
Nª 24.628 Preço banca: R$ 3,50

Caixa anuncia redução de juros
e pausa em contratos de crédito

Trabalhador com jornada reduzida terá
antecipação do seguro-desemprego
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Brasil tem 621 casos confirmados
de Covid-19 e sete mortes

BC e Fed fecham acordo
para ampliar oferta de dólar

em US$ 60 bilhões

Esporte

www.jornalodiasp.com.br
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,10
Venda:       5,10

Turismo
Compra:   4,90
Venda:       5,31

Compra:   5,43
Venda:       5,44

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

20º C

Sexta: Sol com
muitas nuvens a
nublado com chu-
va no fim da ma-
nhã. Tarde e noite
chuvosas.

Previsão do Tempo

Kartismo: Bruno Biondo
vence a primeira na

F4 Akasp 2020

F-4 da Akasp

Atual campeão da categoria,
o piloto Bruno Biondo (Urbi)
estabeleceu a volta mais rápida
e venceu a terceira etapa da F-
4 da Associação de Kart Ama-
dor de São Paulo (Akasp), rea-
lizada na quarta-feira (18).
Com a segunda colocação no
Kartódromo Granja Viana, em
Cotia (SP), Alberto Otazú Ota-
zú (Pailler Racing/Bianchi Au-
tomóveis/Cardoso Funilaria e
Pintura/No Fire Services/Speed
Truck/Rolley Ball/AVSP) assumiu
a liderança (87 pontos) do campe-
onato ao lado de seu companhei-
ro Hélio Bianchi.          Página 8
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Itaú BBA
IRONMAN Brasil

2020 tem nova data

Itaú BBA IRONMAN Brasil 2020

O Itaú BBA IRONMAN
Brasil, maior prova de triatlo
da América Latina, foi adiado
por conta da recente pandemia
global. O evento, que já é tra-
dicionalmente aguardado no
último final de semana de maio
em Jurerê Internacional, será
realizado em agosto. Em sua
20ª edição, a prova foi trans-
ferida para o segundo semes-
tre com o intuito de garantir a
execução ainda em 2020. A

Unlimited Sports cumpre, as-
sim, as recomendações das
Agências de Saúde Pública e
dos órgãos oficiais, bem
como reforça seu compro-
metimento com a segurança
e bem-estar dos atletas.

Completando duas déca-
das em Florianópolis, a edi-
ção de 2020 do Itaú BBA
IRONMAN Brasil é extre-
mamente aguardada pela co-
munidade do triatlo. Página 8
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CBV e clubes votam e
competição feminina

 está finalizada

Bjelica no ataque

Dando sequência a série
de quatro reuniões agendadas
com os clubes da Superliga
Banco do Brasil e Superliga
B, na manhã de quinta-feira
(19) a entidade se reuniu,
através de videoconferência,
com os participantes da Su-
perliga Banco do Brasil fe-
minina e decidiram, por meio
de votação, que a competi-
ção está finalizada em virtu-
de do coronavírus (COVID-
19).                           Página 8
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Itália registra
3.405 mortes
por Covid-19

e supera
China

O número de mortos pelo
surto de coronavírus na Itália
aumentou nas últimas 24 horas
em 427, para 3.405, ultrapas-
sando o total de mortes até ago-
ra registradas na China, disse-
ram autoridades nesta quinta-
feira.

Os números desta quinta-
feira na Itália representam uma
ligeira melhora em relação ao
dia anterior, quando a Itália re-
gistrou 475 mortes.

Cerca de 3.245 pessoas
morreram na China desde que
o vírus surgiu no final do ano
passado. O início do surto da
Itália foi noticiado em 21 de
fevereiro.

O número total de casos na
Itália subiu para 41.035 em re-
lação aos 35.713 anteriores,
um aumento de 14,9% — uma
taxa de crescimento mais rápi-
da do que a observada nos últi-
mos três dias, informou a Agên-
cia de Proteção Civil.

Dos infectados original-
mente, 4.440 haviam se recu-
perado totalmente, ante 4.025
no dia anterior. Havia 2.498
pessoas em terapia intensiva
contra 2.257 anteriormente.
(Agencia Brasil)

Vítimas do
coronavírus

são enterradas
sem funerais

em todo
o mundo

Abatido pelo coronavírus
aos 83 anos de idade, Alfredo
Visioli se despediu de sua vida
longa com uma cerimônia curta
em um cemitério próximo de
Cremona, sua cidade natal no
norte da Itália.            Página 3

O Banco Central (BC) do
Brasil e o Federal Reserve
(Fed - banco central dos Es-
tados Unidos) vão manter,
por pelo menos seis meses,
um acordo de swap (troca)
de liquidez (recursos dispo-
níveis) em dólares america-
nos. O montante é de US$ 60
bilhões e vai ampliar a ofer-
ta de dólar no mercado do-
méstico, informou  na quin-
ta-feira (19) o BC.

Segundo o BC, o dinhei-
ro será utilizado para “incre-
mentar os fundos disponí-
veis  para  as  operações de
provisão de liquidez em dó-
lares”.

“ A  l i n h a  d e  l i q u i d e z
soma-se ao conjunto de ins-
trumentos disponíveis do BC
para lidar com a alta volati-
lidade dos mercados em de-
corrência  da  pandemia da
Covid-19”, acrescentou.

O anúncio de quinta-fei-

ra, inclui também as autori-
dades monetárias da Austrá-
l ia ,  Dinamarca,  Coreia do
Sul, México, Noruega, Nova
Zelândia, Singapura e Sué-
cia. O Federal Reserve tam-
bém possui linhas de swap de

liquidez em dólares america-
nos com o Banco do Canadá,
o Banco da Inglaterra, o Ban-
co do Japão, o Banco Cen-
tral Europeu e o Banco Na-
cional Suíço. (Agencia Bra-
s i l )
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As mortes em razão do
novo coronavírus subiram para
sete, conforme última atualiza-
ção divulgada  na quinta-feira
(19) pelo Ministério da Saúde.
Já os casos confirmados saí-
ram de 428 para 621 entre on-
tem e hoje.

São Paulo segue como foco
da disseminação do vírus, com
286 casos. Em seguida vêm
Rio de Janeiro (65), Brasília
(42), Bahia (30), Minas Gerais
(29) e Rio Grande do Sul e
Pernambuco (28). Além des-
ses estados, foram registrados

casos no Paraná (23), Santa
Catarina e Ceará (20), Goiás
(12), Espírito Santo (11), Mato
Grosso do Sul (sete), Sergipe
(seis), Alagoas (quatro), Acre
e Amazonas (três) e Pará,
Tocantins, Rio Grande do Nor-
te e Paraíba (um).

A partir desta quinta-feira,
o Ministério da Saúde deixará
de trabalhar com casos suspei-
tos, passando a divulgar ape-
nas as situações confirmadas e
as mortes decorrentes da do-
ença resultante da infecção pelo
vírus.                      Página 4
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Governo fecha fronteiras
terrestres com países

sul-americanos

Estado recomenda suspensão
de celebração com público
em espaços religiosos da

Grande São Paulo

Covid-19 provoca perdas
de R$ 2,2 bi no turismo

brasileiro, diz CNC

ABL lança ação para
enfrentar isolamento social

causado pelo Covid-19
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CESAR
 NETO

  www.cesarneto.com

Poupatempo anuncia medidas de
prevenção contra o novo coronavírus

Email:cesar@cesarneto.com 

Lembre sempre de lavar as mãos

O Poupatempo, programa
administrado pela Prodesp, ado-
ta medidas para redimensionar a
quantidade de atendimentos nas
76 unidades do Estado. A partir
da próxima segunda-feira (23),
os postos vão reduzir em até
70% a quantidade de atendi-
mentos diários, feitos median-
te agendamento, e passam a
priorizar apenas os serviços
presenciais essenciais, como a
segunda via de RG, renovação
de CNH e a primeira via de RG
para menor.

Para compensar, o cidadão
terá mais de 40 serviços digi-
tais, realizados por meio do
portal do Poupatempo, que po-
dem ser solicitados sem sair de
casa, com a mesma qualidade,
totalmente online, pelo compu-
tador ou celular.

Buscando minimizar o fluxo

nos postos, será necessário ain-
da promover adequações na gra-
de de agendamentos para permi-
tir o contingenciamento dos
atendimentos. Durante as etapas
do agendamento para os servi-
ços obrigatórios de forma pre-
sencial, o cidadão contará com
a ajuda da inteligência artificial.
O processo poderá feito pelo
assistente virtual do Poupatem-
po, o Poupinha.

Por questões de segurança,
todos os totens de autoatendi-
mento serão desabilitados. É
importante que, neste momen-
to, mesmo com a confirmação
do agendamento, a população
avalie a necessidade do atendi-
mento e não leve acompanhan-
te ao posto.

Protocolos
O Poupatempo segue todos

os protocolos oficiais do Cen-
tro de Contingência do Coro-
navírus, do Governo de São
Paulo, e desde o início da pan-
demia da Covid-19 (doença
causada pelo novo coronaví-
rus) trabalha com ações de
orientação para conter a en-
fermidade.

Medidas preventivas fo-
ram reforçadas em todas as
unidades, como a limpeza das
instalações, dos equipamen-
tos utilizados, bem como a in-
tensificação dos cuidados bá-
sicos de higienização das
mãos e a disponibilização de
álcool em gel, tanto para os
usuários quanto para os fun-
cionários.

Como agendar
Para marcar dia e horário

para ser atendido, além de

consultar informações, ende-
reços e horários de funciona-
mento dos postos, acesse os
seguintes canais de atendi-
mento:

–  Por ta l :
www.poupatempo.sp.gov.br;

– Poupinha: assistente vir-
tual disponível no canto infe-
rior direito da tela do portal
do Poupatempo;

– Aplicativo no celular:
SP Serviços;

– Atendimento eletrônico:
Agendamento e informações
sobre serviços agendados, 24
horas por dia, 7 dias por se-
mana: de telefone fixo: (11)
4135-9700 – Capital e Gran-
de São Paulo /  0300 847
1998 – demais municípios do
estado de SP, de celular: (11)
4135-9700 – todos os muni-
cípios do Estado de SP.

