos antecipar as férias
escolares a partir de segundafeira [16], pelos próximos 15 dias,
a fim de que avaliemos a necessidade de prorrogar por mais 15
dias”, informou em vídeo divulgado no Youtube.
O decreto do governador
atinge também, sem prejuízo do
calendário recomendado pelo

Ministério da Educação, as universidades. O secretário de Educação, Pedro Fernandes, vai expedir um ato para regulamentar
as medidas referentes às aulas.
Estão suspensas também
pelo prazo de 15 dias os eventos e atividades, ainda que previamente autorizados, que envolvam a aglomeração de pessoas, como os esportivos, os
shows, as feiras, os eventos científicos, os comícios, as passeatas, em local aberto ou fechado. Witzel determinou ainda pelos próximos 15 dias a suspensão de atividades coletivas em
teatros, cinemas e afins.
Não serão permitidas também pelo mesmo prazo, a visitação de unidades prisionais, inclusive as de natureza íntima. As
visitas de advogados a presídios, conforme o decreto, deverá
ser ajustada pela Secretaria de

Administração Penitenciária,
para possibilitar o atendimento
do decreto. Também estão suspensos os prazos processuais
em curso perante administração
pública do estado, bem como o
acesso aos atos dos processos
físicos.
Witzel anunciou ainda a suspensão de visitas a pacientes diagnosticados com coronavírus
que estejam internados na rede
pública ou privada de saúde do
Rio de Janeiro. O governador
chamou a atenção para a importância de todos estarem conscientes do que fazer.
“Estamos hoje passando por
uma grave crise que envolve o
coronavírus. Estamos preparados e tomando as medidas necessárias para evitar que essa
crise fique muito aguda”, disse.
Servidor público

O decreto determina ainda
que qualquer servidor público
ou contratado por empresa que
presta serviço para o estado do
Rio de Janeiro que apresentar
febre ou sintomas respiratórios
como tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração,
dificuldade para respirar e batimento de asas nasais, passa a
ser considerado caso suspeito
e deverá adotar protocolo específico a ser informado em cada
instituição. Após esse procedimento, a secretaria específica ou
a de Saúde expedirá em 48 horas
um registro.
As medidas foram definidas
após reunião no Palácio Guanabara com integrantes do secretariado, dos poderes Judiciário,
do Tribunal de Contas da União,
dos ministérios Público estadual e federal, da Assembleia Legislativa e da Defensoria Públi-

ca para explicar, junto com o secretário de Saúde, Edmar Santos,
as providências necessárias
para não haver um agravamento
da crise.
“O vírus se transmite muito
rapidamente quando há aglomeração e se evitarmos aglomerações não teremos crise aguda e
teremos condições de tratar
aqueles que forem infectados”,
explicou Witzel.
Houve ainda orientação aos
servidores da forma como proceder. “Em todas as repartições
do estado haverá uma redução
no atendimento ao público para
evitar aglomeração”, informou o
governador.
O governador criou ainda um
gabinete de crise para o monitoramento 24 horas de tudo que
estiver acontecendo no estado
com relação a contaminação do
coronavírus e dar assistência à

população. “Estamos trabalhando 24 horas. Todos os secretários e demais poderes estão unidos e juntamente com o Ministério da Saúde. Estamos trabalhando juntos e unidos para trazer o menor desconforto possível para a população”.
Segundo Witzel, todas as informações podem ser obtidas no
site rj,gov,br, que publicará um
boletim diário com as orientações do que deve ser feito.
O governador informou que
marcou uma reunião com empresários representantes de supermercados para evitar desabastecimento.
O secretário de Saúde, Edmar
Santos, disse que é importante
passar para a população que o
movimento do governo do estado é de antecipação a um agravamento da situação da Covid19. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
FORTE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF nº 12.979.898/0001-70 NIRE nº 35.3.0051294-4
(GLWDOGH&RQYRFDomRSDUD$VVHPEOHLD*HUDOGH7LWXODUHVGH&HUWL¿FDGRVGH5HFHEtYHLV,PRELOLiULRV
da 197ª, 198ª, 199ª, 200ª, 201ª, 202ª, 203ª e 204ª Séries da 1ª Emissão da Forte Securitizadora S.A.
Forte Securitizadora S.A., com sede na Rua Fidêncio Ramos, nº 213, 41, CEP 04.551-010, Cidade e Estado de
SP, CNPJ/MF sob nº 12.979.898/0001-70 (“Emissora”), nos termos da Cláusula XII do Termo de Securitização de
Créditos Imobiliários da 197ª, 198ª, 199ª, 200ª, 201ª, 202ª, 203ª e 204ª Séries da 1ª Emissão da Forte Securitizadora
S.A. (“CRI”), vem convocar os Titulares dos CRI para reunirem-se em Assembleia Geral (“AGCRI”), a ser realizada
no espaço para eventos da CoDesign, na Rua Fidêncio Ramos, 100 - Vila Olimpia, SP/SP, no dia 02 de abril de 2020,
às 10h, em 1ª convocação; no mesmo local e data, às 10h45, em 2ª convocação. Ordem do dia: discutir sobre (i)
a redução da amortização ordinária, e alteração na regra de amortização extraordinária, com objetivo de destinar
recursos adicionais ao Fundo de Obras; (ii)RDMXVWHQDFXUYDGHDPRUWL]DomRGRV&5,SDUDDGHTXDomRDRÀX[R
de recebíveis lastro; (iii) RH[DPHGLVFXVVmRHGHOLEHUDomRDFHUFDGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGR3DWULP{QLR
Separado do exercício encerrado em 30/06/2019, e do relatório dos auditores independentes e, (iv) a autorização
para que a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, realizem todos e quaisquer atos necessários para a
implementação das deliberações desta assembleia, incluindo, mas não se limitando, à celebração de aditamentos
DRV'RFXPHQWRVGD2SHUDomR2V7LWXODUHVGRV&5,TXHVH¿]HUHPUHSUHVHQWDUSRUSURFXUDomRGHYHUmRHQWUHJDU
RLQVWUXPHQWRGHPDQGDWRFRPSRGHUHVHVSHFt¿FRVSDUDUHSUHVHQWDomRQD$*&5,QDVHGHGD(PLVVRUDRXGD
9yUW['LVWULEXLGRUDGH7tWXORVH9DORUHV0RELOLiULRV/WGD na avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 2º andar, SP/
SP, CEP 01452-000, com, pelo menos, 24 horas de antecedência da referida assembleia e também por meio do
HQGHUHoRHOHWU{QLFRDJHQWH¿GXFLDULR#YRUW[FRPEU. São Paulo/SP, 12/03/2020. Forte Securitizadora S.A.

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 290ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 290ª Série da 2ª Emissão da CIBRASEC
COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 2º andar, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, neste ato
representada na forma de seu Contrato Social, na qualidade de agente ﬁduciário e representante dos Titulares dos
CRI (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”), a ser realizada em 01 de abril de 2020, às 11:00h, na Rua Tabapuã, 1.123 – 21º andar–
Itaim Bibi, São Paulo/SP, a ﬁm de, nos termos da Cláusula Décima Quarta do Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários da 290ª Série da 2ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo de
Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Das medidas a serem tomadas incluindo, mas, não se
limitando a exigir ou não a Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários em razão dos seguintes
descumprimentos: a) mora reiterada, nos termos da cláusula 5.1 item (b), alínea (i) do Instrumento particular de
Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e outras avenças celebrado em 25 de setembro 2017 entre a Cedente, a
Emissora e Fiadores, conforme aditado (“Contrato de Cessão” e “Evento de Recompra Compulsória Parcial”,
respectivamente); e b) não apresentação no prazo concedido no item ‘b’ da Assembleia Geral Extraordinária de
Titulares de Recebíveis Imobiliários realizada em 27/12/2019, do Reforço da Cessão Fiduciária; (ii) Caso não sejam
aprovados os itens ‘i’, ‘a’ e ‘b’ acima, avaliar a proposta apresentada pelo Grupo Cem Participações S.A. à Emissora
em 09/03/2020 de recompra total facultativa do CRI (“Proposta”); (iii) Autorizar o Agente Fiduciário e a Emissora a
realizar todos os atos necessários para a implementação das deliberações da presente assembleia, incluindo, mas
não se limitando, a celebração de eventuais aditamentos aos Documentos da Operação. Nos termos do artigo 126
da Lei das S.A., os titulares dos CRI poderão se fazer representar na AGT por procuração, emitida por instrumento
público ou particular, com ﬁrma reconhecida, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.
Preferencialmente, os instrumentos de mandato com poderes para a representação na AGE a que se refere este edital
de convocação devem ser encaminhados ao Departamento Jurídico da Emissora com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AGE. Cópia da documentação poderá ser encaminhada
por correio eletrônico para os seguintes endereços: juridico@cibrasec.com.br e juridico@isecbrasil.com.br, com cópia
para o Agente Fiduciário: agenteﬁduciario@vortx.com.br. A AGT será instalada em primeira convocação, nos termos
da cláusula 14.4 do Termo de Securitização, mediante a presença do(s) Titular(es) que representem pelo menos 2/3
(dois terços) dos CRI em circulação, e em segunda convocação com qualquer número, conforme edital que será
oportunamente publicado. Ressalta-se, nos termos do artigo 111 do Código Civil, que o não comparecimento dos
titulares dos CRI e/ou a não deliberação quanto às ordens do dia propostas neste edital, ensejará a continuidade dos
atos de diligência da Emissora para manutenção do CRI, nos termos previstos nos documentos da operação.
São Paulo, 11 de março de 2020. CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO.
Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 1016117-98.2018.8.26.0008. O Dr. Luis Fernando Nardelli, Juiz de Direito
da 3ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé, na forma da lei, etc. Faz saber a Danielle França Silva, CPF
357.976.728-39 que, Alexandre Ortega, lhe ajuizou ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança,
objetivando o pagamento do débito relativo aos aluguéis e impostos vencidos no valor de R$ 14.400,00, do
imóvel sito à Rua Frei Orlando, nº 49, casa 4, Vila Santa Isabel, Capital-SP, bem como dos aluguéis vincendos.
Estando a ré em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis
após fluir o prazo de 20 dias supra, pague o débito, devidamente atualizado e acrescido das demais cominações
legais ou querendo ofereça defesa, nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-seão
verdadeiros os fatos alegados na inicial, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de
revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 13/12/2019.
14 e 17/03
Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 1053991-74.2014.8.26.0100. A Dra. Lúcia Caninéo Campanhã,
Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, FAZ SABER a JOSÉ ROBERTO CARDEAL
LOUZADA, CPF: 435.907.438-75, que ASSOCIAÇÃO NÓBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL, CNPJ: 33.544.370/0014-63 (entidade mantenedora do Colégio São Luis) ajuizou-lhe Ação de Cobrança
pelo Procedimento Sumário, objetivando o recebimento de R$ 8.463,82 (Junho/dezembro 2012), representada
pelo inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes em 08/10/
2011. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a
fluir dos 20 dias supra, CONTESTE, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não
sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 14 de Outubro de 2019.
13 e 14/03
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RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR
H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH
R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR
DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU
HVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D (PDQXHO%UDQGmR)LOKRQDIRUPD
GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  )(% &(5($/,67$ (,5(/, &13-  TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR
GH 0RQLWyULD SRU SDUWH GH %DQFR 6DQWDQGHU %UDVLO  6$ SDUD FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5  DJRVWR GH
 GHFRUUHQWHGD3URSRVWDGH$EHUWXUDGH&RQWDGH'HSyVLWRVH$GHVmRD3URGXWRVH6HUYLoRV3HVVRD-XUtGLFD
Q  FRQWD FRUUHQWH  (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR
VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU (',7$/ SDUD RV DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH HP 
GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR ILFDQGR LVHQWD GH FXVWDV SURFHVVXDLV  DFUHVFLGR GH KRQRUiULRV
DGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGRYDORUGRGpELWR DUWLJRGR&3& RXRIHUHoDHPEDUJRV1mRVHQGRRIHUHFLGRV
HPEDUJRVRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWR
DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6  H     
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 3DXOD9HOORVR5RGULJXHV)HUUHULQDIRUPDGD
/HLHWF)$=6$%(5D R )$%,2&+248(%$/%2$%UDVLOHLUR6ROWHLUR2875265*9-&3)
 FRP HQGHUHoR j 5XD GH 6HUYLGDR  -DUGLP GD &RQTXLVWD ]RQD /HVWH  &(3  6mR 3DXOR  63 TXH
OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH 'HVSHMR 3RU )DOWD GH 3DJDPHQWR &XPXODGR &RP &REUDQoD SRU SDUWH GH 9RJD
(PSUHHQGLPHQWR /WGD REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  MXQKR GH   GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH /RFDomR
GH LPyYHO UHVLGHQFLDO (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU
(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVR
GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWH UHVSRVWD 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR
HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL
1$'$0$,6H
(',7$/'(,17,0$d235$=2'( 9,17( ',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 3DXOD9HOORVR5RGULJXHV)HUUHULQDIRUPDGD/HLHWF)$=
6$%(5D R D5HQDWR1RYHOOL)LOKR&3)HVP0DULD$SDUHFLGD=XLP1RYHOOL&3)TXHQRVDXWRV
GD$omRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOQRYDORUGH5 GH] DMXL]DGDSRU%UXQR3XHUWR&DUOLQH*XLOKHUPH
&RUUDOHV+HQULTXHVHPUD]mRGR,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH&RQWUDWRGH3UHVWDomRGH6HUYLoRVHGH+RQRUiULRV$GYRFDWtFLRVFRP
RDGYRJDGR'U&DUORV$OEHUWR'HO3DSD5RVVLTXHIRLVXEVWDEHOHFLGRVHPUHVHUYDVDRVH[HTXHQWHVIRUDGHIHULGDDGHVFRQVLGHUDomR
GDSHUVRQDOLGDGHMXUtGLFDGDHPSUHVD1RYHOOL.DUYDV3XEOLFLGDGH/WGDFRPDLQFOXVmRGRVyFLR5HQDWR1RYHOOL)LOKRQRSyORSDVVLYR
GDDomREHPFRPRIRLGHWHUPLQDGDD,17,0$d2GRFRH[HFXWDGRHVXDPXOKHUDFLPDPHQFLRQDGRVDFHUFDGDSHQKRUDVREUH
DPHWDGHUHPDQHVFHQWHGHGRLPyYHOREMHWRGDPDWUtFXODQGR&5,GH,WX63VLWRQD$ODPHGDGRV7LFR7LFRV
HQFHUUDQGRDiUHDWRWDOGHPUHFDLQGRSRUWDQWRDSHQKRUDVREUHDWRWDOLGDGHGRLPyYHOPHQFLRQDGR(VWDQGRHPOXJDU
LJQRUDGRH[SHGHVHRHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUDSyVRSUD]RVXSUDDSUHVHQWHPLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRU
H[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H