Estado recomenda suspensão de
celebração com público em espaços

religiosos da Grande São Paulo
O Governador João Doria

recomendou na quinta-feira (19)
a suspensão de celebrações
com público em todos os es-
paços religiosos da Região
Metropolitana de São Paulo
por 60 dias. A expectativa é de
que templos e igrejas cum-
pram a medida a partir da pró-
xima segunda-feira (23) como
forma de evitar a propagação do
novo coronavírus.

 “A prioridade absoluta do
Governo de São Paulo é a pro-
teção de vidas”, disse o Gover-
nador. “A recomendação é para
que templos e igrejas evitem
missas, cultos, aglomerações ou
celebrações”, afirmou Doria.
Por enquanto, a recomendação
não se estende a espaços religi-

osos do interior e do litoral.
A recomendação do Gover-

no do Estado não impede que
igrejas e templos permaneçam
abertos durante a crise provoca-
da pela pandemia da Covid-19,
doença causada pelo vírus. Os
espaços poderão continuar a re-
ceber fiéis para orações e ori-
entação religiosa individual, mas
segundo regras específicas para
amenizar a circulação do coro-
navírus.

“A medida não significa o
fechamento de templos ou espa-
ços de orações”, reforçou o
Governador. Doria disse que
uma das medidas recomendadas
a líderes religiosos é que os fi-
éis mantenham distância mínima
de três metros entre si durante

as orações individuais.

Orientação
Até domingo (22), as lide-

ranças de cada espaço religioso
deverão orientar as pessoas so-
bre a impossibilidade de manu-
tenção dos eventos em grupo
pelos próximos dois meses. Se-
gundo Doria, a recomendação
do Estado não sofreu objeção
das diversas denominações reli-
giosas afetadas pela medida.

“Todos têm sido extrema-
mente solidários com as deci-
sões da Prefeitura [de São Pau-
lo] e do Governo do Estado. É
por isso que estamos no âmbito
da recomendação. É um momen-
to de convergência e bom enten-
dimento solidário”, frisou o Go-

vernador.
Várias denominações religi-

osas já vêm adotando espontane-
amente a suspensão das celebra-
ções presenciais por todo o
mundo devido à pandemia do
coronavírus. Os eventos conti-
nuam sendo realizados normal-
mente, mas sem a presença de
público, que acompanha as ce-
lebrações via TV ou internet.

“Para nos protegermos de
uma infecção viral, devemos evi-
tar aglomerações e o contato
próximo com outras pessoas,
além da higiene ao lavar as mãos
com água e sabão”, explica Vi-
viane Botosso, diretora do La-
boratório de Virologia do Insti-
tuto Butantan, órgão vinculado à
Secretaria de Estado da Saúde.

SP suspende cobrança de água para
506 mil famílias carentes por 90 dias
O Governador João Doria

anunciou,  na quinta - fe i ra
(19), que a Sabesp suspende-
rá a cobrança da tarifa social
de água para 506 mil famíli-
as carentes em todo o Esta-
do. A medida, que vale a par-
tir de 1º de abril, tem o ob-
jetivo de combater o impac-
to econômico do novo coro-

navírus na economia popular.
“São as famílias de menor

renda, as mais prejudicadas
pela crise econômica. Essa
tarifa não será cobrada em
abril, maio e junho, exata-
mente das famílias mais vul-
neráveis no Estado de São
Paulo”, afirmou Doria.

A Tarifa Social Residenci-

al é destinada a residências
unifamiliares, desemprega-
dos, habitações coletivas ou
remoção de área de risco que
atendam aos critérios defini-
dos pelo comunicado tarifário.

Para usufruir do benefício,
o cliente atende a uma série de
critérios: possuir renda fami-
liar de até três salários míni-

mos; morar em habitação sub-
normal com área útil de até 60
m²; consumo de energia de até
170 kWh mensais; não haver
débitos para o imóvel; compro-
var o enquadramento na tarifa
social a cada 24 meses; consu-
mo máximo de 15 metros cú-
bicos; demissão que não tenha
ocorrido por justa causa.

Estado faz acordo com supermercados para
oferta de álcool em gel a preço de custo

O Governador João Doria
anunciou na quinta-feira (19) um
acordo com supermercados para
oferta de álcool em gel a preço
de custo em todas as regiões do
Estado. O produto é um dos
principais itens recomendados
por autoridades de saúde para
prevenção e combate ao novo
coronavírus.

 “A partir de 23 de março, os
supermercados venderão o produ-
to com margem zero. Nenhum
valor adicional”, afirmou Doria.
“Isso certamente vai impor uma
redução no preço para o consumi-
dor”, acrescentou o Governador.

A medida ainda não abrange
o álcool em gel vendido em far-
mácias, mesmo aquelas que fun-
cionam dentro de supermerca-
dos. A decisão foi viabilizada por
um comitê executivo sob coor-
denação da Secretária de Desen-
volvimento Econômico, Patricia
Ellen, e formado por represen-
tantes do Estado e empresários.
O setor supermercadista foi re-
presentado pela Associação Pau-
lista de Supermercados (Apas).

Valor
Segundo o Governador, o

preço promocional deve come-

çar a valer a partir da próxima
segunda-feira (23). Os lojistas
se comprometeram a praticar no
varejo o valor que os produto-
res cobrarem no atacado pelo
álcool em gel.

Doria também afirmou que o
acordo foi facilitado por uma de-
cisão do Ministério da Saúde. A
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) permitiu altera-
ção nos protocolos de produção
do álcool em gel para aumentá-la
na escala exigida pela pandemia.

“Ao Ministério da Saúde e à
Anvisa, os nossos cumprimen-
tos por terem entendido o cará-

ter emergencial em que estamos
neste momento. O Ministro Luiz
Henrique Mandetta tem sido
correto nas relações com o Go-
verno de São Paulo”, disse o Go-
vernador.

A procura pelo álcool em gel
em São Paulo aumentou a ponto
de provocar desabastecimento
em praticamente todas as regi-
ões do Estado. Especialistas em
saúde recomendam o uso fre-
quente do produto para higiene
das mãos e também de objetos,
móveis e superfícies que possam
ter sido contaminados pelo co-
ronavírus.

Governo de SP e Uber se unem para
distribuir informações sobre coronavírus

O Governo de São Paulo e
a Uber firmaram parceria para
distribuir informações verda-
deiras e oficiais de prevenção
e combate ao coronavírus. A
empresa de mobilidade urbana
encaminhou aos motoristas e
usuários cadastrados no aplica-
tivo o material oferecido no
site www.saopaulo.sp.gov.br/
coronavirus, produzido e atua-
lizado diariamente pelo Esta-
do para orientar a população e

impedir a disseminação de no-
tícias falsas.

A iniciativa entre o poder
público e a Uber faz parte da
mensagem assinada pelo CEO
da Uber, Dara Khosrowshahi.
Todos os motoristas parceiros
e usuários cadastrados em São
Paulo receberam o conteúdo.

São explicações gerais e
materiais para download, in-
cluindo um guia de prevenção
e uma relação de dúvidas fre-

quentes, além de cards, víde-
os e áudios de entrevistas com
especialistas.

Os motoristas e usuários
receberam, por exemplo, um
vídeo com orientações do mé-
dico infectologista David Uip,
Coordenador do Centro de
Contingência do coronavírus
em São Paulo. A partir de fon-
te oficiais, as pessoas saberão
agir corretamente para preve-
nir o contágio e proteger a

saúde pública.
“Nosso objetivo é que cada

vez mais empresas se engajem
na nossa campanha de dissemi-
nação de informações corretas
sobre o coronavírus e nos aju-
dem a combater as fake news. A
Uber é uma grande parceira nes-
sa missão, com o trabalho dire-
cionado a milhares de motoris-
tas e usuários”, afirma o Secre-
tário de Comunicação do Gover-
no de São Paulo, Cleber Mata.

M Í D I A S
A coluna (diária) de política do jornalista  CESAR NETO

vem sendo publicada no Jornal “O DIA” (São Paulo) desde 1993.
Na Internet desde 1996,  www.cesarneto.com  foi um dos sites
pioneiros no Brasil. No Twitter desde 2018,  @cesarnetoreal

.
CÂMARA (SP)
 A Casa tá praticamente parada, por conta do afastamento e

até isolamento social imposto por um vírus mortal (o mutante
Corona COVID 19), que ameaça os cerca de 12 milhões de habi-
tantes de São Paulo, mais os habitantes das cidades que fazem
limites (Grande SP)

.
PREFEITURA (SP
Bruno Covas não tem como deixar pra depois certas medidas

que afetam praticamente todas as atividades da maior cidade do
Brasil, mas principalmente as atividades comerciais não essen-
ciais. A população já tá se agredindo por álcool (gel) nos super-
mercados e atacados

.
ASSEMBLEIA  (SP)
Até pela localização (Parque do Ibirapuera), o maior e mais

importante Parlamento estadual brasileiro pode se dar ao luxo de
não funcionar plenamente, por conta do vírus mutante e mortal
(Corona COVID 19). Em tempo: a ALESP costuma vacinar con-
tra a gripe influenza

.
GOVERNO  (SP)
Por mais que as medidas tomadas, pra diminuir o espalha-

mento do mutante e mortal vírus (Corona - COVID 19) possa ser
prejudicial às atividades comerciais (inclusive shoppings nas ci-
dades da Grande São Paulo). Doria (PSDB ‘liberal de centro’)
não tinha mais como esperar

.
CONGRESSO  (BR)
Deputado federal Bolsoanaro, filho do Presidente, comanda

o ‘exército dos USA’ no Brasil. Seus ataques à China são parte
das narrativas e retóricas das guerras mundiais (comercial e tec-
nológica). O senador-presidente Alcolumbre (DEM) acabou atin-
gido pelo tal ‘vírus chinês’  .

.
PRESIDÊNCIA  (BR)
Ao aprovar o Estado de Calamidade Pública - com votação

virtual - o Senado dará (por conta do vírus mutante e mortal Co-
rona) um aval inédito pra um governo (no caso Bolsonaro) rema-
nejar e até aumentar o Orçamento pra derrotar o inimigo comum.
Por quanto tempo ?

.
PARTIDOS
Donos e sócios preferenciais dos partidos políticos brasilei-

ros vão fazer um gesto de abrir mão de parte dos cerca de 2 bi-
lhões do Fundo Eleitoral pelo combate ao mutante e mortal vírus
(Corona) pra que seja investido na prevenção e curas da saúde da
população de risco ?

.
JUSTIÇAS (BR)
Dias Toffoli (presidente no Supremo) tá cumprindo em casa

o chamado afastamento / isolamento social pelo fato de ter parti-
cipado de eventos nos quais parlamentares e membros do gover-
no Bolsonaro foram positivados com o vírus mutante e mortal
(Corona COVID 19)

.
E D I T O R
O jornalista  CESAR NETO  foi se tornando referência na

imprensa, através da sua coluna (diária) de política. Foi homena-
geado com  “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São
Paulo e “Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo
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Vítimas do coronavírus são
enterradas sem funerais em

todo o mundo
Abatido pelo coronavírus aos 83 anos de idade, Alfredo Visi-

oli se despediu de sua vida longa com uma cerimônia curta em
um cemitério próximo de Cremona, sua cidade natal no norte da
Itália.

“Eles o enterraram assim, sem um funeral, sem seus entes
queridos, só com uma bênção do padre”, disse sua neta, Marta
Manfredi, que não pôde comparecer. Como a maior parte dos
familiares do falecido, e do país, ela está confinada ao lar.

“Quando tudo isso passar”, promete, “nós lhe daremos um
funeral de verdade”.

Em qualquer local que o coronavírus tenha atingido, inde-
pendentemente de cultura ou religião, rituais antigos para home-
nagear os mortos e confortar os enlutados estão sendo abrevia-
dos ou descartados pelo medo de aumentar o contágio.

O vírus, que já matou quase 9 mil pessoas em todo o mundo,
está reformulando muitos aspectos da morte, da objetividade de
se lidar com corpos infectados à observância das necessidades
espirituais e emocionais dos que ficam.

Na Irlanda, a autoridade de saúde está aconselhando os funci-
onários de necrotérios a colocarem máscaras em cadáveres para
diminuir até o menor risco de infecção.

Na Itália, uma empresa de funerais está usando links de vídeo
para permitir que famílias em quarentena vejam um padre aben-
çoar o falecido. Na Coreia do Sul, o medo do vírus está provo-
cando uma redução tão grande no número de pessoas nos fune-
rais que empresas que servem refeições nestas ocasiões sofrem
para se manter.

Há pouco tempo para cerimônias em cidades muito atingi-
das, como Bergamo, ao nordeste de Milão, onde os necrotérios
estão lotados e o crematório está funcionando em tempo inte-
gral, disse Giacomo Angeloni, autoridade local a cargo dos ce-
mitérios municipais.

A Itália já relatou quase 3 mil mortes decorrentes da Covid-
19, a doenças causadas pelo coronavírus – a cifra mais alta fora
da China, onde o vírus surgiu. O Exército enviou 15 caminhões e
50 soldados a Bergamo na quarta-feira para transferir corpos para
províncias menos sobrecarregadas.

Uma proibição de aglomerações acabou com os rituais es-
senciais que nos ajudam a passar pelo luto, disse Andy Langford,
principal chefe de operações da Cruse Bereavement Care, insti-
tuição de caridade britânica que oferece cuidados e aconselha-
mento gratuito.

Mão de obra extra
No Irã, assim como no norte da Itália, funcionários de hospi-

tais e necrotérios lidam com uma sobrecarga de corpos. O vírus
já matou 1.284 pessoas e infectou milhares na nação, de acordo
com a televisão estatal.

As autoridades contrataram mais gente para cavar túmulos,
disse o administrador do cemitério Behesht-e Zahra de Teerã.
“Trabalhamos dia e noite”, contou. “Nunca vi uma situação tão
triste. Não há funerais.”

A maioria dos corpos chega de caminhão e é enterrada sem o
ritual de lavagem que o islamismo dita, explicou.

Mortes provocadas pela Covid-19 têm sido registradas como
ataques cardíacos ou infecções pulmonares, disse o funcionário
de um hospital de Kashan, cidade localizada a cerca de três horas
de carro de Teerã, à Reuters.

“As autoridades estão mentindo a respeito do total de mor-
tos”, afirmou.

Risco de infecção
Em vários países, levas de infecções surgiram depois de fu-

nerais. Na Coreia do Sul, onde mais de 90 pessoas morreram, o
governo exortou as famílias de vítimas da Covid-19 a cremarem
seus entes queridos primeiro e realizarem os funerais mais tar-
de.

Os funerais coreanos costuma acontecer nos hospitais e en-
volvem três dias de orações e banquetes.

Desde o surgimento do surto, o número de participantes de
funerais despencou 90%, independentemente de o falecido ter o
vírus ou não, disse Choi Min-ho, secretário-geral da Associação
Coreana de Funerais.

As autoridades de Wuhan, o epicentro da epidemia na China e
o local da maioria das mortes, identificou rapidamente o negó-
cio dos funerais como uma fonte de transmissão em potencial.

No final de janeiro, a agência civil local ordenou que todos
os funerais de vítimas confirmadas do Covid-19 ficassem a car-
go de uma única agência funerária do distrito de Hankou. As ce-
rimônias de luto, que normalmente são eventos sociais agitados
na China, foram limitadas, assim como todas as outras aglome-
rações públicas.

No mês passado, um funcionário de uma agência funerária de
Hankou que só se identificou com Huang escreveu um ensaio
que circulou nas redes sociais. Ele disse que seus colegas de
profissão estão tão sobrecarregados quanto os médicos da cida-
de, mas que testemunharam menos reconhecimento.

Doença cruel
Também na Espanha uma grande leva de casos foi ligada a um

funeral em Vitória, cidade do norte, no final de fevereiro. Ao
menos 60 pessoas que estiveram presentes foram diagnostica-
das após o evento, segundo reportagens da mídia local.

Com mais de 600 mortes, a Espanha é o segundo país mais
assolado da Europa, só ficando atrás da Itália, e agora a maioria
das pessoas está isolada em casa.

Referindo-se a estas restrições, o primeiro-ministro espa-
nhol, Pedro Sánchez, classificou o coronavírus como uma doen-
ça “cruel” que paralisa a necessidade humana de socialização

Na Irlanda, por enquanto ainda se permite até 100 convi-
dados em todos os funerais, mas a maioria das famílias está
optando por pequenas cerimônias particulares e incentivando
outros a expressarem seus pêsames pela internet em sites
como o RIP.ie, onde obituários e convites a funerais costu-
mam ser publicados. (Agencia Brasil)

A Caixa Econômica Federal
anunciou na quinta-feira (19)
novas medidas de enfrentamen-
to ao coronavírus. Segundo o
banco, o objetivo é reduzir os
impactos frente ao cenário de
queda no índice de produtivida-
de e diminuição da atividade eco-
nômica, causados pelas ações de
contenção e temor à propagação
do coronavírus.

Concomitante à queda da
taxa básica de juros, a Selic, o
banco informou que reduziu as
taxas de juros de linhas de cré-
dito e ofereceu pausa por até 60
dias para contratos de pessoa fí-
sica e jurídica, inclusive contra-
tos habitacionais. A pausa nos
contratos já havia sido anuncia-
da pela Federação Brasileira de
Bancos (Febraban) e é válida
para os cinco maiores bancos do
país: Banco do Brasil, Brades-
co, Caixa Econômica Federal,
Itaú Unibanco e Santander.

O presidente da Caixa, Pedro
Guimarães, afirmou que novas
medidas poderão ser anunciadas
pelo banco e o prazo de 60 dias
de pausa nos contratos de crédi-
to pode ser ampliado se houver
necessidade. “Se por acaso, essa
crise continuar e for maior, a
Caixa ampliará os prazos. E es-
taremos avaliando todo o dia,
toda a semana o impacto [do co-
ronavírus]”, disse, em uma
transmissão ao vivo pelo Face-
book.

Guimarães afirmou que a
Caixa tem condições de ampliar
a oferta de crédito, no atual mo-

mento de crise. “Temos tanto
dinheiro para empresar e base de
capital para suportar esse cres-
cimento do crédito. Essas me-
didas foram pensadas e estamos
muito tranquilos. Temos foco
em micro e pequenas empresas,
na pessoa física e nos hospitais,
em especial as santas casas”,
destacou.

Pessoas físicas
Para as pessoas físicas, há a

possibilidade de pausa de até 60
dias nas operações parceladas de
crédito pessoal.

O banco também anunciou a
ampliação das linhas de crédito
consignado, incluindo as linhas
para aposentados e pensionistas
do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS).

Outra medida é a redução de
taxa de juros nas linhas de cré-
dito pessoal: crédito consigna-
do a partir de 0,99% ao mês,
penhor a partir de 1,99% ao mês
e crédito direto ao consumidor
(CDC), a partir de 2,17% ao
mês.

Há ainda a disponibilização
gratuita do cartão virtual de dé-
bito Caixa aos mais de 100 mi-
lhões de correntistas e poupado-
res, que possibilita compras on-
line nos sites de e-commerce. O
cliente pode habilitar o uso do
cartão diretamente no Internet
Banking. “A Caixa está focada
em oferecer para os seus clien-
tes soluções tecnológicas para
a necessidade de ir pessoalmen-
te a agência seja menor”, afir-

mou Guimarães.
A Caixa também permitirá a

renovação do contrato de penhor
diretamente no site do banco e
canal telesserviço, evitando a
necessidade de o cliente com-
parecer a uma agência bancária.

Empresas
A Caixa dará apoio às micro

e pequenas empresas, com redu-
ção de juros de até 45% nas li-
nhas de capital de giro, com ta-
xas a partir de 0,57% ao mês.

A carência de até 60 dias nas
operações parceladas de capital
de giro e renegociação também
é válida para essas empresas.

Também foram disponibili-
zadas linhas de crédito especi-
ais, com até seis meses de ca-
rência, para empresas que atuam
nos setores de comércio e pres-
tação de serviços, mais afetadas
pelo momento atual.

Segundo a Caixa, as linhas de
aquisição de máquinas e equipa-
mentos estão com taxas reduzi-
das e até 60 meses para paga-
mento.

Habitação
Para contratos habitacionais

de pessoa física, os clientes po-
derão solicitar a pausa estendi-
da de até duas prestações pelo
aplicativo Habitação Caixa, sem
a necessidade de compareci-
mento às agências.

Empresas também poderão
solicitar pausa estendida de até
duas prestações em seus contra-
tos habitacionais.