ABC71 Soluções em Informática S.A.
CNPJ/MF no 63.027.692/0001-81
Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária
Ficam os acionistas da ABC71 Soluções em Informática S.A. com sede na Alameda Santos, 1000, 4º andar, na cidade de São Paulo - SP, Convocados para a
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 20/03/2020, na sede da Sociedade, às 8h00m, em primeira convocação, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: i - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.12.2019;
ii - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referentes ao exercício encerrado em 31.12.2019; iii - Eleição dos
membros da Administração e fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2020. As informações e os documentos relativos às
matérias a serem discutidas na Assembleia Geral encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia para consulta. Para tomar parte da
Assembleia Geral, o acionista deverá apresentar documento hábil de identidade. No caso de o acionista ser representado por procurador, esse deverá
apresentar instrumento de mandato, o qual será constituído há menos de 1 (um) ano, e ser acionista, administrador da companhia ou advogado. São Paulo,
20 de fevereiro de 2020. Antonio Flávio Barbosa - Diretor Presidente e de TI.

HAF Comércio de Alimentos Ltda.

CNPJ/MF n° 29.344.782/0001-68 - NIRE n.º 35.235.157.057
Edital de Convocação Ordinária
Ficam convidados os senhores quotistas para a Reunião de Sócios, a realizar-se no dia 23/04/2020, em 1ª convocação às 10 horas e em 2ª e última
convocação às 10:30 horas, na sede social, na Rua Antônio de Oliveira, 293,
São Paulo/SP, para a deliberação dos seguintes itens da Ordem do Dia: 1)
Leitura, discussão e votação das contas da Diretoria, balanço patrimonial
e demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados
em 31/12/2018 e 31/12/2019; e 2) sobre a destinação dos resultados dos
exercícios sociais encerrados em 31/12/2018 e 31/12/2019. Mais e finalmente, a presente convocação se dá em continuidade da disponibilização
de documentos realizada em 10/03/2020, enviada por e-mail e por correio aos sócios quotistas. São Paulo, 12/03/2020. Francisco Pereira Silva.

HAF Comércio de Alimentos Ltda.

CNPJ/MF n° 29.344.782/0001-68 - NIRE n.º 35.235.157.057
Edital de Convocação Extraordinária
Ficam convidados os senhores quotistas para a Reunião de Sócios,
a realizar-se no dia 20/03/2020, em 1ª convocação às 10 horas e
em 2ª e última convocação às 10:30 horas, na sede social, na Rua
Antônio de Oliveira, 293, São Paulo/SP, para a deliberação dos
seguintes itens da Ordem do Dia: 1) sobre a cessão de quotas do
sócio Adair de Oliveira Dayrell para o sócio Francisco Pereira Silva,
instrumentalizada em 28/02/2020; 2) sobre o desligamento do
Sr. Adair de Oliveira Dayrell da administração da Sociedade; e 3)
sobre a aprovação da 2ª Alteração do Contrato Social da Sociedade.
São Paulo, 12/03/2020. Francisco Pereira Silva.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0025588-45.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SABORES DA MINHA TERRA RESTAURANTES LTDA., CNPJ 03.979.569/0001-39, na
pessoa de seu representante legal, que por este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513,
e ª)6ªDOª#0# ªFOIªDETERMINADAªAªSUAª).4)-!±°/ªPORª%$)4!, ªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªÞTEIS ªQUEªmUIRÈªAPØSª
o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$102.152,52(Nov/2019), devidamente atualizada, sob pena de
MULTAªDEªªSOBREªOªVALORªDOªDÏBITOªEªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªDEªªARTIGOªªEªPARÈGRAFOS ªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ª
&ICAªCIENTE ªAINDA ªQUEªNOSªTERMOSªDOªARTIGOªªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ªTRANSCORRIDOªOªPERÓODOªACIMAªINDICADOªSEMªOª
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova
INTIMAÎÍO ªAPRESENTE ªNOSªPRØPRIOSªAUTOS ªSUAªIMPUGNAÎÍOª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAª
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de janeiro de 2020.
B 13 e 14/03

Edital de Citação Prazo 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 0030284-65.2012.8.26.0100
(USUC 762) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s)
Francisco Gonçalves de Aguilar, Alberto Novaes Di Nolla, João Batista Zambotti, Teresa Pinto Zamboti, Jorge
Abrahão Zambotti, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges,
se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Carlos Antonio da Costa e Elaine Aparecida Sales Costa
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Bento Vieira
de Castro, nº 46 Vila Marlene, Itaquera - São Paulo SP, com área de 230,00 m², contribuinte nº 114.253.0008-0,
DOHJDQGRSRVVHPDQVDHSDFt¿FDQRSUD]ROHJDO(VWDQGRHPWHUPRVH[SHGHVHRSUHVHQWHHGLWDOSDUDFLWDomR
GRVVXSUDPHQFLRQDGRVSDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVDÀXLUDSyVRSUD]RGHGLDVFRQWHVWHPR
feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL
%H

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007804-32.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Botto Muscari, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
EDITORA OFICIAL DE LISTAS TELEFÔNICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO LTDA - ME, CNPJ 04.843.764/0001-08, na pessoa de seu
representante legal e a Flavio Anderson Carrara, CPF 884.803.139-00 e Aparecida de Mello Carrara, CPF 076.611.218-75, que Banco
Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 71.845,21 (jan/2019), acrescidos de juros e correção
monetária, referente ao saldo devedor do Contrato de Abertura de Conta, Poupança, Limite de Crédito, Utilização de Outros Produtos e
Serviços e Outras Avenças - Pessoa Jurídica, conta corrente nº 13000454-0, agência 2078. Estando os requeridos em lugar ignorado,
foi deferida a CITAÇÃO PORª%$)4!, ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEMªOªVALORªSUPRAªDEVIDAMENTEªCORRIGIDO ªEª
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que os tornarão isentos das custas ou embarguem, sob pena
de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC),
PRESUMINDO SEªVERDADEIRASªASªALEGAÎÜESªDEªFATOªFORMULADASªPELOªAUTORª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAª
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de fevereiro de 2020.
B 13 e 14/03

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0074986-52.2019.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDO
HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Stamp Arte em Moda Ltda,
CNPJ 08.838.353/0001-77, na pessoa de seu representante legal, que a Ação de Procedimento Comum,
requerida por Banco Santander (Brasil) S/A, foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de
R$ 172.495,24 (out/2019), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e
demais cominações. Estando a executada em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, em 15 dias,
DÀXLUDSyVRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRYROXQWiULRGRGpELWRVRESHQDGHVHUDFUHVFLGRGHPXOWD
no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, independente de penhora ou
QRYDLQWLPDomRRIHUHoDVXDVLPSXJQDo}HV DUWGR&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOD¿[DGRHSXEOLFDGR
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de fevereiro de 2020.
B 13 e 14/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0006509-21.2012.8.26.0003 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 Centro Automotivo Novo JF Ltda (CNPJ n° 08.631.303/0001-14),
Jorge Wilson Pereira Lima (CPF n° 302.366.998-91) e Izaura Pereira Ramos (CPF n° 309.948.288-96)
que Banco Santander (Brasil) S.A., lhes ajuizou ação de Procedimento Comum Cível, objetivando
condenar os requeridos ao pagamento de R$ 105.602,48 (Março de 2012), bem como a custas, honorários
e demais cominações, referente a “Cédula de Crédito Bancário, Cheque Empresa Plus-Business”, nº
0779130000568000173.Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que
HPGLDVDÀXLUDSyVRVGLDVVXSUDFRQWHVWHPVRESHQDGHVHUHPFRQVLGHUDGRVUHYpLVHSUHVXPLU
se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador
HVSHFLDOHPFDVRGHUHYHOLD DUW,9 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de janeiro de 2020. B 13 e 14/03

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020301-38.2018.8.26.0001 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). CINTHIAELIAS
DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. Faz saber a Sempre Frio Transportes Ltda ME, CNPJ 66.163.544/000182, na pessoa de seu representante legal e a, Antonio Alvin Pereira, CPF 100.815.238-23 e Bruna Lemes
Pereira, CPF 229.031.328-95, que nos autos do Cumprimento de Sentença, requerido por Banco do Brasil
S/A, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, intimados ficam para no prazo de 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, efetuarem o pagamento da importância de R$ 357.790,40 (24/08/2018), devidamente atualizada,
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e §§ do CPC).
Ficando cientes ainda, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que os executados, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação. 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 25 de novembro de 2019.

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,,-DEDTXDUD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 0DUFR$QWRQLR%RWWR0XVFDULQDIRUPD
GD /HL HWF )D] 6DEHU D 6PDUW &RPpUFLR GH (OHWU{QLFRV /WGD &13-   TXH %OX /RJLVWLFV %UDVLO
7UDQVSRUWHV ,QWHUQDFLRQDLV /WGD OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  PDLR GH
  UHSUHVHQWDGD SHOR ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH &RQILVVmR GH 'tYLGD ILUPDGR SHODV SDUWHV (VWDQGR D H[HFXWDGD
HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR
RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR
H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU
TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP
SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi
QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD
GDOHL1$'$0$,6H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,  6DQWR $PDUR (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  &OiXGLD /RQJREDUGL &DPSDQD QD
IRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R )$%,2)(55(,5$&$0326%UDVLOHLUR&3)FRPHQGHUHoRj5XD
5DIDHOGH3URHQFDFDVD9LOD1RYDGDV%HOH]DV&(36mR3DXOR63TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomR
GH 0RQLWyULD SRU SDUWH GH %DQFR %UDGHVFR 6$ SDUD FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5  VHWHPEUR GH  
GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH $EHUWXUD GH &UpGLWR SDUD )LQDQFLDPHQWR GH %HQV HRX 6HUYLoRV UHJLVWUDGR VRE Q
 (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU (',7$/
SDUD RV DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR
SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWH UHVSRVWD 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGR
HSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMDQHLURGHH
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO632ItFLR&tYHO(GLWDOGH&LWDomRH,QWLPDomR3UD]RGLDV3URFHVVR
Q  $ 'UD 'DQLHOD 3D]]HWR 0HQHJKLQH &RQFHLomR -Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO
GR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD5RGULJR6WHLQOH &3) TXH:\HWK,QG~VWULD)DUPDFrXWLFD
/WGD OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  VHWHPEUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR
,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH &RQWUDWR GH 0~WXR H 2XWUDV $YHQoDV kPELWR GD 3ROLWtFD GH )LQDQFLDPHQWR GH 9HtFXORV
(VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R
GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX
UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H
KRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUHPTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomR
PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH HP SHQKRUD R DUUHVWR SURFHGLGR VREUH
D TXDQWLD EORTXHDGD MXGLFLDOPHQWH GH 5  'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU
HVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,,  -DEDTXDUD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  $OHVVDQGUD /DSHUXWD 1DVFLPHQWR
$OYHVGH0RXUDQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D0$5&2652%(5720$5,1 &3) TXH%DQFR
%UDGHVFR 6$ OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  MXQKR GH   UHSUHVHQWDGD
SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR  (PSUpVWLPR 3HVVRDO Q  (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR
H[SHGHVH(',7$/SDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUED
KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR
RGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWH
VHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQD
GHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGR
UHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR1$'$0$,6H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621$00-Xt]DGH'LUHLWRGD
 9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ;,,  1RVVD 6HQKRUD GR Ï (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'UD )ODYLD %H]HUUD 7RQH ;DYLHU
QD IRUPD GD /HL HWF (GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  $ 'UD )OiYLD
%H]HUUD7RQH;DYLHU-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDOGH1RVVD6HQKRUDGRÏ63)D]6DEHUD$oRV
6XO 1RUWH GR %UDVLO &RPpUFLR H 'LVWULEXLomR GH )HUUR H $oR (,5(/,  0( &13-   TXH 0D[IHU
0HWDLV /WGD OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  PDLR GH   UHSUHVHQWDGD
SHODV 1RWDV )LVFDLV QV   H  (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH
HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD
SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR
YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP 
SDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGH
EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU
SURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR63H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,,1RVVD6HQKRUDGRÏ(VWDGRGH6mR3DXOR'UD)ODYLD%H]HUUD7RQH;DYLHU
QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D 6/) $VVHVVRULD ,PRELOLiULD /WGD &13-   H 6pUJLR /XL]
)UDQFLVFR &3)   TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ OKHV DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD
GH 5  PDUoR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR  (PSUpVWLPR &DSLWDO GH *LUR Q
 (VWDQGR RV H[HFXWDGRV HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV
VXSUD SDJXHP R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV
HPEDUJXHP RX UHFRQKHoDP R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR
LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHUHP TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV
DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH HP SHQKRUD R
DUUHVWR SURFHGLGR VREUH D TXDQWLD EORTXHDGD MXGLFLDOPHQWH GH 5  'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR1$'$0$,6
'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORRVGHPDUoRGHH

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0053930-07.2012.8.26.0100
(USUC 1343) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,
da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Sócios diretores da empresa
A Patrimonial LTDA a saber: Antonio Fernandes Vilas Boas, Reynaldo Vieira Villas Boas, Sylvio Luiz Villas Boas; Luiz Coelho,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Wallida Estere Ignowski da Silva, Gilberto Ignowski Pinto da Silva , Marlene Ignowski Pinto da Silva, Eliana
Silva Cremonezi, Wanderley Ignowski Pinto da Silva e Leny Ignowski Pinto da Silva Baptista ajuizaram ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Tarquínio de Souza, nº 279 Lauzane Paulista - 8º Subdistrito
DEª3ANTANAª ª3ÍOª0AULOª30ªCOMªÈREAªDEª ªM£ ªCONTRIBUINTEªNª  ªALEGANDOªPOSSEªMANSAªEªPACÓlCAªNOªPRAZOª
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze)
DIASªÞTEIS ªAªmUIRªAPØSªOªPRAZOªDEªªDIAS ªCONTESTEMªOªFEITOª.ÍOªSENDOªCONTESTADAªAªAÎÍO ªOªRÏUªSERÈªCONSIDERADOªREVEL ªCASOª
EMªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªªªªªªª"ªªEª
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0030294-75.2013.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, na forma da Lei, etc.
Faz Saber a Valdir Sabino Barbosa, CPF 111.589.008.56, que Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, lhe
ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 912,98 (03/2014), referente aos “Termos de Acordos”
lRMADOS ªNª ªEª  ªINADIMPLIDOªPELOªRÏUª%STANDOªOªEXECUTADOªEMªLOCALªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORª
EDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªQUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMª
COMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEª
ªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAªEMBARGOS ª
FACULTANDOªOªEXECUTADOªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ª
mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de
ªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ªPRESUMINDO SEªVERDADEIRASªASªALEGAÎÜESª
DEªFATOªFORMULADASªPELOªEXEQUENTEª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTE ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªªªªª"ªªEª

(',7$/'(&,7$d2H,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D
GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,,-DEDTXDUD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &DUROLQD%HUWKROD]]LQDIRUPD
GD/HLHWF)D]6DEHUD6WDU)LOO*UiILFD/WGD0( &13-0) ,VUDHO)LGpOLV &3)0)
H'DQLHO)LGpOLV &3)0) TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHVDMXL]RXDomRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO
REMHWLYDQGR R UHFHELPHQWR GD TXDQWLD GH 5  DJRVWR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR ³&RQWUDWR GH &pGXOD GH
&UpGLWR %DQFiULR´ QD PRGDOLGDGH (PSUpVWLPR  &DSLWDO GH *LUR VRE Q (VWDQGR RV H[HFXWDGRV HP OXJDU
LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXHP R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH
D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXHP RX UHFRQKHoDP R FUpGLWR GR H[HTXHQWH
FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHUHP TXH R
SDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DR
PrV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH HP SHQKRUD R DUUHVWR SURFHGLGR VREUH DV TXDQWLDV EORTXHDGDV MXGLFLDOPHQWH QRV YDORUHV
GH GH 5  H 5  GH WLWXODULGDGH GH ,VUDHO )LGpOLV 5  GH WLWXODULGDGH GH 6WDU )LOO *UiILFD /WGD0(
H5GHWLWXODULGDGHGH'DQLHO)LGpOLV'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGR
UHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRH
(',7$/'(&,7$d23URFHVVR)tVLFRQ&ODVVH$VVXQWR0RQLWyULD3UHVWDomRGH6HUYLoRV
5HTXHUHQWH)XQGDomR6mR3DXOR5HTXHULGR=LOGD)HUUHLUD3RQWHVHRXWUR(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6
352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGR
GH6mR3DXOR'U D -DQH)UDQFR0DUWLQVQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R =,/'$)(55(,5$3217(6%UDVLOHLUR&3)
FRPHQGHUHoRj5XD3URIHVVRU3DXOR3XSR-DUGLP/HRQRU&(36mR3DXOR63(/=$
)(55(,5$ '26 6$1726 %UDVLOHLUR &3)  FRP HQGHUHoR j 5XD 3URIHVVRU 3DXOR 3XSR  -DUGLP
/HRQRU&(36mR 3DXOR63TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH0RQLWyULDSRUSDUWHGH)XQGDomR6mR3DXOR
SDUDFREUDQoDGDTXDQWLDGH5 MDQHLURGH GHFRUUHQWHGR&RQWUDWRGH3UHVWDomRGH6HUYLoRV(GXFDFLRQDLV
SDUDFRQFHVVmRGHEROVDGHHVWXGRUHHPEROViYHO(VWDQGRDVUHTXHULGDVHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDO
SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXHP R GpELWR ILFDQGR LVHQWDV GH FXVWDV SURFHVVXDLV  DFUHVFLGR GH
KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV HTXLYDOHQWHV D  GR YDORU GR GpELWR DUWLJR  GR &3&  RX RIHUHoDP HPEDUJRV VRE SHQD GH
FRQYHUWHUVHRPDQGDGRLQLFLDOHPPDQGDGRH[HFXWLYR1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVR
HPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDUoRGHH
(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,  6DQWR $PDUR (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  &/$8',2 6$/9(77, '
$1*(/2 QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D &$5/26 $/)5('2 '$ 6,/9$ EUDVLOHLUR 5* 06 &3)
 TXH SRU HVWH -Xt]R WUDPLWD GH XPD DomR GH &XPSULPHQWR GH 6HQWHQoD PRYLGD SRU ,UHVROYH
&RPSDQKLD6HFXULWL]DGRUDVGH&UpGLWRV)LQDQFHLURV(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRQRVWHUPRV
GR DUWLJR   ,9 GR &3& IRL GHWHUPLQDGD D VXD ,17,0$d2 SRU (',7$/ SDUD TXH QR SUD]R GH  TXLQ]H
GLDV ~WHLV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SDJXH D TXDQWLD GH 5  GHYLGDPHQWH
DWXDOL]DGD VRE SHQD GH PXOWD GH  VREUH R YDORU GR GpELWR H KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV GH  DUWLJR  H
SDUiJUDIRV GR &yGLJR GH 3URFHVVR &LYLO  )LFD FLHQWH DLQGD TXH QRV WHUPRV GR DUWLJR  GR &yGLJR GH 3URFHVVR
&LYLO WUDQVFRUULGR R SHUtRGR DFLPD LQGLFDGR VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV
SDUD TXH R H[HFXWDGR LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD
LPSXJQDomR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR
QHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMDQHLURGHH
(',7$/ '( &,7$d2 35$=2 '(  ',$6 H[SHGLGR QRV DXWRV GD $omR GH 8VXFDSLmR 352&(662 1 
 868&   $ 'RXWRUD $OLQH $SDUHFLGD GH 0LUDQGD 00 -XL]D GH 'LUHLWR GD  9DUD GH 5HJLVWURV
3~EOLFRVGR)RUR&HQWUDO&tYHOGD&RPDUFDGH623$8/2GR(VWDGRGH6mR3DXORQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D R V 1RULIXPL+D\DVKL1RULNR+D\DVKL+HUGHLURVGH$IIRQVRGH2OLYHLUD6DQWRVH-XOLHWD;DYLHUGH2OLYHLUD6DQWRVDVDEHU
5X\)XPDJDOOLRX5X\/DERUGD)XPDJDOOL&pOLDGH2OLYHLUD6DQWRVRX&pOLD0DUWLQDGH2OLYHLUD)XPDJDOOL5HQDWRGH2OLYHLUD
)XPDJDOOL5LFDUGRGH2OLYHLUD)XPDJDOOL5X\/DERUGD)XPDJDOOL)LOKR-XOLHWDGH2OLYHLUD6DQWRV5RGULJXHV&DUORV(GXDUGR
GH %DUURV 5RGULJXHV &OHLGH GH %DUURV 5RGULJXHV 3HUH] 0DULD GH /RXUGHV GH 2OLYHLUD 6DQWRV 3DVFKRDO /HQR 0HOJDoR
3DVFKRDO'pOLR&DUYDOKRGH$]HYHGR0HUFHGHVGH2OLYHLUD6DQWRV$]HYHGR)iELRGH2OLYHLUD$]HYHGR/LQHXGH2OLYHLUD
$]HYHGR-RVpGRV5HLV/DUDQMHLUR0DULD5DTXHOGRV6DQWRV0DQXHO5RGULJXHV)HUQDQGHV)UDQFHOLQDGD6LOYD)HUQDQGHV
9ODGLPLU0RUHLUD/XFLDQD0RUHLUDUpXVDXVHQWHVLQFHUWRVGHVFRQKHFLGRVHYHQWXDLVLQWHUHVVDGRVEHPFRPRVHXVF{QMXJHV
VH FDVDGRV IRUHP KHUGHLURV HRX VXFHVVRUHV TXH 0DULR <RVLNL 2NDPXUD H &OHXVD GD 6LOYD 2NDPXUD DMXL]DUDP DomR GH
868&$3,2YLVDQGRDGHFODUDomRGHGRPtQLRVREUHRLPyYHOORFDOL]DGRQD5XD9DOHGD1RJXHLUDQ$PHULFDQySROLV
6XEGLVWULWR-DEDTXDUD6mR3DXOR63FRPiUHDGHPðFRQWULEXLQWHQDOHJDQGRSRVVHPDQVD
H SDFtILFD QR SUD]R OHJDO (VWDQGR HP WHUPRV H[SHGHVH R SUHVHQWH HGLWDO SDUD FLWDomR GRV VXSUDPHQFLRQDGRV SDUD TXH
QRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVDIOXLUDSyVRSUD]RGHGLDVFRQWHVWHPRIHLWR1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpX
VHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGR
QDIRUPDGDOHLH
(',7$/'(,17,0$d2'2 6 (;(&87$'2 6 48$172¬3(1+25$62%5(9$/25(6±%$&(1-8'3URFHVVR
Q&ODVVH$VVXQWR([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO/RFDomRGH,PyYHO([HTXHQWH
$QWRQLR &DUGRVR *RQoDOYHV ([HFXWDGRV 'LRJR GH -HVXV 0DUFHQDULD  0( H 'LRJR GH -HVXV (',7$/ '(
,17,0$d2&2035$=2'(',$62 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR
$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &/$8',26$/9(77,'$1*(/2QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5DRVTXH
YLUHPRXWRPDUHPFRQKHFLPHQWRGRSUHVHQWHHGLWDOGH,17,0$d2GR V (;(&87$'2 6 $%$,;25(/$&,21$'2 6 
H[SHGLGRFRPSUD]RGHGLDVTXHSRUHVWH-Xt]RHUHVSHFWLYR&DUWyULRSURFHVVD P VHD V ([HFXomR }HV TXH
OKHV PRYH $QWRQLR &DUGRVR *RQoDOYHV (QFRQWUDQGRVH R V  H[HFXWDGR D  HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL
GHWHUPLQDGD VXD ,17,0$d2 SRU HGLWDO '$ 3(1+25$ UHDOL]DGD VREUH DV TXDQWLDV EORTXHDGDV SHOR 6LVWHPD
%$&(1-8' QR YDORU GH 5  SRU LQWHUPpGLR GR TXDO ILFD P  LQWLPDGR V  GH VHX LQWHLUR WHRU SDUD VH R
FDVR DSUHVHQWDUHP LPSXJQDomR QR SUD]R GH  WULQWD  GLDV LQLFLDQGRVH D FRQWDJHP DSyV R GHFXUVR GR SUD]R
GH  GLDV GHVWH HGLWDO ( SDUD TXH FKHJXH DR FRQKHFLPHQWR GH WRGRV H SDUD TXH QR IXWXUR QLQJXpP SRVVD
DOHJDU LJQRUkQFLD H[SHGLXVH R SUHVHQWH HGLWDO TXH VHUi DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR
H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH IHYHUHLUR GH  ([HFXWDGRV 'LRJR GH -HVXV 0DUFHQDULD 
0( H 'LRJR GH -HVXV &13-  ([HFXomR Q  &ODVVH ± $VVXQWR
([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO/RFDomRGH,PyYHO9DORUGD'tYLGD5H
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(GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  $ 'UD $ULDQH GH )iWLPD $OYHV 'LDV
3DXNRVNL6LPRQL-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDOGH6DQWDQD63)D]6DEHUD5REVRQ6RX]DGD
6LOYD &3) TXH%DQFR%UDGHVFR6$VXFHVVRUSRULQFRUSRUDomRGR+6%&%DQN%UDVLO6$%DQFR
0~OWLSOR OKH DMXL]RX DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  MXOKR GH
  GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GHQRPLQDGR &UpGLWR 3DUFHODGR Q  (VWDQGR R UHTXHULGR HP OXJDU
LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoD FRQWHVWDomR VRE
SHQD GH SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UHTXHULGR VHUi
FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD
OHL63H
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União Química Farmacêutica Nacional S.A.