Santas casas
Serão liberados mais R$ 3

bilhões em orçamento em li-
nhas destinadas a santas casas
e hospitais filantrópicos que
prestam serviço ao Sistema
Único de Saúde (SUS), para
reestruturação de dívidas e
novos recursos. Segundo o
presidente da Caixa, o total
desse tipo de financiamento
subirá de R$ 75 bilhões para R$
78 bilhões.

A taxa de juros dos financia-
mentos serão de 0,80% ao mês
para prazos de até 60 meses (re-
dução de 14%). E para até 120
meses, a taxa será 0,87% ao mês
(redução de 23%). Também ha-
verá carência de até seis meses.

Atendimento
Para minimizar os riscos de

contaminação e exposição dos
nossos clientes à Covid-19, a
Caixa recomenda a utilização
dos canais digitais como Inter-
net Banking, aplicativo e termi-
nais de autoatendimento.

Voucher
Sobre o pagamento do vou-

cher (cupom) para proteger os
trabalhadores informais, as pes-
soas sem assistência social e a
população que desistiu de pro-
curar emprego, Guimarães afir-
mou que ainda está sendo discu-
tido como será feita a distribui-
ção. Ele disse, entretanto, que o
trabalho será feito por agências,
lotéricas, correspondentes e on
line. (Agencia Brasil)

Covid-19 provoca perdas de R$ 2,2 bi
no turismo brasileiro, diz CNC

Somente na primeira quinze-
na de março, o volume de recei-
tas do setor de turismo brasilei-
ro caiu 16,7% em relação ao
mesmo período do ano passado,
o que representa uma perda equi-
valente a R$ 2,2 bilhões.

A estimativa da Confedera-
ção Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
(CNC), divulgada  na quinta-fei-
ra (19) no Rio de Janeiro, pro-
jeta ainda que os prejuízos já
sofridos pelo setor têm poten-
cial de reduzir até 115,6 mil
empregos formais.

Segundo a CNC, as restri-
ções impostas pelo protocolo de
ação em nível global para frear
o ritmo de expansão do novo
coronavírus, o Covid-19, e o fe-

chamento das fronteiras a es-
trangeiros em diversos países
atingiram em cheio o desloca-
mento de passageiros no Brasil
e no mundo. Apesar das medidas
econômicas emergenciais ado-
tadas no mundo, a queda no flu-
xo de passageiros tende a impor
severas perdas ao turismo.

“O setor de comércio, ser-
viços e turismo é o que apresen-
ta maior potencial de impacto
negativo. As atividades econô-
micas que o compõem depen-
dem da circulação de mercado-
rias e consumidores. Em espe-
cial no turismo, afetado frontal-
mente pela impossibilidade de
viagens, reservas e visitações,
ação necessária para prevenção
ao novo vírus”, explicou, em

nota, o presidente da CNC, José
Roberto Tadros, alertando que o
impacto no segmento do comér-
cio será sentido com defasagem
um pouco maior.

Recessão
O economista da confedera-

ção responsável pelo levanta-
mento, Fabio Bentes, avalia que
o setor de turismo vinha lideran-
do o processo de recuperação
econômica e tinha condições de
voltar ao nível pré-recessão até
o fim deste ano.

“Caso a epidemia no territó-
rio brasileiro siga o padrão chi-
nês, o pico de contaminação se
daria na segunda quinzena de abril.
Todavia, ainda não é possível es-
timar como será a curva evoluti-

va do número total de casos no
Brasil”, afirmou o economista.

Para fazer o estudo, a CNC
cruzou informações do Índice de
Atividade do Turismo do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) com dados
relativos ao fluxo de passagei-
ros em voos domésticos e inter-
nacionais, levando em conta ain-
da as informações sobre a de-
manda por voos nos países mais
infectados e o número de casos
registrados da doença.

O cálculo do desemprego no
setor leva em conta que, histo-
ricamente, para cada queda de
10% no volume de receitas do
turismo, o nível de emprego no
setor é impactado em 2%.
(Agencia Brasil)

BC determina que bancos ajustem
horários de atendimento em agências
O Banco Central do Brasil

determinou  na quinta-feira (19)
que os bancos ajustem seus ho-
rários de atendimento ao públi-
co nas agências. O objetivo é
“assegurar a saúde da sociedade
decorrente da Covid-19 e ao
mesmo tempo garantir a presta-
ção de serviços essenciais”.

Em nota, o BC recomenda
“fortemente” que os clientes de

produtos e serviços bancários
utilizem preferencialmente os
diferentes canais digitais dispo-
níveis, como internet banking e
aplicativos para smartfones e, se
necessário, recorram aos caixas
eletrônicos.

“Não sendo possível realizar
suas transações por meio dos
canais digitais, a sociedade po-
derá recorrer às agências bancá-

rias para realizar suas transações
essenciais, como saque de di-
nheiro, pagamento de contas ou
transferência de recursos”.

O BC informou ainda que,
em conjunto com as instituições
financeiras, está trabalhando em
planos de contingência para fa-
cilitar que todos os serviços es-
senciais sejam prestados à soci-
edade.

“Os bancos deverão informar
seus clientes quanto aos novos
horários de funcionamento das
suas agências, bem como outras
medidas emergenciais destina-
das a evitar aglomerações de
pessoas, mas sempre asseguran-
do a prestação de serviços es-
senciais”, finalizou o BC.
(Agencia Brasil)

Covid-19: Cade investiga aumento
abusivo de preços de produtos

O Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade),
autoridade concorrencial brasi-
leira, abriu uma investigação
para avaliar se empresas do se-
tor farmacêutico estão aumen-
tando preços e obtendo lucros
de forma abusiva no contexto de
disseminação da pandemia do
novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com o órgão, a
decisão foi tomada em razão da

necessidade de cuidados para evi-
tar a disseminação da doença e da
importância desses produtos na
prevenção à circulação do vírus,
que já infectou, até o momento,
428 pessoas em todo o país, re-
sultando em quatro mortes.

Produtos como máscaras ci-
rúrgicas ou álcool gel têm sido
bastante utilizados por cidadãos,
empresas e órgãos públicos
como medidas de prevenção e

proteção, o que vem aumentan-
do a demanda por esses bens.

Serão investigados hospitais,
laboratórios, farmácias, fabri-
cantes e distribuidores de pro-
dutos como máscaras cirúrgi-
cas, álcool gel, além de res-
ponsáveis pela produção de
medicamentos para tratamento
de sintomas de Covid-19,
como tosse, febre e falta de ar.

Essas empresas deverão

apresentar, em até 10 dias, no-
tas fiscais dos produtos. Caso
sejam constatadas as violações,
as companhias poderão ser pu-
nidas por infração à ordem eco-
nômica, em sanções que podem
chegar a multa de 20% do fatu-
ramento bruto da firma bem
como a outras medidas como
impedimento de celebrar negó-
cios com o Poder Público.
(Agencia Brasil)

Consumo de energia no Brasil tem
leve alta de 0,4% no início de março
O consumo de eletricidade

no Brasil registrou leve avanço
de 0,4% nos primeiros quinze
dias de março, na comparação
com mesmo período do ano an-
terior, informou a Câmara de
Comercialização de Energia Elé-
trica (CCEE) em boletim na
quinta-feira (19).

Os dados vêm após retração na
demanda por energia em janeiro e
fevereiro, atribuída principalmen-
te às menores temperaturas. A
CCEE destacou, no entanto, que
os números são de “período ante-
rior ao agravamento dos impactos
causados sobre a economia pela
disseminação do Covid-19”.

O avanço do coronavírus tem
levado empresas a adotar regi-
mes de trabalho remoto, o que,
segundo especialistas, deve ter
efeitos negativos sobre a de-
manda por energia no Brasil,
como já tem sido registrado em
países europeus que impuseram
medidas de isolamento social.

“O crescimento apresentado
nesta prévia decorre principal-
mente do efeito do feriado de
Carnaval que, em 2019, ocorreu
no dia 5 de março”, disse a
CCEE em nota, destacando que
temperaturas amenas também
ajudaram a limitar o avanço do
consumo. (Agencia Brasil)



Brasil tem 621 casos confirmados
de Covid-19 e sete mortes
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As mortes em razão do novo
coronavírus subiram para sete,
conforme última atualização di-
vulgada  na quinta-feira (19) pelo
Ministério da Saúde. Já os casos
confirmados saíram de 428 para
621 entre ontem e hoje.

São Paulo segue como foco
da disseminação do vírus, com
286 casos. Em seguida vêm Rio
de Janeiro (65), Brasília (42),
Bahia (30), Minas Gerais (29) e
Rio Grande do Sul e Pernambu-
co (28). Além desses estados,
foram registrados casos no Pa-
raná (23), Santa Catarina e Cea-
rá (20), Goiás (12), Espírito San-
to (11), Mato Grosso do Sul
(sete), Sergipe (seis), Alagoas
(quatro), Acre e Amazonas (três)
e Pará, Tocantins, Rio Grande do
Norte e Paraíba (um).

A partir desta quinta-feira, o
Ministério da Saúde deixará de
trabalhar com casos suspeitos,
passando a divulgar apenas as si-
tuações confirmadas e as mor-

tes decorrentes da doença resul-
tante da infecção pelo vírus.

A transmissão comunitária
(quando as autoridades não iden-
tificam mais a cadeia de infecção
ou esta já possui cinco gerações)
foi identificada no estado de São
Paulo, no estado do Rio de Janei-
ro, Belo Horizonte, Santa Cata-
rina, Pernambuco e Porto Alegre.
Essa é a modalidade mais preo-
cupante, pois ela implica em uma
disseminação maior e menos
controlada do vírus.

Segundo o ministro da Saú-
de, Luiz Henrique Mandetta, os
números mostram que o cresci-
mento não está ocorrendo de
forma localizada, mas no con-
junto do país. “Estamos vendo
uma tendência mais nacional. Se
levantar em bloco vai ser muito
mais difícil de monitorar”, de-
clarou. Com isso, continuou o
ministro, o papel dos cidadãos
ganha importância nas medidas
de prevenção, como higieniza-

ção, e de contenção, como o iso-
lamento. Isso porque a preocu-
pação é com a sobrecarga do sis-
tema de saúde.

“Quando está gripado, preci-
sa fazer isolamento domiciliar.
Está com sintoma, isolamento
domiciliar. Não é para descer
para o play, fazer uma festinha”,
aconselhou.