CNPJ/MF 60.665.981/0001-18 (Matriz) - NIRE 35.300.006.658 | CNPJ/MF 60.665.981/0012-70 (Filial) - NIRE 35.905.821.032
Ata da Reunião da Diretoria Realizada em 12 de Novembro de 2019
Data, Hora e Local: Realizada em 12 de novembro de 2019, às 10:00 horas, no escritório administrativo da União Química Farmacêutica Nacional S.A. (“Companhia”), na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º andar, Conjuntos 161/162, Edifício Continental
Tower, Cidade Jardim, CEP. 05676-120, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação: Dispensadas as formalidades
de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros da diretoria da Companhia. Presença: Pres

(GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U +HQULTXH 'DGD 3DLYD -XL] GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD6WHODGD+RUD5RGULJXHV &3) 
TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  MXQKR GH  
UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR Q  (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGH
VHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULD
VHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHRXUHFRQKHoDRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWR
GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR
HPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUD
GH EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU
SURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRH
 9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,  6DQWR$PDUR63  2ItFLR &tYHO (GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q
 $ 'UD &OiXGLD &DUQHLUR &DOEXFFL 5HQDX[ -Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR
5HJLRQDO GH 6DQWR $PDUR63 )D] 6DEHU D ,ULV ,QRFHQFLR GH 2OLYHLUD 0( &13-   TXH %DQFR
%UDGHVFR 6$ OKH DMXL]RX DomR GH %XVFD H $SUHHQVmR FRQYHUWLGD HP ([HFXomR GH WtWXOR H[WUDMXGLFLDO REMHWLYDQGR D
TXDQWLD GH 5  MXOKR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &DUWHLUD&RQWUDWR GH )LQDQFLDPHQWR Q 
(VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R
GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX
UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H
KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR
PRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RV
VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR
HSXEOLFDGR63H

OPERAS E RECUPERAÇÃO DE CRÉD OS

DA

(GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U &OiXGLR 6DOYHWWL ' $QJHOR -XL] GH
'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO GH 6DQWR $PDUR63 )D] 6DEHU D 0HJDPLFUR ,PSRUWDomR ([SRUWDomR H
6HUYLoRV /WGD &13-   TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D
TXDQWLD GH 5  MXQKR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH &RQILVVmR GH 'tYLGD H 2XWUDV
$YHQoDV Q  (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV
 GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP 
GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR
LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV
DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD
DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR
DRIHLWRH
(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &/$8',26$/9(77,'$1*(/2QDIRUPDGD/HLHWF)$=
6$%(5D R 86,1$'(%(1(),&,$0(172/$&7(26,%(57,2*$/7'$&13-&(3TXHSRU
HVWH-Xt]RWUDPLWDGHXPDDomRGH&XPSULPHQWRGH6HQWHQoDPRYLGDSRU0DT6HO0iTXLQDV6HODGRUDV/WGD0((QFRQWUDQGR
VHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRQRVWHUPRVGRDUWLJR,9GR&3&IRLGHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2SRU(',7$/
SDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDOSDJXHDTXDQWLDGH5
GHYLGDPHQWHDWXDOL]DGDVRESHQDGHPXOWDGHVREUHRYDORUGRGpELWRHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGH DUWLJR
HSDUiJUDIRVGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO )LFDFLHQWHDLQGDTXHQRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO
WUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRVHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVSDUDTXHRH[HFXWDGR
LQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRU
H[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMDQHLURGH
H
(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(6621$00-Xt]DGH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO 9,,,  7DWXDSp (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'UD 0$5&,$ &$5'262 QD IRUPD GD /HL
HWF)$=6$%(5DR0,*8(/3$/$&,20$57,1(=(VSDQKRO6ROWHLUR&RPHUFLDQWH5*:&3)
TXHQRVDXWRVGDDomRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDODMXL]DGDSRUSDUWHGH$QGUH/XL]6]DEOLHQFRQWUDQGR
VH R H[HFXWDGR HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD VXD ,17,0$d2 SRU HGLWDO GD SHQKRUD UHDOL]DGD
VREUH R VHJXLQWH LPyYHO DSDUWDPHQWR Q  WLSR GXSOH[ ORFDOL]DGR QR  DQGDU GR (GLItFLR 3UDLD GH &DPERUL~
VLWXDGRQD5XD/HEORQREMHWRGDPDWUtFXODQGR&5,GD3UDLD*UDQGH 63 RTXDOIRLDYDOLDGRQRYDORU
GH 5  PDUoR  EHP FRPR GH VXD QRPHDomR FRPR GHSRVLWiULR GR EHP (VWDQGR R H[HFXWDGR HP
OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD VXD LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoD
LPSXJQDomRQDDXVrQFLDGRVTXDLVSURVVHJXLUiRIHLWRHPVHXVXOWHULRUHVWHUPRV6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWR
DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH IHYHUHLUR
GHH
(',7$/'(,17,0$d2±&8035,0(172'(6(17(1d$3URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR
&XPSULPHQWRGH6HQWHQoD3UHVWDomRGH6HUYLoRV([HTXHQWH)XQGDomR6mR3DXOR([HFXWDGR6HUJLR'DQLOR)HUUHLUDGH*RLV
(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,,,WDTXHUD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D /XL]5HQDWR%DULDQL3pUH]QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D R 6(5*,2'$1,/2)(55(,5$'(*2,6%UDVLOHLUR&3)FRPHQGHUHoRj5XD/XLV&HVDUGH0HQH]HV
/DMHDGR&(36mR3DXOR63TXHSRUHVWH-Xt]RWUDPLWDGHXPDDomRGH&XPSULPHQWRGH6HQWHQoDPRYLGDSRU
)81'$d2623$8/2(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRQRVWHUPRVGRDUWLJR,9GR&3&IRL
GHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2SRU(',7$/SDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGR
SUHVHQWHHGLWDOSDJXHDTXDQWLDGH5GHYLGDPHQWHDWXDOL]DGDVRESHQDGHPXOWDGHVREUHRYDORUGRGpELWR
HKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGH DUWLJRHSDUiJUDIRVGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO )LFDFLHQWHDLQGDTXHQRVWHUPRVGR
DUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRVHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH
TXLQ]H GLDV~WHLVSDUDTXHRH[HFXWDGRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXD
LPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGH
GH6mR3DXORDRVGHPDUoRGHH

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DO ATACADÃO
O Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DO ATACADÃO, CNPJ
52.046.299/0001-19, abaixo assinado no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os 24 delegados, para
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, Cumulativas, que se realizarão na Avenida Morvan Dias
de Figueiredo, 6169, na cidade de São Paulo, SP, no dia 27 de março de 2020, obedecendo aos seguintes horários
e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) em primeira
convocação às 15:00 horas, com a presença de 2/3 do número total de delegados; 02) em segunda convocação às
16:00 horas, com a presença da metade e mais um do número de delegados; 03) em terceira convocação às 17:00
horas, com a presença mínima de 10 delegados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA I. Deliberar sobre a Prestação de contas da Diretoria do 1º e 2º semestres do exercício de 2019,
compreendendo o Relatório da Gestão, Demonstrativo da Conta de Sobras ou Perdas, Parecer da Auditoria Independente e o Parecer do Conselho fiscal; II. Deliberar sobre a destinação das Sobras Líquidas; III. Deliberar sobre o uso e
aplicação do Fundo de AssistênciaTécnica, Educacional e Social – FATES; IV. Deliberar Eleição de um membro suplente
para o Conselho Fiscal; V. Deliberar sobre a revisão da Política de Conformidade (Compliance), nos termos da Resolução 4.595 do Banco Central do Brasil.; VI. Deliberar sobre a Política de Governança nos termos da Resolução 4.434
do Conselho Monetário Nacional; VII. Deliberar sobre a revisão da Política de Sucessão nos termos da 4.538 do Conselho Monetário Nacional; VIII. Assuntos de interesse geral. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: I. Reforma Geral
K-14/03
do Estatuto Social; II.Assuntos de interesse geral. São Paulo, 14 de Março de 2020. MARCOS TASSO

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo,
República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente edital virem e interessar possa que, por
EDUARDO IMANICHI MUNEMORI e sua mulher JULIANA ROZENBAUM MUNEMORI, foi lhe
apresentado, para registro, a escritura de 29 de janeiro de 2020, do 14º Tabelião de Notas da Capital-SP (livro
5.648/fls.209), pela qual Eduardo Imanichi Munemori, empresário, RG nº 24.116.094-7-SSP/SP, CPF nº
247.250.798-47, e sua mulher Juliana Rozenbaum Munemori, economista, RG nº 55.884.673-7-SSP/SP, CPF
nº 081.606.157-28, brasileiros, casados no regime da comunhão parcial de bens na vigência da Lei n° 6.515/
77, domiciliados nesta Capital, residentes na Rua Afonso Braz nº 251, apartamento nº 141, Indianópolis,
INSTITUIRAM EM BEM DE FAMÍLIAde acordo com os artigos 1.711 e seguintes do Código Civil Brasileiro,
bem como de conformidade com a Lei 6.015/73, o imóvel consistente em UM APAR TAMENTO nº 141,
localizado no 12º andar do Edificio Maison Charlotte, situado na Rua Afonso Braz nº 251, no 24º Subdistrito
– Indianópolis, 14ª Circunscrição Imobiliária desta Capital, com as áreas privativas de 365,810m², área
comum de garagem de 128,150m², que corresponde o direito ao uso de 05 vagas na garagem coletiva do
edifico, área comum de 137,468m², incluindo o direito ao uso de uma depósito localizado nos subsolos,
perfazendo a área total de 631,428m², correspondendo-lhe a fração ideal de 5,1318% no terreno. Perfeitamente
registrado sob o n° 02 na matrícula n° 172.035, em data de 27 de outubro de 2006, neste Registro. Pelo
presente edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado, que deverá dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data da publicação deste, na imprensa local, reclamar contra a aludida instituição, por escrito,
perante o Oficial deste Registro Imobiliário, à Rua Jundiaí n° 50, 7° andar, das 9 às 16 horas. São Paulo, 13
de março de 2020.
16, 17 e 18/03

@

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1128725-54.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Denise Cavalcante Fortes
Martins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Alessandra de Oliveira Rodrigues, RG 34.772.265-9, CPF
283.701.958-57, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista de Ensino
Renovado Objetivo - Supero Ltda., objetivando a cobrança de R$ 35.785,85 (agosto/2017), oriunda do
inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2014. Encontrando-se a ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 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 10 de março de 2020.
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1125396-34.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina de Figueiredo
Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Flávia Diniz Roquette, RG 3.402.422, CPF 791.952.02153, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda.,
objetivando a cobrança de R$ 40.894,92 (agosto/2017), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais
prestados no ano letivo de 2014. 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 04 de fevereiro de 2020.
EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1065825-38.2018.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II – SantoAmaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre
Batista Alves, na forma da Lei, etc. FAZ SABERa CLÁUDIO ROBERTO BRIQUET BIGHETTI, RG 5.636.256,
CPF 625.797.388-00, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade
Educacional Bricor 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, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 36.819,10 (fevereiro/2019), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para que 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 08 de janeiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005635-24.2008.8.26.0020. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII – Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a).Sabrina
Salvadori Sandy Severino, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a VALDIR DASILVA VIEIRA, Brasileiro, CPF
004.675.268-42, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Sociedade
Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda, objetivando o recebimento da quantia de R$
7.883,07, atualizado em abril de 2017, referente às notas promissórias, vencidas, não pagas e protestadas,
anexas aos autos. 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 3 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela
metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor
da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, podendo requerer que o pagamento restante seja feito
em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de
penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e
dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADAMAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de fevereiro de 2020.
Citação. Prazo 20 dias. Proc.nº 1105179-72.2015.8.26.0100. O Dr. Henrique Dada Paiva, Juiz de Direito da
8ª Vara Cível da Capital-SP, na forma da lei. Faz saber aA S Importação e Exportação Comércio Ltda, CNPJ
12220625, na pessoa de seu representante legal e a, Kleber Park, CPF 233.301.618-33 e Michel Park, CPF
41713542854 que, Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança
de R$ 255.743,92 (16/10/2015), referente Cédula de Crédito Bancário nº 497.101.767 de 31/03/2015. Estando
os executados em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para efetuarem o pagamento da dívida no
prazo de 03 dias, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade; sem pagamento proceda-se
imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora, intimem-se do prazo legal de 15 dias para
oposição de embargos; no mesmo prazo, reconhecendo seu débito, os devedores poderão depositar 30% do
montante do principal e acessórios e requererem pagamento do restante em 6 parcelas mensais com juros
e correção monetária. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.
14 e 17/03
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005293-57.2016.8.26.0006. O (A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). José Luiz de Jesus
Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a (o) ADEMIR CESARIO, Brasileiro, Casado, Empresário, RG 158363085, CPF 078.032.238-00 e OG CESÁRIO, CPF 087.160.568-68, RG - 4634889-X, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Adriana Del Castilho. Estando os réus em local ignorado, foi
deferido o presente para que os mesmos tomem ciência do processo e, no prazo de 03 (três) dias, paguem o
valor de R$ 25.762,81 (vinte cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta um centavo) atualizado até
outubro/2019, ou apresentem embargos dentro do prazo legal, sob pena de ser-lhes nomeado curador
especial em caso de revelia, (art. 257 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 04 de fevereiro de 2020.
Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 4001765-81.2013.8.26.0001. O Dr. Vitor Frederico Kümpel, Juiz de Direito da
27ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Egil Greto Guarize CPF/MF nº 049.075.489-90, Robinson Temporini
Ramos CPF/MF nº 257.099.328-09 e Kali Leuzzi CPF/MF nº 223.062.138-60, que Eduardo Lourenço do Prado
Junior ajuizou ação ordinária, objetivando seja julgada procedente, decretando a rescisão do Contrato de
Investimento e Participação em Sociedade Empresarial, com a consequente devolução do valor de
R$177.802,09 (outubro/2013), pagos pelo autor, condenando os réus ao pagamento de indenização,
acrescido de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios. Estando os réus em lugar ignorado,
expede-se edital de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, contestem o feito, sob pena de serem
aceitos os fatos formulados pelo autor. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de março de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1061584-18.2018.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito
da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BRILHO BRASIL LOCAÇÃO DE STANDS LTDA, CNPJ 55.703.508/0001-48, que
Trio Mad Comércio de Madeiras e Ferragens Ltda. - ME ajuizou-lhe Ação Monitória para cobrança de R$
13.765,99 (maio/2018), oriunda de notas fiscais e cheque, devidamente protestados e não pagos. Estando a
ré em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, após os 20 dias supra,
pague o débito corrigido e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor de
causa, ou ofereça embargos ao mandado, nos termos do artigo 701 do CPC. Caso não cumpra o mandado no
prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial,
independentemente de qualquer formalidade, sendo nomeado curador especial em caso de revelia. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 05 de março de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059074-69.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ALEXANDRE BATISTA
ALVES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) INTERFAB RETAIL DESIGN COMÉRCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL
PROMOCIONAL LTDA - EPP, CNPJ 07.435.172/0001-37, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte
de Trio Mad Comércio de Madeiras e Ferragens Ltda. Me., objetivando o pagamento de notas fiscais e de
cheque devolvido. 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, prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o
pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 22.425,97, devidamente atualizada (26/10/2017),
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 11 de dezembro de 2019.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital 20 DIAS.PROCESSO Nº 1010594-96.2018.8.26.0011. O (A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). DENISE CAVALCANTE
FORTES MARTINS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER à firma NTR Construtora Engenharia Ltda., inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 43.590.975/0001-20, na pessoa de seu representante legal, que Stein Pinheiro e Campos
Sociedade de Advogados lhe ajuizou ação, movida pelo Procedimento Comum, para a cobrança de R$
5.102,45, oriunda de pagamento indevido de tributos incidentes sobre o imóvel localizado nesta Capital, na
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 550, conj. 32, Cidade Monções, CEP04571-000. Assim, estando esta Ré
em lugar ignorado, foi determinada a citação por edital, para que em 15 dias úteis, após os 20 dias supra,
conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e condenação nas cominações
pedidas, sendo-lhe nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de janeiro de
2020.

EDITAL PARA CITAÇÃO DE WORLDCOM COMERCIAL LTDA, WIKO DO BRASIL LTDA E CARLA CRISTINA DE SOUZA
FERREIRA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, REQUERIDA POR BANCO DO BRASIL
S.A. PROCESSO Nº 1053212-51.2016.8.26.0100; PRAZO 20 DIAS. A Dra. JULIANA PITELLI DA GUIA, Juíza de
Direito da 39ª Vara Cível do Foro Central da Capital, faz saber a CARLA CRISTINA DE SOUZA FERREIRA, CPF/MF
304.437.038-84, WIKO DO BRASIL LTDA, CNPJ 56.512.338/0001-87, e WORLDCOM COMERCIAL LTDA, CNPJ
02.120.449/0001-19, que em 25/05/2016 o BANCO DO BRASIL S.A. lhes ajuizou ação de título executivo
extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 247.508,65, acrescidos dos encargos contratuais de
normalidade e de inadimplemento relativos à operação CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO nº
40/00137-7 (334.402.211). Estando os executados em local incerto e não sabido, e presentes as circunstâncias
autorizadoras do artigo 256, I e § 3º, ambos do Código de Processo Civil, foi deferida a sua citação por edital,
para que em 15 dias, contados após o prazo supra, paguem o débito ou apresentem embargos à execução,
ficando os executados advertidos de que ser-lhes-á nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos
do artigo 257, IV, do Código de Processo Civil. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1044334-43.2016.8.26.0002O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão
Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)JOÃO CARLOS TUCCI, CPF 552.764.318-68, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Sociedade Beneficente Israelita Brasileira
Hospital Albert Einstein, objetivando o recebimento da quantia de R$ 8.059,59(agosto/2016), representado
pela nota fiscal de serviço nº 04073794 no valor de R$4.247,57, emitida e não paga, decorrente do termo de
responsabilidade e assunção de dívida firmado entre as partes, referente aos serviços médicos hospitalares
prestados. 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 e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei.
16 e 17/03

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0020747-17.2019.8.26.0224O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CAROLINA
MIRANDA DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CAPRI CARGO TRANSPORTES E
LOGISTICA LTDA(CNPJ08.800.030/0002-75) na pessoa de seu represent ante legal, que TAM LINHAS
AÉREAS S/A lhe ajuizou uma AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, objetivando o recebimento da
quantia de R$ 693.989,88 (julho/2019), conf. fls. 38/39 dos autos, representado pelos contratos de transportes
de cargas aéreas, referente aos meses de março e abril de 2011. Encontrando-se a executada em lugar incerto
e não sabido, nos termos do (art. 513, § 2º, IV do novo CPC), foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após os 20 (vinte) dias supra, pague o debito, corrigido até a
data do pagamento, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art.
523 do novo CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do (art. 525 do novo CPC), transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para que a executada,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o
presente edital, por extrato, publicado na forma da Lei.
16 e 17/03

EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1010214-94.2017.8.26.0565 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Est ado de São Paulo, Dr(a). JOSÉ
FRANCISCO MATOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)HIKOKIS TRANSPORTES LTDAME, CNPJ
03.610.595/0001-95, com endereço à Avenida Padre Arlindo Vieira, 898, apto. 247, Vila Vermelha, CEP 04297000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma AÇÃO DE FALÊNCIA de Empresários, Sociedades
Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte por parte de COMERCIAL CORDEIRO DE
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, alegando em síntese: a empresa ré é credora da requerida em razão
de compra e venda de combustível, conforme as seguintes duplicatas: nº 87355 no valor de R$ 7.579,40
(saldo), vencida em 14/02/2016, nº 87582 no valor de R$ 8.043,00, vencida em 14/02/2016, nº 87788 no valor
de R$ 10.724,00, vencida em 28/02/2016, nº 88032 no valor de R$ 10.724,00, vencida em 28/02/2016, nº 88194
no valor de R$ 8.043,00, vencida em 28/02/2016, nº 88445 no valor de R$ 10.724,00, vencida em 14/03/2016,
nº 88695 no valor de R$ 10.724,00, vencida em 14/03/2016, nº 88965 no valor de R$ 8.043,00, vencida em 28/
03/2016, nº 89270 no valor de R$ 8.043,00, vencida em 28/03/2016, nº 89562 no valor de R$ 10.724,00, vencida
em 14/04/2016, nº 89789 no valor de R$ 8.043,00, vencida em 14/04/2016, nº 96759 no valor de R$ 10.416,00,
vencida em 31/10/2016 e nº 97166 no valor de R$ 5.280,40, vencida em 11/11/2016. Encontrandose 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 10 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 Caetano do Sul, aos 29 de janeiro de 2020.
16 e 17/03
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RX D FREUDQoD GR YDORU HP DEHUWR QHVWHV PHVPRV DXWRV DUW    2EVHUYDVH DLQGD TXH D SURSRVWD GH
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0066245-67.2012.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio da Costa Leite,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ADOLFO NAVEIRO BOTH, CPF 913.538.408-59, que o Condomínio
Edifício Memorial Center, ajuizou-lhe Ação de Conhecimento, tendo como terceira interessada PORTO
SEGURO ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO LTDA, e julgada procedente, encontrando-se o processo
na fase de Cumprimento de Sentença. Estando o executado em lugar ignorado e incerto, foi deferida a
INTIMAÇÃO por EDITAL, da penhora do imóvel matriculado no 15º CRI de São Paulo/SPsob Nº 184.794:
“Conjunto Comercial nº 52, localizado no 5º andar do “Edifício Memorial Center”, situado na rua Joaquim
Manuel de Macedo nº 101, 35º subdistrito, Barra Funda”, do qual foi nomeado depositário, o Sr Adolfo Naveiro
Both,. O depositário não pode abrir mão do bem depositado sem expressa autorização deste Juízo, observadas
as consequências do descumprimento das obrigações inerentes., tendo como devido o valor de R$ 73.135,38,
março de 2019, para querendo ofereçam impugnação no prazo de 15 dias, nos próprios autos, sob pena de multa
de 10% e honorários na fase de cumprimento de sentença no mesmo percentual. Não impugnada seguirá o feito
à revelia, com vista ao 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 14 de fevereiro de 2020.
13 e 14/03
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018825-10.2016.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIA
FELIX DE LIMA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao cossucessor LUIZ CARLOS MELANI DE ABREU,
CPF 387.125.918-74, que o CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANDÓPOLIS ajuizou Ação de Execução de
Título Extrajudicial em face do falecido Luiz Mathias Ferreira de Abreu e Bianca Melani de Abreu, àquele
sucedido por seus herdeiros: Sestilio Sergio Melani de Abreu e Carlos Sergio Melani de Abreu (citados),
objetivando o pagamento de R$ 11.532,74 (até 22/09/2016), referente ao valor remanescente, cota condominial,
fundo de reserva, 13º salário/férias e manutenção de pintura, vencidos em 08/01/2016 a 08/08/2016, já inclusa
a multa de 2% de R$ 219,58 (art. 1336, § 1º do C. Civil), alusivos à unidade 33, do Condomínio Autor e que
serão acrescidos de juros de 1% ao mês, correção monetária a partir do vencimento de cada débito (art. 12,
§ 3º da Lei 4.591/64), custas processuais, cotas condominiais vincendas até a satisfação da obrigação (art.
323 do CPC e Súmula 13 do TJSP), com os acréscimos legais acima descritos, sem prejuízo da incidência
da multa supra e honorários advocatícios. Estando o coexecutado em lugar ignorado e incerto, foi deferida a
CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado, quando então a verba honorária que
foi fixada em 10%, será reduzida pela metade, e querendo ofereça embargos no prazo de 15 dias, facultandolhe nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas
e juros de 1% ao mês. A opção de parcelamento importará renúncia ao direito de opor embargos; prazos estes
que começarão a fluir, após os 20 dias supra. Na ausência de embargos, o coexecutado será considerado
revel, sendo-lhe nomeado curador especial. NADA MAIS.
13 e 14/03

E D I T A L
D E
N O T I F I C A Ç Ã O
E X E C U Ç Ã O
E X T R A J U D I C I A L
Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do DecretoLei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90 e
pelo credor exeqüente a promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S)
que oneram o(s) imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA. Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte)
dias contados de 14/03/2020 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução
extrajudicial. Quaisquer informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência
da Caixa Econômica Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em
horário bancário.
Contrato: 103264041054-9 - SED: 638 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): DEBORA APARECIDA FARINA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR,
COORDENADORA DE SERVIÇOS, RG. 13.091.537-3-SSP/SP, CPF: 085.737.42810. Imóvel sito à: RUA DOUTOR BRASILIO RODRIGUES DOS SANTOS, Nº 151,
APARTAMENTO Nº 84, 8º ANDAR OU 9º PAVIMENTO, EDIFÍCIO MORRO VERDE,
RUA H E PRAÇA H, JARDIM MORRO VERDE, 29º SUBDISTRITO - SANTO AMARO,
SÃO PAULO/SP. Com 01 vaga indeterminada na garagem coletiva.
São Paulo, 14/03/2020.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
Agente Fiduciário
14, 17 e 18/03/2020
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EMS Taubaté Funvic e Sesi-SP
fazem clássico neste sábado

EMS Taubaté Funvic
atento a sua performance.
“Temos jogadores da seleção
nos quatro primeiros colocados,
então todo mundo sabe bem das
características de cada um. O que
precisamos nesse momento de
decisão é nos fecharmos, olhar
mais para nós do que para o ad-

versário, e buscar minimizar nossos erros e impor nosso melhor
jogo”, disse Douglas.
Pelo Sesi-SP, o ponteiro Lucas Lóh chamou atenção para a
importância da partida diante da
busca pela confirmação das posições na tabela.

“É um jogo de muito valor
para as duas equipes, com ambas lutando pela permanência da
atual posição na tabela. Tem
tudo para ser um jogo de alto
nível, e bom para o torcedor já
ir entrando em clima de playoff. Sabemos que a torcida de
Taubaté pode fazer a diferença a
favor deles, mas estamos preparados”, concluiu Lóh.
Também neste sábado serão
realizados outros quatro jogos. A
Apan Blumenau (SC) receberá o
Denk Academy Maringá Vôlei
(PR), o América Vôlei (MG) jogará em casa em um duelo mineiro contra o Fiat/Minas (MG),
o Pacaembu/Ribeirão Preto (SP)
terá o Sesc RJ como adversário
(todos esses confrontos terão
transmissão ao vivo do Canal
Vôlei
Brasil
(http://
canalvoleibrasil.cbv.com.br).
E com transmissão do site
Globoesporte.com, o Ponta
Grossa Vôlei (PR) receberá o
Sada Cruzeiro (MG).

Circuito Mundial

Evandro e Bruno Schmidt ficam na
quarta colocação na etapa de Doha
Foto/Divulgação

Dupla acabou superada pelos italianos Nicolai e Lupo por 2 sets a 0 na disputa da medalha de bronze

Evandro ataca contra bloqueio de Nicolai em Doha
A dupla brasileira Evandro
e Bruno Schmidt (RJ/DF) ter-

minou participação na etapa
quatro estrelas de Doha (Qa-

tar) na quarta colocação. Na
disputa do bronze, eles acabaram superados pelos italianos
que foram vice-campeões olímpicos em 2016, Nicolai e Lupo,
por 2 sets a 0 (21/19, 21/17).
Foi a primeira competição
internacional do time em
2020, válida pelo Circuito
Mundial. A campanha dos brasileiros Doha contou com quatro vitórias e duas derrotas. A
quarta colocação na etapa do
Qatar rende à dupla brasileira
560 pontos no ranking do Circuito Mundial, além de um
prêmio de cerca de R$ 37 mil.
O próximo desafio da dupla será a etapa de Cancun (Mé-

xico), realizada entre os dias
25 e 29 de março. Nesta sexta-feira, a Federação Internacional de Voleibol (Fivb) divulgou nota confirmando que
avaliará caso a caso a realização das etapas por conta do vírus COVID-19. Até o momento, porém, a etapa está mantida pela organização.
A dupla brasileira representará o Brasil em Tóquio, assim
como Alison e Álvaro Filho
(ES/PB), que não disputam o
torneio no Qatar. Em 2020,
Evandro e Bruno foram campeões da etapa de Maceió (AL)
do Circuito Brasileiro, em fevereiro.

World Athletics anuncia o adiamento
do Mundial de Marcha Atlética
A World Athletics (exIAAF) anunciou na sexta-feira
mais um adiamento de competição em função da pandemia
de coronavíus. Depois do
Mundial Indoor de Nanjing
(CHN), que passou para 2021,
e do Mundial de Meia Maratona de Gydnia (POL), mudado
para outubro de 2020, agora
foi adiado sem data definida a
realização do Mundial de Marcha Atlética, prevista para os
dias 2 e 3 de maio, em Minsk,
na Bielorússia.
“É lamentável que tenhamos de concordar com a Federação Atlética da Bielorrússia e o Ministério do Esporte e Turismo da República da Bielorrússia em adiar
o Mundial de Marcha, devido aos desafios contínuos
criados pela disseminação
do novo coronavírus internacionalmente”, divulgou a
World Athletics. “O governo
da Bielorrússia anunciou na

sexta-feira que cancelaria todos os eventos de massa até
pelo menos o início de abril.”
Segundo a nota, “a atual situação global compromete seriamente o evento neste momento, já que muitos países
estão restringindo as viagens
internacionais, invocando quarentenas e aconselhando cidadãos e organizadores a evitar
reuniões de massa. Primeiro e
acima de tudo, tivemos que
considerar a saúde e o bemestar de nossos atletas, oficiais e espectadores ao tomar
essa decisão.”
A World Athletics anunciou também medidas internas
da entidade, sedi ada em Mônaco. A partir de segundafeira, 16 de março, todos os
funcionários com crianças,
vivendo com parentes idosos
ou com problemas de saúde
específicos trabalharão em
casa. Durante o decorrer da
semana, a força de trabalho

Foto/ Wagner Carmo

Depois do Mundial Indoor e do Mundial de Meia Maratona, agora a federação internacional adiou o evento que estava
previsto para os dias 2 e 3 de maio, em Minsk, na Bielorússia por causa da pandemia de coronavírus

Gianetti e Caio Bonfim
restante, principalmente os
que se deslocam da França,
trabalharão em casa. Todas
as viagens de negócios foram suspensas.
O Brasil tinha sete atletas
qualificados para o Mundial de
Minsk: Caio Bonfim (CASODF), nos 20 e 50 km, Moacir
Zimmermann (Balneário Camboriú-SC), Lucas Mazzo

(IEMA-SP), ambos nos 20 km,
Érica Sena (Pinheiros-SP), 20
km, Vivane Santana Ly r a
(AEFV-RJ), nos 20 km e 50
km, Elianay Barbosa (CASODF) e Gabriela de Souza Muniz (CASO-DF) nos 10 km
Sub-20.
A Caixa é a Patrocinadora Oficial do Atletismo Brasileiro.