O Ministério emitiu reco-
mendação de isolamento domi-
ciliar das pessoas com gripe ou
sintomas da doença, dos famili-
ares, das pessoas que coabitam
os lares e dos idosos nos esta-
dos e cidades onde há transmis-
são comunitária.

“Orientação é que idosos só
saiam de casa para atividades fun-
damentais, como ir à farmácia ou
comparar alimentos. Se não con-
seguem, as comunidades devem
se organizar para isso”, afirmou o
secretário de Atenção Primária à
Saúde do MS, Erno Harzheim.

Harzhein acrescentou que

isso é mais eficaz do que fecha-
mento de escolas, comércios e
outros estabelecimentos, medi-
das que vêm sendo adotadas por
diversos governos estaduais
como forma de evitar a dissemi-
nação do vírus.

Os médicos serão orienta-
dos a fornecer atestados às pes-
soas com sintomas e aos seus
familiares. Assim, elas poderão
permanecer no isolamento em
casa durante este período de
duas semanas.

De acordo com Mandetta, a
intenção é que nesta primeira
semana essa diretriz seja uma
recomendação. Contudo, é pos-
sível que ela evolua para uma
determinação, caso seja neces-
sário diante da ausência de cum-
primento pelas pessoas.

A orientação do Ministério
da Saúde é que as pessoas devem
procurar os postos de saúde se
manifestarem gripe ou sintomas,
e não urgências ou hospitais. Um

novo protocolo para os postos
de saúde será divulgado.

Planos de saúde
Integrantes do governo fize-

ram reunião do conselho da saú-
de suplementar. Um dos pleitos
dos planos de saúde foi a libera-
ção de recursos retidos como
garantia para atuação dessas em-
presas, que somariam, segundo
o Ministério da Saúde, R$ 53
bilhões. A direção da Agência
Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) se reunirá para avaliar a
solicitação e divulgar medidas
no tocante a esses serviços.

Programa Mais Médicos
Os integrantes do Ministério

da Saúde informaram que 7.167
médicos já se inscreveram no edi-
tal do Mais Médico aberto para
reforçar as equipes de saúde em
função da epidemia. A previsão é
de até cinco chamadas, sendo que
médicos cubanos poderão ser

convocados após a 3ª chamada.
A perspectiva é que médico

cheguem nos municípios até iní-
cio de abril. No total, a pasta es-
tima que a medida significará um
investimento de R$ 1,4 bilhão.
Esses profissionais poderão atu-
ar em mais de uma unidade de
saúde, o que deverá ser organi-
zado pelas respectivas secreta-
rias de saúde. Além disso, será
feito recrutamento de alunos de
quatro cursos: medicina, enfer-
magem, fisioterapia e farmácia.
Esses serão treinados e poderão
trabalhar sob supervisão dos
médicos em alguns hospitais.
Essa decisão foi pactuada entre
o Ministério da Saúde e o Mi-
nistério da Educação. Na próxi-
ma semana, os municípios e es-
tados poderão informar quais
entes federados têm desejo de
aderir ao programa. Os estudan-
tes receberão um bônus nas pro-
vas de residência ou uma certi-
ficação. (Agencia Brasil)

Após teste com três parlamentares,
Senado terá primeira sessão remota

Convocada pelo presidente
em exercício do Senado, está
marcada para esta sexta-feira
(20), às 11h, a primeira sessão
de votação remota da Casa. O
sistema, inédito no parlamento
brasileiro, foi desenvolvido pela
Secretaria de Tecnologia da In-
formação (Prodasen) e testado
e aprovado na manhã de quinta-
feira  (19) pelo presidente em
exercício do Senado, Antonio
Anastasia (PSDB-MG), pelo lí-
der do governo na Casa, senador
Eduardo Gomes (MDB- TO) e
por um senador de oposição,
Weverton Rocha (PDT-MA).

Na estreia desse tipo de ses-
são, os senadores vão analisar
exclusivamente o pedido do go-
verno federal para declaração de
calamidade pública no país,
aprovado  na quarta-feira (18)
pelos deputados.

À Agência Brasil , o líder do
governo no Senado disse que
gostou muito do sistema. “

Achei muito dinâmico. Vai ser
uma grande experiência para
matérias de consenso. Isso vai
qualificar de maneira muito im-
portante o debate no Senado”,
ressaltou. Sobre a votação de
medidas provisórias e outras
matérias de interesse do gover-
no, o líder disse que as de con-
senso deverão ser pautadas nos
próximos dias.

Plenário virtual
Na prática, por meio de um

aplicativo, os parlamentares te-
rão acesso a um plenário virtu-
al. Ainda na tarde de hoje todos
os senadores receberão orienta-
ções sobre como acessar o sis-
tema e como ele funcionará. O
presidente em exercício coman-
dará a sessão com o auxílio de
vários monitores de uma sala
montada no Prodasen. Lá, ele
terá ajuda de técnicos do órgão
e de assessores da Secretaria-
Geral da Mesa da Casa. Pelo sis-

tema, os senadores poderão se
ver e interagir normalmente com
os colegas.

Conforme o ato 7/2020 do
Senado, as sessões terão um úni-
co item na pauta. A de amanhã
vai analisar exclusivamente o
pedido do governo federal para
declaração de calamidade públi-
ca no país, aprovado  na quinta-
feira  pelos deputados cada se-
nador poderá utilizar a palavra
por até cinco minutos, mas so-
mente para falar sobre a matéria
em questão. Os líderes terão até
um minuto para encaminhar as
votações. Assim como ocorre
no plenário físico, no virtual, os
senadores poderão votar “sim” ,
“não”, “abstenção” ou ainda en-
trar em obstrução.

O ato que disciplina o siste-
ma diz que na impossibilidade de
funcionamento do sistema de
eletrônica remota, o presidente
chamará nominalmente cada par-
lamentar, na forma estabelecida

no regimento interno, para que
declare seu voto verbalmente.

Para fins de prova, no mo-
mento em que o voto for regis-
trado, o sistema capitará ima-
gens de cada senador. Ainda se-
gundo as regras, após votar, o
parlamentar receberá para con-
ferência, em dispositivo previa-
mente cadastrado, a confinação
do voto que proferiu à matéria.

Presença
Para evitar fraudes, o quo-

rum só será aferido na hora da
votação. No sistema virtual, os
senadores precisarão verificar
presença em duas etapas. Na
primeira, eles utilizarão a mes-
ma senha, de seis dígitos, que
utilizam normalmente para
marcar presença no Senado. Na
segunda etapa, eles terão que
digitar uma outra senha que
será enviada especificamente
para a sessão convocada no dia.
(Agencia Brasil)

O governo federal publicou
portaria  na quinta-feira (19)
restringindo a entrada de es-
trangeiros pelas fronteiras
com países sul-americanos em
razão da pandemia do novo co-
ronavírus.

Fica restrita a entrada por
via terrestre de pessoas dos se-
guintes países: Suriname, Gui-
ana Francesa, Guiana, Colômbia,
Bolívia, Peru, Paraguai e Argen-
tina. A limitação para a Vene-
zuela já havia sido divulgada  na
quarta-feira(18). A fronteira
com o Uruguai será objeto de
uma portaria específica, uma
vez que os dois governos ainda
analisam a melhor solução.

A medida foi recomendada
pela Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) em
nota técnica elaborada pela
equipe do órgão. A justificati-
va é o risco de contaminação e

Governo fecha fronteiras
terrestres com países

sul-americanos
disseminação do novo corona-
vírus.

Brasileiros continuam po-
dendo entrar no Brasil vindo dos
países mencionados. Imigrantes
com autorização de residência
definitiva no Brasil e profissio-
nais em missão de organismo
internacional ou autorizados pelo
governo brasileiro também po-
derão entrar no país.

Ficam permitidos também
o tráfego de caminhões de car-
ga, ações humanitárias que de-
mandem o cruzamento das
fronteiras e a circulação de ci-
dades “gêmeas com linha de
fronteira exclusivamente ter-
restre”.

Quem desobedecer às de-
terminações poderá ser proces-
sado penal, civil e administrati-
vamente, além de ser deporta-
do e impedido de solicitação de
refúgio. (Agencia Brasil)

Confira as novas regras para alteração
e reembolso de passagens aéreas

A Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) detalhou as re-
gras para alteração de passagens
aéreas ou reembolso das reser-
vas, com base na Medida Provi-
sória nº 925, editada pelo gover-
no federal na quinta-feira (19),
para dar socorro financeiro às
companhias aéreas, que estão
sendo fortemente afetadas pela
crise do novo coronavírus (Co-
vid-19).

As definições relacionadas a
reembolso e alterações de voos
domésticos ou internacionais
aplicam-se a passagens aéreas
compradas até 31 de dezembro
deste ano.

Orientações:
Alteração pelo passageiro
Os passageiros que decidi-

rem adiar a sua viagem em razão
do novo coronavírus ficarão
isentos da cobrança de multa
contratual caso aceitem um cré-
dito para a compra de uma nova
passagem, que deve ser feita no
prazo de 12 meses contados da

data do voo contratado.
O passageiro que decidir

cancelar sua passagem aérea e
optar pelo seu reembolso, ob-
servado o meio de pagamento
utilizado no momento da com-
pra, está sujeito às regras con-
tratuais da tarifa adquirida, ou
seja, é possível que sejam apli-
cadas eventuais multas. Ainda
que a passagem seja do tipo não
reembolsável, o valor da tarifa de
embarque deve ser reembolsado
integralmente. O prazo para o
reembolso é de 12 meses.

Alteração pela empresa
aérea

Qualquer alteração progra-
mada feita pela empresa aérea,
em especial quanto ao horário
do voo e o seu itinerário, deve
ser informada ao passageiro com
72 horas de antecedência da data
do voo. Se essa informação não
for repassada dentro do prazo, a
empresa aérea deverá oferecer
ao passageiro as alternativas de
reembolso integral (observado o

meio de pagamento utilizado no
momento da compra e no prazo
de 12 meses) ou de reacomoda-
ção em outro voo disponível.

Ainda que o passageiro seja
informado dentro do prazo, es-
sas mesmas alternativas (reem-
bolso integral, no prazo de 12
meses, ou reacomodação em
outro voo disponível) também
devem ser oferecidas aos passa-
geiros quando:

Nos voos internacionais: a
alteração for superior a 1 hora
em relação ao horário de parti-
da ou de chegada.