Taça Brasil XCO Brasil
Ride reúne elite do
mountain bike
brasileiro de olho em
vaga para Tóquio/2020
Prova neste domingo (15), em Amparo (SP), será a
primeira das três etapas do XCO Series da Brasil Ride,
circuito que faz sua estreia nesta temporada

Foto/ Juliano Augusto

A décima primeira rodada do
returno da Superliga Banco do
Brasil masculina de vôlei 19/20
será realizada neste sábado (14)
com cinco jogos e no domingo
(15) com mais um. Esta, que será
a última rodada da fase de classificação, conta com um jogo que
já virou um clássico do cenário
brasileiro. EMS Taubaté Funvic
(SP) e Sesi-SP se enfrentarão às
21h, no ginásio do Abaeté, em
Taubaté (SP), com transmissão
ao vivo do SporTV 2.
O duelo envolve o líder do
campeonato, o time da casa, e o
quarto colocado, a equipe da Vila
Leopoldina. O Taubaté soma 54
pontos, com 17 vitórias e quatro
derrotas. Já o Sesi-SP tem 40
pontos, em 14 resultados positivos e sete negativos.
Segundo o ponteiro Douglas
Souza, o EMS Taubaté Funvic o
fato de as equipes se conhecerem
bem ajuda, porém para os dois lados. O jogador ainda destacou o
fato de o seu time precisar estar

Foto/ Renato Antunes

Confronto pela última rodada da fase de classificação será às 21h, juntamente com outros quatro jogos da rodada

Jaqueline Mourão puxa pelotão na ultramaratona Brasil
Ride
Uma pista de alto nível,
que remete às principais do
circuito mundial de mountain
bike, construída pela principal agência promotora de
eventos ciclísticos do Brasil
para deixar um legado para as
futuras gerações do esporte.
Os melhores ciclistas brasileiros, alguns deles buscando pontos para representar o
País em Tóquio/2020. Esse é
o cardápio que agitará Amparo (SP) durante este fim de
semana, sábado e domingo
(14 e 15), na realização da
Taça Brasil XCO Brasil Ride.
Na elite, atletas consagrados e revelações estão confirmados. Entre os homens,
alguns destaques são Luiz
Cocuzzi, Sherman Trezza,
Guilherme Muller, José Gabriel Marques, Ulan Galinski,
Bruno Lemes, Gustavo Xavier, entre outros. Na disputa
feminina, Jaqueline Mourão,
Raiza Goulão, Letícia Cândido, Paula Gallan e Marcela
Lima são os principais nomes na prova que valerá pontos nos rankings olímpico e
mundial da UCI (União Ciclística Internacional).
“Nós da Brasil Ride estamos muitos felizes porque,
neste domingo, estaremos
juntos de novo e teremos a
prova de abertura do nosso
calendário de 2020. Logo de
cara vamos dar o pontapé no
ano com uma nova experiência, a primeira de três etapas
XCO Series da Brasil Ride.
Para nós, o evento já é um
sucesso, uma vez que são
mais de 400 atletas confirmados. Após esgotar as vagas, ainda tivemos que abrir
um lote extra, o que nos
mostra que foi um verdadeiro sucesso”, comemora Mario Roma, fundador da Brasil Ride.
A competição terá abertura da arena nesta sexta-feira (13), com a montagem das

tendas de equipes e assessorias, além de treinos livres
entre 13h e 17h. No sábado
(14), os treinamentos estão
liberados entre 10h e 17h,
com a realização do congresso
técnico,
às
16h. A retirada de kit atleta
será neste mesmo dia, entre
13h e 18h, ou então no domingo (15), das 7h às 9h. A
prova contará com cinco baterias: 8h30; 10h30; 12h30
(super elites e júnior masculino); 14h15; e 15h30. Haverá ainda a Kids Bike Race,
às 11h.
O circuito do Brasil
Ride Bike Club - Além de
ofertar pontos nos rankings da UCI, a Taça Brasil
XCO Brasil Ride contará
com uma estrutura de nível
internacional. A pista, com
4,5 km e 160 m de altimetria acumulada, confirma
isso. Foi construída com
início duro e bastante técnico, do nível dos percursos
de etapas mundiais.
O único trecho plano
está entre a área de apoio e
o pórtico de chegada, com
cerca de 500 m, sem exigência técnica, entretanto com
piso pesado por ser parte
dele na grama. O restante é
todo com aclives ou declives
em single track (trilhas
estreitas). A pista também é
caracterizada por ter muitas
curvas, muito zigue-zague em
meio a descidas e subidas.
O XCO Series Brasil
Ride tem patrocínios de Land
Rover, Shimano, Specialized
e Unidas. Conta ainda com
os apoios de ConectCar, Full
Gas, Garmin, La Maglia,
LAF, Red Bull, Shop2Gether,
Squirt, Thule, Vittoria e Prefeitura de Amparo, e supervisão da União Ciclística Internacional (UCI), Confederação Brasileira de Ciclismo
(CBC) e Federação Paulista
de Ciclismo (FPC).
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BMW lança Novo Série 2 Gran
Coupé no Brasil
A BMW do Brasil lança o novo BMW
Série 2 Gran Coupé na rede de concessionárias autorizadas da marca no País. Estará disponível a versão 218i Gran Coupé Sport GP e,
em maio, será a vez do M235i xDrive Gran
Coupé, ao preço sugerido de R$ 186.950 e R$
279.950, respectivamente.
O novo BMW Série 2 Gran Coupé esbanja um visual ousado e imponente, com faróis em LED afunilados na dianteira e a tradicional grade em formato de duplo rim conectada no centro. Na versão M235i xDrive Gran
Coupé, há detalhes em aço escovado no miolo
da grade dianteira, nas amplas tomadas de ar
no para-choque dianteiro e nas capas dos retrovisores. Suas janelas laterais não possuem
bordas permitindo melhor controle visual lateral, maior área envidraçada e maior área de
acesso aos bancos traseiros.
Suas medidas são ideias para as grandes
cidades. Com 20 cm menos que o Série 3,
conserva a largura de 1,80 mm, entregando
esportividade e baixíssimo centro de gravidade e amplos-eixos, uma vez que sua suspensão é calibrada para ser responsiva com
ênfase na dirigibilidade sem perder a suavidade ao rodar. O modelo traz ainda lanternas
traseiras em LED que invadem a lateral do
veículo e são conectadas por uma régua em
black piano em cujo centro aparece o logotipo da fabricante alemã. Na versão M235i
xDrive Gran Coupé, as duas saídas de escapamento no para-choque traseiro tornam o
visual ainda mais arrojado. Para otimizar performance, a rigidez de carroceria foi otimizada de forma especial.
Em termos de motorização, a versão de
entrada 218i Gran Coupé Sport GP traz nova
calibração para o motor BMW TwinPower
Turbo, 1.5 litro, três cilindros, com 140 cavalos de potência entre 4.600 rpm e 6.500 rpm
e 220 Nm de torque entre 1.480 rpm e 4.200
rpm. O conjunto, que oferece uma transmissão automática de sete velocidades e dupla
embreagem, permite ao modelo atingir a velocidade máxima de 213 km/h e uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 8,7 segundos. Esta versão do propulsor - que ganhou
nova calibração em relação ao modelo anterior - traz 4 cv a mais de potência e menos
emissão de CO2.
Já a versão M235i xDrive Gran Coupé

oferece o mais potente motor de quatro cilindros da BMW em um poderoso propulsor
BMW TwinPowerTurbo, 2.0 litros, com 306
cavalos de potência entre 5.000 rpm e 6.250
rpm e 450 Nm de torque entre 1.750 rpm e
4.500 rpm, além de câmbio automático de oito
marchas, e tração integral xDrive. Com novos pistões e taxa de compressão, mais largo
e eficiente turbo charger e sensores de resfriamento otimizados esse conjunto impulsiona o modelo de 0 a 100 km/h em apenas 4,8
segundos e à velocidade máxima de 250 km/
h. Tudo pode ficar ainda mais divertido com
o módulo de Launch Control.
Muita tecnologia
As novidades de software poderão ser
atualizadas em qualquer lugar com acesso à
internet permitindo que o veículo esteja sempre atual, assim como acontece com um smartphone. A atualização remota poderá ser também feita por meio do BMW Connected APP
ou diretamente, por meio do display do veículo.
O BMW Inteligent Personal Assistant
permite o controle de diversas funções do
veículo por meio de comandos de voz e inteligência artificial. A tecnologia também aprende hábitos do motorista e adapta suas funções, por exemplo, ajustar a temperatura do
veículo automaticamente. Seu desenvolvimento recebeu apoio da Engenharia do BMW

Group no Brasil para otimizar a interação com
nosso idioma local.
O Parking Assistant, por sua vez, mede o
espaço ao redor do veículo para estacioná-lo
automaticamente com câmeras e sensores, realizando as manobras com máxima precisão,
poupando tempo e garantindo conforto e tranquilidade ao motorista enquanto estaciona.
Já o recurso Reversing Assistant registra os últimos 50 metros, podendo “desfazêlos” em marcha ré, facilitando a saída de locais ou vias estreitas onde não é possível realizar manobras.
O BMW ConnectedDrive, por sua vez,
é um assistente que fornece uma série de
serviços ao motorista e passageiros, como
Chamada de Emergência Inteligente;
BMW Teleservices; Serviços Connected
Drive (BMW Online, englobando portal
de notícias, clima e aplicativos); Serviços Remotos – permite a utilização de
algumas funcionalidades do veículo remotamente por meio de smartphones Android e iOS; Preparação para Apple CarPlay; Informações de Trânsito em Tempo Real e Concierge – serviço de suporte
e informações para o cliente 24 horas por dia
e sete dias por semana, recurso que possibilita ter comodidade e a garantia de uma experiência de dirigibilidade impecável a bordo.
Os veículos produzidos a partir de julho de