Nos voos domésticos: a al-
teração for superior a 30 minu-
tos em relação ao horário de par-
tida ou de chegada.

Se houver falha na informa-
ção da empresa aérea e o passa-
geiro somente souber da altera-
ção da data ou do horário do voo
quando já estiver no aeroporto
para embarque, além do reem-
bolso integral (no prazo de 12
meses) ou reacomodação em
outro voo disponível, a empresa

também deve lhe oferecer assis-
tência material.

A assistência, aplicável so-
mente a passageiros no Brasil,
deve ser oferecida gratuitamen-
te pela empresa aérea, de acor-
do com o tempo de espera:

A partir de 1 hora de espera:
facilidades de comunicação (in-
ternet, telefonemas etc.).

A partir de 2 horas de espe-
ra: alimentação (voucher, refei-
ção, lanche, bebidas etc.).

A partir de 4 horas de espe-
ra: hospedagem (obrigatório em
caso de pernoite no aeroporto)
e transporte de ida e volta. Se
o passageiro estiver no local
de seu domicílio, a empresa
poderá oferecer apenas o
transporte para sua residência
e dela para o aeroporto.

O passageiro com necessi-
dade de assistência especial e
seus acompanhantes sempre
terão direito à hospedagem, in-
dependentemente da exigência
de pernoite no aeroporto.
(Agencia Brasil)

O Google está explorando
formas de usar informação de
localização dos usuários para
retardar o avanço do coronaví-
rus, por exemplo, por meio da
determinação da efetividade do
distanciamento social.

O senador dos Estados Uni-
dos Ed Markey, que defende há
tempos o direito das pessoas à
privacidade, pediu cautela nos
esforços do governo de se aliar
a grandes companhias de tecno-
logia para acompanhar o ritmo
do coronavírus.

Em carta para Michael Krat-
sios, o secretário de Tecnologia
da Casa Branca, Markey citou
reportagem do Washington Post
que afirma que o governo Trump
teve discussões com
Amazon.com, Apple, Facebook,
Google, IBM e outras companhi-
as de tecnologia para discutir a

Google quer usar
geolocalização de usuários
para retardar coronavírus

possibilidade de usar dados de
localização dos smartphones
como ferramenta de pesquisa
sobre a disseminação da epide-
mia nos EUA.

“Precisamos de garantias de
que a coleta e o processamento
destes tipos de informação,
mesmo que de forma anônima,
não representem riscos à segu-
rança e privacidade dos indivídu-
os”, disse Markey.

O Facebook afirmou que não
há acordo para compartilhar da-
dos de localização de usuários
com o governo norte-americano.

A Apple comentou que não
monitora a localização dos usu-
ários. A empresa citou que par-
ticipou de reuniões da força-ta-
refa sobre coronavírus na Casa
Branca, mas que é focada em te-
lemedicina e ensino a
distância.(Agencia Brasil)

O aplicativo Clique Escola
foi lançado na quinta-feira (19)
pelo Ministério da Educação
(MEC) e vai agregar informa-
ções educacionais e a dados fi-
nanceiros de mais de 180 mil
escolas públicas e privadas de
educação básica no país. O app
Clique Escola pode ser baixado
pelo celular por toda a comuni-
dade escolar nas lojas Google
Play e Apple Store.

Segundo o MEC, o aplicati-
vo terá informações como nota
de cada escola no Sistema de
Avaliação da Educação Básica
(Saeb) por ano, etapa de ensino
e disciplina; média de alunos por
turma e por etapa de ensino; por-
centagem de professores com
curso superior por ano e etapa
de ensino taxas de rendimento,
aprovação, reprovação e abando-

MEC lança aplicativo
para dar transparência

a dados de escolas
no, por etapa de ensino.

Conforme o ministério, o as
informações são retiradas das
bases de dados do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE) e do Instituto
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixei-
ra (Inep).

“O aplicativo ainda tem como
objetivo ser um canal de comu-
nicação do MEC com as insti-
tuições. Ele vai permitir que se-
jam encaminhadas mensagens para
as comunidades escolares de todo
o país. Entre os assuntos que po-
derão ter a troca de informações
facilitadas estão ações do minis-
tério, cumprimento e encerramen-
to de prazos e cursos de formação
disponíveis para profissionais da
educação, por exemplo”, diz nota
do MEC. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Secretaria confirma quinta morte
por coronavírus em São Paulo

A Secretaria de Saúde de
São Paulo confirmou  na quin-
ta-feira (19) a quinta morte
por Covid-19, doença causa-
da pelo novo coronavírus, no
estado de São Paulo. Trata-se
de um homem de 77 anos,
com comorbidade, e que mo-
rava na capital.

A morte, registrada pela
Prevent Sênior, ocorreu no
Hospital Sancta Maggiore, uni-

dade Paraíso, que concentra os
atendimentos de pacientes
com o novo coronavírus dessa
rede hospitalar. Todas as cinco
mortes foram registradas na
capital. Todos eles tinham mais
de 60 anos.

Segundo a assessoria de
imprensa do hospital, 33 pa-
cientes estão internados em
estado grave na UTI do Hos-
pital Sancta Maggiori, sendo

que 12 deles deram positivo
para o novo coronavirus. Ou-
tras 90 pessoas também estão
sendo atendidas pelo hospital,
em apar tamentos .  Tes tes
comprovaram que 16 delas
estão infectadas com o novo
coronavírus.

A Secretaria de Saúde in-
formou que, até o momento,
São Paulo tem 286 casos con-
firmados para o novo corona-

vírus, sendo que quatro são
pessoas que moram em ou-
tros estados e dois são turis-
tas estrangeiros.  A capital
registra a maior parte dos ca-
sos: 259. Há ainda 7.669 ca-
sos suspeitos em investigação
em todo o estado.

Em todo o país, o Ministé-
rio da Saúde registrou 621
confirmações da doença e sete
mortes. (Agencia Brasil)
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terá antecipação do seguro-desemprego
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Os trabalhadores que ga-
nham até dois salários mínimos
e tiverem redução de salário e de
jornada por causa da crise do co-
ronavírus receberão a antecipação
de parte do seguro-desemprego,
anunciou  na quinta-feira (19) o
secretário especial de Previdên-
cia e Trabalho do Ministério da
Economia, Bruno Bianco.

A complementação será
equivalente a 25% do que o tra-
balhador teria direito mensal-
mente caso requeresse o segu-
ro-desemprego. Segundo o Mi-
nistério da Economia, a medida
custará R$ 10 bilhões, que virão
do Fundo de Amparo ao Traba-
lhador (FAT) e beneficiará mais
de 11 milhões de pessoas.

Por se tratar de uma anteci-
pação do seguro-desemprego, o
trabalhador receberá 75% do
benefício quando for demitido.

Bianco também anunciou
que o governo pretende arcar
com os 15 primeiros dias de
afastamento caso o emprega-
do contraia a Covid-19. Atu-
almente, as duas primeiras se-
manas de afastamento são pa-
gas pela empresa.

As mudanças, informou o
secretário, serão enviadas ao
Congresso Nacional por meio
de projeto de lei.

Agências do INSS
O governo também simplifi-

cará os protocolos e reforçará
o atendimento virtual nas agên-
cias do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS). Todos os
serviços, inclusive as perícias
médicas, passarão a ser remotas.

Segundo o secretário, o go-
verno não restringirá o direito
aos benefícios. Apenas tentará
reduzir ao máximo a procura às
agências do INSS. “O público
que visita as agências é formado
por pessoas doentes ou incapa-
citadas para o trabalho, pessoas
com deficiência, idosos e a po-
pulação vulnerável do nosso
país”, explicou.

O atendimento remoto será
reforçado. As agências manterão
plantão reduzido apenas para ori-
entação e esclarecimento sobre
a forma de acesso aos canais de
atendimento remoto. Em rela-
ção aos benefícios por incapa-
cidade ou auxílio doença, o be-

nefício será concedido com
base apenas no atestado do mé-
dico particular.

O trabalhador com incapaci-
dade ou doença poderá enviar o
atestado do médico particular no
sistema Meu INSS, disponível
na internet e por smartphone,
depois de preencher um cadas-
tro. A partir daí, o tratamento do
benefício se dará sem a neces-
sidade de perícia presencial en-
quanto durarem as restrições à
circulação de pessoas. “Neste
momento de crise, benefício
será concedido rapidamente
com base no atestado particular”,
assegurou Bianco.

O INSS dispensará exigênci-
as para resguardar o reconheci-
mento de direitos dos segurados
e beneficiários, enquanto perdu-
rar a emergência em saúde pú-
blica. Os servidores do órgão e
os peritos médicos federais tra-
balharão a distância, sujeitos a
metas de desempenho. Eles po-
derão reforçar a análise de be-
nefícios para acelerar a conces-
são. Atualmente, explicou o Mi-
nistério da Economia, 90 dos 96
serviços do INSS podem ser re-

queridos e concedidos pelo 135
ou pelo aplicativo Meu INSS.

Cadastro único
Além da prova de vida, o Mi-

nistério da Economia suspendeu
a exigência de inscrição no Ca-
dastro Único para Programas
Sociais (CadÚnico) para o rece-
bimento do Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC). Para
requerer o auxílio emergência
(voucher) de R$ 200, não é ne-
cessário se inscrever no CadÚ-
nico. Segundo a pasta, quem não
estiver inscrito será alcança-
do pelo Cadastro Nacional
de  Informações  Soc ia i s
(CNIS) do INSS. A medida
tem como objetivo evitar o
d eslocamento da população
mais vulnerável aos Centros de
Referência de Assistência Social
(CRAS) de cada cidade.

O Ministério da Economia
orientou ainda os segurados do
INSS a evitar sacar os benefíci-
os no banco. O INSS permitirá
os saques por terceiros, por
meio de procuração pública,
sem a necessidade de averbação
no órgão. (Agencia Brasil)

Governo do Rio dispõe de R$ 320 mi
para microempreendedor

O governo do estado do Rio
de Janeiro tem R$ 320 milhões
em recursos iniciais para uma
linha de crédito destinada a mi-
croempreendedores individuais
(MEIs) e micro e pequenas em-
presas. O anúncio foi feito pelo
governador Wilson Witzel.

Segundo o secretário esta-
dual de Desenvolvimento Eco-
nômico, Energia e Relações In-
ternacionais, Lucas Tristão, a
intenção é liberar recursos para
que as empresas e empreendedo-
res fluminenses tenham condição
de financiar o capital de giro ne-
cessário e de ultrapassar o perí-
odo de impacto das receitas por
causa da pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19). A expecta-
tiva do secretário é que seja pos-
sível evitar um aumento na taxa
de desemprego, um maior pre-
juízo econômico e, em especi-
al, a disseminação do vírus.

Para compor a linha de cré-
dito, o governo vai utilizar recur-
sos próprios e de fundos esta-
duais e federais, como Finep
(Financiadora de Estudos e Pro-
jetos), Fungetur (Fundo Geral de
Turismo) e Fempo (Fundo Esta-
dual de Fomento ao Microcré-
dito Produtivo Orientado para
Empreendedores). As contrata-
ções serão estabelecidas em par-
ceiras com o Sebrae, cooperati-
vas de crédito, fintechs e enti-
dades de classe.

O governo do estado não in-
formou os prazos e as taxas de
juros dos financiamentos, mas
adiantou que terão prazos e ca-
rências estendidos e taxas de ju-
ros reduzidas, bem abaixo do que
é praticado atualmente pelos
bancos tradicionais.

Cartilha
A Agência Estadual de Fo-

mento do Rio de Janeiro (Age-
Rio),  vinculada à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento
Econômico, preparou uma car-
tilha para orientar os empre-
sários e informar quais empre-
sas e segmentos terão priori-
dades no acesso ao crédito
emergencial. O interessado
pode acessar o l ink
www.agerio.com.br/credito-
emergencial.

Tristão destacou o impac-
to das medidas que o governo
estadual vem adotando para
reduzir os efeitos da crise no
estado provocada pela pande-
mia do coronavírus. “O gover-
nador Wilson Witzel está to-
mando uma série de decisões
firmes, mas muito prudentes e
necessárias, de enfrentamen-
to da situação, para evitar o
agravamento da crise, mas sem
nunca esquecer de apoiar a

sustentabilidade da economia
e dos negócios do Estado”.

No início da semana, o se-
cretário se reuniu com presi-
dentes de associações e repre-
sentantes da sociedade civil
para levar ao governador as
ponderações e propostas dos
empresários f luminenses.
“Precisamos agir agora e com
seriedade”, completou.

Para o secretário, não há
tempo para descanso e o mo-
mento é de união. “A mensa-
gem do governador é simples.
A sociedade fluminense não
está sozinha. Mas precisamos
do apoio do povo para prote-
ger a saúde da nossa popula-
ção. O momento é de consci-
entização. Cada um precisa
fazer a sua parte para comba-
ter o avanço do novo corona-
vírus no Rio de Janeiro”, dis-
se. (Agencia Brasil)

Um decreto assinado ta
quinta-feira (19) pelo gover-
nador Carlos Massa Ratinho
Junior vai facilitar a obtenção
de recursos para o enfrenta-
mento ao coronavírus no Para-
ná. A medida permite ao Esta-
do dar uma resposta mais rápi-
da para a mobilização dos ór-
gãos estaduais nas ações de
combate à doença.

Pelo decreto, ficam dis-
pensadas as licitações para os
contratos de aquisição de bens
necessários às atividades de res-
posta, de prestação de serviço
e de obras relacionadas à reabi-
litação do cenário. Os contra-
tos precisam ser concluídos
em um prazo de 180 dias a par-
tir da publicação do decreto.

“É importante que nos man-
tenhamos tranquilos para en-
frentar esse desafio do coro-
navírus no Paraná. Adotamos
essa medida para podermos
agir com a rapidez necessária”,
disse Ratinho Junior. “Dessa
forma, conseguiremos ter
acesso facilitado a recursos

Decreto agiliza adoção de
medidas para enfrentamento

ao coronavírus no Parana
para investir na saúde e em ou-
tras áreas de atenção”, afirmou.

O dispositivo adotado pelo
Governo do Estado, de usar um
decreto de situação de emer-
gência, facilita a adoção des-
sas medidas sem ferir a Lei de
Responsabilidade Fiscal. O
documento também autoriza a
mobilização de todos os ór-
gãos e entidades estaduais para
atuarem sob a coordenação da
Governadoria nas ações de res-
posta e reabilitação do cenário
após o fim do período mais
crítico.

Na quarta-feira (18), Rati-
nho Junior assinou quatro de-
cretos para o enfrentamento
da epidemia, incluindo um
que institui o Comitê de Ges-
tão de Crise para o Covid-19,
que vai definir um plano de
ação, prevenção e contingên-
cia em resposta à pandemia. O
comitê vai sugerir as medidas
de saúde necessárias para a
prevenção, controle do contá-
gio e o tratamento das pesso-
as afetadas. (AENPR)

A Venezuela confirmou seis
recentes casos do novo corona-
vírus na quinta-feira (19), tota-
lizando 42 casos. O governo do
presidente Nicolás Maduro agra-
deceu à China, sua aliada, por
enviar 4 mil kits de diagnóstico
para testar a infecção.

O governo de Maduro tem
implementando quarentena em
toda a Venezuela e restringiu vi-
agens entre estados, em uma ten-
tativa de conter a epidemia. Nes-
ta quinta-feira, o governo vene-
zuelano disse que os kits chine-
ses de diagnóstico servirão para
testar 300 mil venezuelanos.

“Da alma da Venezuela, que-
remos agradecer à República
Popular da China e ao presiden-
te Xi Jinping por essa generosi-
dade”, disse a vice-presidente,

Hemocentros pedem que
doadores façam agendamento

O medo da exposição ao
novo coronavírus diminuiu a
movimentação de doadores
de sangue em hemocentros
do país, prejudicando os es-
toques de seus bancos de
sangue. Geralmente, quando
isso acontece, a estratégia é
usar a mídia, na tentativa de
fazer chamamentos para que as
pessoas colaborem, indo aos
hemocentros regionais para
ajudá-los na tarefa de manter
seus estoques.

O problema é que entre as
medidas para prevenir a Covid-
19, doença causada pelo novo
coronavírus, está evitar ambi-
entes com aglomerações. Dian-
te desse dilema, os hemocen-
tros têm pedido que as doações
de sangue sejam agendadas.

Para garantir que os doado-
res não correrão riscos de ad-
quirirem a doença, alguns he-
mocentros adotaram algumas
medidas preventivas. Entre elas
a readequação do espaço, garan-
tindo maior distância entre as
pessoas.

Brasília
O hemocentro de Brasília,

por exemplo, registrou desde a
semana passada uma queda de
cerca de 25% em seu estoque
estratégico. A diminuição é per-
ceptível não só nas doações es-
pontâneas, como também nas
doações em grupo. “A suspen-
são das atividades escolares im-
pactou o fluxo de doadores,
pois grupos de estudantes de
nível médio e universitário or-
ganizam doações regularmente,
e esses grupos cancelaram o
agendamento”, disse à Agência
Brasil o diretor executivo da
Fundação Hemocentro de Bra-

sília, Alexandre Nonino.

Medo de Covid-19 afasta
doadores

Com relação ao movimento
de doadores entre 12 e 16 de
março, Nonino explica que
houve uma queda de cerca de
30% nas doações de sangue
em comparação com o mesmo
período de 2019. Segundo ele,
o cenário de redução dos es-
toques é o panorama dos he-
mocentros brasileiros. “Al-
guns em situação mais crítica,
como São Paulo e Rio de Janei-
ro”, acrescentou.

Rio de Janeiro
No Rio de Janeiro, até a se-

mana passada, o Instituto Esta-
dual de Hematologia Arthur de
Siqueira Cavalcanti (Hemorio)
manteve um nível de doação
dentro do normal. A partir da
última segunda-feira (16), po-
rém, houve queda de 50% a 60%
do serviço no Hemorio e nos
demais serviços da rede. Em
todo o estado, que conta com
outros institutos de doação de
sangue, a queda foi de aproxi-
madamente 80% no total de
bolsas coletadas.

São Paulo
Um dos cinco maiores ban-

cos de sangue da América Lati-
na, a Fundação Pró-Sangue, lo-
calizada em São Paulo, infor-
mou que a situação estava ruim
desde o fim do ano passado, e
foi piorando na medida em que
as notícias da chegada do Co-
vid-19 no Brasil.

“Estava ruim no final do ano
passado, continuou ruim no car-
naval e depois piorou com a ex-
plosão do novo coronavírus,

que fez o movimento cair ainda
mais. Na semana passada tive-
mos, inclusive, de pedir ajuda a
outros bancos de sangue porque
nosso estoque estava baixo”,
disse à Agência Brasil a hema-
tologista responsável pela divi-
são de medicina transfusional
da Pró-Sangue, Sandra Camar-
go Montebello.

No início desta semana a si-
tuação melhorou, com a popu-
lação atendendo a chamada que
a fundação fez com a ajuda da
mídia local. “Mas isso acabou
nos gerando uma outra preocu-
pação: a de evitar aglomera-
ções”, acrescentou.

Agendamento, adequação,
limpeza e desinfecção

Apesar de o número de doa-
dores ter aumentado, a hemato-
logista do Pró-Sangue faz um
apelo: “A gente sempre precisa
do doador, e estamos com mui-
to medo que eles sumam con-
forme o aumento da doença”.
Para evitar aglomerações, ela
pede que os doadores agendem
a ida aos hemocentros, por
meio do Alô Pró-Sangue, no
telefone (11) 4573 7800. Pe-
dido similar faz o hemocentro
de Brasília. “Agendem pelo te-
lefone 160, opção 2, para evi-
tar aglomerações”, pediu o di-
retor.

Segundo ele, o hemocentro
da capital federal aumentou o
espaço entre as cadeiras da sala
de espera, para evitar maior pro-
ximidade entre os doadores.
“Reforçamos também as rotinas
de limpeza e desinfecção das
áreas comuns”. Para lidar com
situações de baixo estoque de
sangue, o hemocentro de Bra-
sília costuma adotar um plano

de contingência que, devido à
queda no número de doadores
por conta do medo do novo co-
ronavírus, tem sido reforçado
nas últimas semanas.