A Volvo Car Brasil estreia mais um modelo com motorização híbrida, o XC40 T5
R-Design Plug-in Hybrid, um SUV com
porte imponente e as linhas inconfundíveis,
que vem com o novo motor híbrido T5, inédito no País e que já pode ser reservado
em todas as concessionárias Volvo com valor especial de pré-venda, por tempo limitado, de R$ 229.950.
O XC40 é um SUV com a tecnologia
Drive-E com baixo consumo de combustível e emissões de CO2. O modelo traz
o conjunto T5 Twin Engine FWD com dois
motores, um elétrico, com 82hp e outro
turbo, a gasolina, 1.5L e 180hp. Combinados, produzem 262hp de potência e
425N.m de torque. O desempenho é similar a um carro esportivo e faz de 0 a
100km/h em apenas 7,3s. Somente no
modo elétrico (Pure), o XC40 T5 Plug-In
Hybrid roda cerca de 47 quilômetros, ideal para os deslocamentos do dia-a-dia,
por exemplo.
Integrado a tudo isso está o câmbio automático de sete velocidades de dupla embreagem, que garante performance e conforto em todas as situações, seja no dia a
dia das cidades, como nas viagens. Para
uma condução ainda mais esportiva, Paddle-shifters localizados atrás do volante garantem a troca manual de marchas.
O sistema de som é um show à parte e

traz a tecnologia Air Woofer, que oferece
graves precisos e poderosos. Para uma experiência ainda mais imersiva, o sistema de
áudio Harman Kardon Premium Sound é
produzido em colaboração com uma das
principais marcas de áudio do mundo, com
13 alto-falantes que produzem um som
equilibrado e poderoso.
Os assentos são esportivos e revestidos em couro e nobuck, trazendo conforto
e elegância. O Chassi Sport reforça os aspectos exclusivos da versão R-Design, que
ainda traz sistema de alerta de ponto cego
(BLIS) com Cross Traffic Alert, alerta de
colisão traseiro e rodas de liga leve de 20",
entre outros itens.
Dentre os itens de conforto e segurança, o XC40 Plug-In Hybrid R-Design traz
o Pilot Assist, um sistema que ajuda a manter uma distância pré-definida do veículo à
frente e corrige a direção para manter o
carro na faixa em velocidades de até 130
km/h; controle de Cruzeiro Adaptativo, City
Safety (sistema de frenagem automática),
sistema de alerta de mudança de faixa
(LKA) com assistente de direção e assistente de partida em aclives (HSA).
A praticidade também está em todos
os detalhes com a abertura e fechamento
elétrico do porta-malas com Hands-Free,
ar-condicionado Dual Zone, alertas de colisão dianteiro e traseiro, assistente de des-

cidas (HDC), carregador para smartphone
por indução, faróis com função antiofuscante (AHB), faróis Full LED com nivelamento automático, painel de instrumentos
digital com 12,3" personalizável e teto solar panorâmico elétrico.
Novo T5 Twin Engine - O XC40 PlugIn Hybrid R-Design possui uma das mais
avançadas tecnologias de condução do
mundo. Seu novo sistema T5 Twin Engine
pode ser otimizado para privilegiar a redução dos gases poluentes e configurado de
acordo com as opções do motorista: Hybrid – Uso cotidiano. Utilização combinada do motor elétrico e combustão otimizando potência e consumo de combustível;
Pure – Condução econômica – 100% de
uso do motor elétrico, baixo consumo e
emissão zero. Indicado para uso urbano;
Power – Condução esportiva – Potência e
torque máximo disponível com respostas
mais rápidas do acelerador e trocas de
marcha Sport com foco em performance;
Off-Road – Para condução em terrenos
fora de estrada entre 20 e 40 km/h; Individual – O motorista escolhe as suas preferências de condução.
Além disso, o modelo é equipado com
as teclas Hold, que bloqueia o uso da bateria para uso posterior, e a tecla Charge, que
recarrega a bateria em até 1/3 com o uso
do motor à combustão.

2020 já contarão com a preparação para
AndroidAuto. Os veículos M235i xDrive
Gran Coupé produzidos antes de julho receberão a atualização remota gratuita que habilitará a função.
Por fim, o pacote Connected Professional agrega o novo BMW Live Cockpit Professional, cuja interface se apresenta em duas
telas, sendo um referente a um display digital
de 10,25 polegadas e o iDrive de 10,25 polegadas, além de interfaces disponíveis e requisitos técnicos para opções operacionais
com controle de voz.
Já o sistema BMW Comfort Access 2.0
permite o acendimento automático das luzes
de boas-vindas quando o motorista se aproxima a três metros do veículo portando a chave. À 1,5 metro do veículo, as portas se destrancam e, afastando-se dois metros, o veículo se tranca novamente. Com opção de
programação de abertura de todas as portas
ou somente a do motorista. Tudo isso além
da abertura do porta-malas por meio de aproximação do pé do para-choque traseiro.
Já o BMW Head-Up Display colorido
possibilita a projeção de todas as informações necessárias para o condutor em seu
campo de visão, a fim de que o mesmo não
perca o foco no trânsito. As informações
apresentadas variam desde rotas do sistema
de navegação até avisos de Driving Assistant e velocidade do veículo. Em termos de
segurança, o modelo vem equipado com seis
airbags, controles de estabilidade e tração,
faróis de neblina em LED, pneus BMW Star
Marking com tecnologia Run-Flat e rodas de
Liga Leve Double-Spoke.
Conforto e beleza internos
Internamente, a versão 218i Gran Coupé Sport GP oferece revestimento dos
bancos em Anthracite; bancos dianteiros
esportivos; volante multifuncional; volante esportivo em couro; acabamento interno iluminado Berlin; pacote Sport e
acabamento externo BMW Individual em
High-gloss Shadow Line. Também acom-

panha tapetes em veludo; apoio para o braço nos bancos dianteiros; pacote interno de
conveniência; ar condicionado automático
digital com controle de duas zonas; velocidade com leitura de km e pacote de iluminação.
Já a versão M235i xDrive Gran Coupé
tem revestimento dos bancos em couro Dakota; teto solar panorâmico e Pacote M Sport,
incluindo: freios M Sport; suspensão M Sport;
volante M Sport; cintos de segurança M Sport;
pacote M Aerodinâmico; rodas Double Spoke
aro 18; bancos dianteiros esportivos; soleiras
M Sport e Spoiler traseiro. Ainda é possível
contar com pneus BMW Star Marking com
tecnologia Run-Flat e faróis de LED adaptativos.
O veículo conta também com retrovisores externos com declinação e rebatimento;
retrovisor interno com função antiofuscante;
bancos com memória e ajuste elétrico; ajuste
de lombar para motorista e passageiro; pacote interno de conveniência; ar-condicionado automático digital com controle de duas
zonas e pacote de iluminação.
O M235i xDrive Gran Coupé possui
1.420 mm de altura. 1.800 mm de largura,
4.256 mm de comprimento e 2.670 mm de
distância entre eixos. O porta-malas comporta
430 litros.
O BMW 218i Gran Coupé Sport GP está
disponível em sete opções de cores externas:
a sólida Branco Alpino e as metálicas Preto
Safira, Preto, Cinza Mineral, Azul Seaside,
Branco Mineral e Vermelho Melbourne. Há
ainda duas opções de revestimento interno:
Sensatec/Anthracite com detalhes em laranja e Sensatec/Anthracite com detalhes em
cinza.
Já o BMW M235i xDrive Gran Coupé
estará disponível em seis opções de cores
externas: a sólida Branco Alpino e as metálicas Preto Safira, Vermelho Melbourne, Cinza Mineral, Azul Misano e Azul SnapperRocks. São três opções de revestimento interno: Couro Dakota Preto/ Preto, Couro Dakota
Magma Red/ Cinza e Alcântara Preto / Azul.

Truck

Mercedes-Benz lança
Pré-venda do Volvo XC40 T5 novo consórcio para
caminhões
R-Design Plug-in Hybrid

Novas versões híbridas da
Range Rover
A Land Rover anuncia a chegada das
novas versões PHEV (sigla em inglês de Plugin Hybrid Electric Vehicle) das linhas Range
Rover e Range Rover Sport, que combinam
dirigibilidade dinâmica com o luxo e a capacidade off road. A introdução do motor elétrico aumenta a performance, o refinamento
do conjunto e a velocidade de resposta, além
da melhora no consumo de combustível.
As novas versões do Range Rover
PHEV já estão disponíveis em todas as concessionárias Jaguar Land Rover no Brasil. O
Range Rover Sport PHEV P404 HSE pelo
preço de R$ 496.648; o Range Rover Sport
PHEV P404 HSE Dynamic custa R$
511.100; o Range Rover PHEV P404 Vogue
SE sai por R$ 675.971, enquanto o Range
Rover PHEV P404 Autobiography é vendido por R$ 731.350.
O novo conjunto híbrido plug-in soma as
forças do já conhecido 2.0l Ingenium, que
gera 300 cv, com o motor 100% elétrico de
85kW com baterias de lítio-íon. O resultado

é um trem de força que entrega 404 cv, a
5.500 rpm, e 65,3 kgfm de torque, entre 1.300
e 4.500 rpm, acoplado a uma transmissão
automática de oito velocidades. A entrega de
potência nessa combinação é imediata, já no
início da curva de torque, dando mais agilidade e capacidade ao modelo.
Em números, apenas com a força do
motor elétrico, o veículo alcança velocidade
final de 130 km/h. Com potências combinadas, a velocidade máxima chega a 220 km/h.
O 0-100 km/h com os 404 cv pode ser feito
em apenas 6.7 segundos, em um carro de
2.539 kg.
Além da performance diferenciada, a
combinação dos dois motores traz melhorias
à autonomia e ao consumo de combustível.
Apenas na propulsão elétrica, os Range Rover PHEV percorrem 48 km em completo
silêncio, sem ativar o motor a combustão.
Quando combinado ao motor Ingenium, a
combustão, o modelo soma 784 km de autonomia. O conjunto, mesmo entregando mais

performance, consegue consumir menos
combustível, reduzindo consequentemente a
emissão de poluentes.
Dentro da cabine, o luxo e o refinamento, exclusivos da linha Range Rover, se mantêm. Desde a tapeçaria dos bancos em couro windsor, até o acabamento de painel, teto
e portas totalmente personalizados. Na linha
2020, todos os modelos Range Rover contam com as tecnologias de ponta da Land
Rover como o Terrain Response 2, seletor
de modos de condução de acordo com o terreno, e a multimídia InControl Touch Pro Infotainment com conectividade Apple Car Play
e Android Auto.
Outro destaque do motor elétrico plug-in
é a possibilidade de recarga da bateria via
tomada, além do carregamento feito pelo
motor a combustão, quando está em movimento. Os Range Rover PHEV podem completar 100% da carga em apenas três horas,
utilizando pontos de carregamento específicos (7kW).

O Consórcio Mercedes-Benz traz uma
grande novidade para este início de ano. Com
o novo plano especial para caminhões Accelo, já a partir do 6º e até o 23º mês, o cliente
pode retirar seu caminhão por meio de antecipação de parcelas, já previamente definidas. A partir do 24º mês, todos os participantes têm a opção de pegar seu Accelo a qualquer momento, sem necessidade de qualquer
antecipação. Isto só é possível porque o plano tem uma cooperação inédita de uma instituição financeira.
Com créditos entre R$ 140 mil e R$
250 mil, o plano especial para caminhões
Accelo foi lançado e as 120 cotas foram
vendidas em apenas três dias. O segundo
grupo já está aberto e a pretensão é lançar aproximadamente seis grupos nesse
primeiro semestre, porque as vantagens
são nítidas tanto para os clientes que querem um caminhão para breve, quanto para
aqueles que podem esperar um pouco mais,
conforme os contratos de transporte que venham a fechar.
Os clientes da marca continuam contando com os demais planos do portfólio do Con-

sórcio MercedesBenz, ganhando
mais opções para
escolher aquele
que melhor atenda
suas demandas.
Cada modalidade
tem suas características, diferenciais e vantagens
para os participantes.
Os caminhões
Mercedes-Benz
Accelo se destacam no mercado
por sua versatilidade no transporte
de cargas. Essa linha é formada pelos modelos leves Accelo 815 (8.300 kg de PBT –
peso bruto total) e Accelo 1016 (9.600 kg de
PBT) e pelo médio Accelo 1316 (13.000 kg
de PBT). Os caminhões são equipados com
o motor mais robusto do mercado, o que é
muito importante nas severas operações da
distribuição urbana e circulação no interior
dos bairros, além das curtas distâncias rodoviárias.
Desde 2017, foram introduzidas mais
de 15 novidades nos caminhões Accelo,
com destaque para a cabina estendida, banco do motorista pneumático, tanque adicional de 150 litros (total de 300 litros, a maior
capacidade da categoria) e câmbio automatizado. O Accelo também é destaque em
segurança, com tecnologias como freio
ABS, EBD (distribuição eletrônica da força de frenagem nos eixos) e ASR (controle de tração das rodas).
Devido a suas dimensões compactas, a
linha Accelo é ideal para o trânsito intenso das
grandes cidades. Algumas versões atendem
às legislações de restrição de circulação, como
o VUC (Veículo Urbano de Carga).