“Uma das medidas é a de
convocar  doadores e líderes de
grupos de doadores para auxiliar
na reposição dos estoques, assim
como intensificar orientações
sobre uso racional de sangue nas
unidades de saúde”,explica o di-
retor Nonino.

Outro banco de sangue que
tem sentido os efeitos da Co-
vid-19 em sua rotina é o do Ins-
tituto Brasileiro de Controle do
Câncer (IBCC Oncologia). “Re-
cebemos 15 doadores nesta se-
gunda-feira (16), enquanto a
média é acima de 30”, informou
a coordenadora do banco de
sangue, Juliana Lima. “No hos-
pital, registramos queda de 50%
no número de doadores, neste
início de semana”, acrescentou.
A fim de amenizar a situação, o
IBCC Oncologia colocou à dis-
posição dos doadores o núme-
ro de telefone (11) 3474-4280,
para agendamento da doação.

Doar sangue não repre-
senta risco

Presidente da Associação
Brasileira de Hematologia, He-
moterapia e Terapia Celular
(ABHH), e também coordena-
dor médico do Banco de San-
gue do IBCC Oncologia, Dante
Langhi reforça a importância de
esclarecer mitos sobre a doa-
ção de sangue neste período.
“Doar sangue não representa
nenhum risco de contrair Co-
vid-19. Caso você esteja pres-
tes a tomar alguma vacina, como
da gripe ou outra, primeiro doe
sangue”, disse. (Agencia Brasil)

Dia a dia, a insistência do
Comitê Olímpico Internacional
(COI) de não alterar as datas de
realização dos Jogos de Tóquio
recebe novas críticas. Na quinta
(19) a canadense Hayley Wicke-
nheiser, campeã olímpica no
hóquei no gelo nos Jogos de In-
verno, afirmou, em entrevista à
Agência Reuters, que neste mo-
mento é necessário mostrar
mais compaixão e empatia.

Hayley, que é membro da
comissão de atletas do COI, e
que atualmente está em auto-iso-
lamento em Toronto (Canadá)
por conta do avanço do corona-
vírus em seu país, diz: “Apenas
sinto que a insistência de que os
Jogos aconteçam em julho está
prestando um desserviço às pes-

Casos de coronavírus
na Venezuela sobem

para 42
Delcy Rodriguez, durante um
evento televisionado no aero-
porto internacional de Caracas
para receber o auxílio.

Em uma medida separada
para conter a propagação do ví-
rus, a autoridade marítima do
INEA (Instituto Nacional dos
Espaços Aquáticos, na sigla em
espanhol) da Venezuela proibiu
tripulações a bordo de navios
que atracam nos portos do país
de desembarcar, de acordo com
um documento de 17 de março.
A ordem também proíbe novos
funcionários de embarcar nos
navios-tanque.

Não se espera que a medida
afete as exportações de petróleo do
país, mas pode complicar a logís-
tica, como a entrega de alimentos
às tripulações. (Agencia Brasil)

Membro do COI
critica insistência em

manter Jogos em julho
soas do mundo em primeiro lu-
gar, e depois aos atletas que ten-
tam se preparar”.

Além disso, quatro vezes
medalha de ouro no hóquei no
gelo, afirmou que, no atual con-
texto, o movimento olímpico
deveria mostrar “mais compai-
xão e empatia”.

Na entrevista, Hayley tam-
bém comentou a dificuldade dos
atletas se prepararem de forma
adequada em um contexto de
pandemia do coronavírus: “Se
você estiver indo para as Olim-
píadas, você quer ir lá da melhor
maneira possível, sabendo que
foi capaz de fazer todo o treina-
mento que pôde. Muitos atletas
não terão essa chance”. (Agen-
cia Brasil)

Para enfrentar o isolamento
social causado pelo coronavírus,
a Academia Brasileira de Letras
(ABL) lançou  na quinta-feira
(19) o projeto #ABLEmSuaCa-
sa, que ligará de forma virtual os
acadêmicos aos brasileiros que
cumprem quarentena em seus
domicílios.

A ideia é levar a academia até
o público por meio das redes
sociais. Cada acadêmico, de
modo muito livre, vai escolher
uma abordagem, uma leitura. O
primeiro projeto é o #ABLEm-
SuaCasa, que está no ar no en-
dereço eletrônico da instituição.

Enquanto Nélida Piñon e
Merval Pereira fizeram leitura

ABL lança ação para enfrentar
isolamento social causado

pelo Covid-19
de obras de outros acadêmicos,
o presidente da ABL, Marco
Lucchesi, decidiu usar o piano
para se comunicar com o públi-
co. Ele toca trecho de uma mú-
sica atribuída ao compositor
clássico alemão Beethoven que
sua mãe tocava quando jovem
para ele durante bombardeios na
2ª Guerra Mundial.

“É a primeira vez na sua his-
tória que a academia passará um
tempo extenso fechada. Então,
nós precisamos trabalhar novas
sociabilidades. Tirar, até onde
seja possível, um ativo positivo
de uma situação extremamente
difícil e dramática”, explicou
Lucchesi.
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO 20 DIAS - PROCESSO nº1127636-64.2016.8.26.0100 o MM. Juiz da 43ª
vara cível do foro central cível - João Mendes Junior, Dr. Miguel Ferrari Junior, na forma da lei, faz saber o
réu CRISTIANO ADALBERTO GRAEFF, portador da cédula de identidade RG nº 9.059.615.361 SSP/RS e
inscrito no CPF/MF sob o nº 693.057.140-72, que lhe foi proposta uma ação de Despejo Por Falta de
Pagamento Cumulada Com Cobrança - Locação de Imóvel, por Jeniffer Jeon e outro. 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 editalconteste a ação. Não sendo contestada no prazo
retro,presumir-se-ão aceitos pelo réu,como verdadeiros,os fatos articulados pelo autor. Será o edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. 20, 23 e 24/03

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0001355-41.2020.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Félix
de Lima, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a  Douglas Carlos de Souza, RG 50318167-5, CPF 429.495.698-
46, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Di Gênio e Patti – Curso
Objetivo 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$ 5.021,98 (janeiro/2020), 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 10 de março de 2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0006282-18.2019.8.26.0704. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciane Cristina
Silva Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Elias Edmond Ghattas, RG 67267920, CPF 666.100.108-97,
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$ 35.945,32 (setembro/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 21 de fevereiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº. 1008028-17.2017.8.26.0010. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Antônio
da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Ricardo Nicolas Zein, brasileiro, publicitário, RG 9.271.495X,
CPF 046.078.108-19, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e
Cultura Sinec Ltda., objetivando a cobrança de R$ 33.621,10 (junho/2017), oriunda do inadimplemento dos
serviços educacionais prestados no ano letivo de 2013. 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, 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 27 de fevereiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1125377-28.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 27ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Melissa Bertolucci,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Carlos Eduardo Silva Marcatto, CPF 075.934.468-08, que lhe foi
proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda, objetivando
a cobrança de R$ 18.787,00 (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 30 de janeiro de 2020. 20 e 21.03

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1123835-09.2017.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). André Augusto Salvador
Bezerra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Mauro Freire Penna, RG 21.881.687-X, CPF 384.699.600-91,
que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda.,
objetivando a cobrança de R$ 4.884,45 (junho/2017), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais
prestados nos anos letivos de 2013 e 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 17 de janeiro de 2020. 20 e 21.03

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
 SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842,
Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP, Agente Fiduciário do SFH,
venderá na forma da Lei (Decreto-lei nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar
RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77) no dia, hora e local abaixo referido, o
imóvel adiante descrito onde estará nominado os seus respectivos proprietários, para
pagamento da dívida hipotecária em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido. A venda a vista, com recursos
próprios, será feita mediante pagamento integral no ato do leilão, podendo o arrematante
pagar no ato, como sinal, 20% do preço da arrematação e o saldo restante no prazo
impreterível de 08 dias, sob pena de perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado
for o FGTS, o arrematante deverá apresentar no ato da compra a carta de habilitação
do FGTS. A venda com financiamento, o arrematante deverá apresentar no ato da
compra a Carta de Crédito, que poderá ser emitida por qualquer agência da CAIXA. As
despesas relativas à comissão do leiloeiro, débitos fiscais, condominiais,  registro,
impostos e taxas correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado,
o arrematante fica ciente que será responsável pelas providências de desocupação do
mesmo. Os devedores ficam, desde já, cientificados do dia, hora e local da realização
do presente leilão. Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de
cônjuges, parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados informações
pormenorizadas sobre os imóveis. INFORMAÇÕES: (11)97334-6595. E-mail:
sp@afdsp.com.br.

DATA: 30/03/2020; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP - AG. ESTADOS UNIDOS,
COD. 2887

Contrato: Contrato: 102354128009-5 - SED: 611 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PIRATINI
DEVEDOR(ES): ANTONIO EDUARDO SAMPAIO, BRASILEIRO, PROFESSOR, RG.
7.649.601-SP, CPF: 010.343.118-75, CASADO NO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL
DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77 COM NANCI AMARAL MELO SAMPAIO,
BRASILEIRA, ANALISTA DE SISTEMAS, RG. 13.468.481-SP, CPF: 076.154.328-71 E
ODAIR SAMPAIO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR, COMERCIANTE, RG. 9.601.610-
3-SP, CPF: 951.263.928-91.. Imóvel sito à: AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE
MAGALHÃES, Nº 1652 (ATUAL Nº 1.720 NÃO OFICIAL), APARTAMENTO Nº 14, TIPO
B, LOCALIZADO NO 1º ANDAR DO EDIFÍCIO SAFIRA, BLOCO 14 DO CONDOMÍNIO
ESPECIAL “PROJETO BANDEIRANTE”, 31º SUBDISTRITO-PIRITUBA, SÃO PAULO/
SP. Com a área privativa de 53,325m2, a área comum de 24,513m2, a área de
garagem de 9,90m2, totalizando a área construída de 87,738m2, correspondendo-lhe
a fração ideal de 0,3226% nas partes comuns de uso especial totalizadas na terceira
etapa de implantação do Projeto Bandeirantes, e ainda o direito de utilização de uma
vaga indeterminada na garagem ‘’G’’, para a guarda de um carro de passeio do tipo
pequeno.

São Paulo, 11/03/2020.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Oficial

11 - 20 - 30/03/2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1002035-17.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre David Malfatti, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA ADALGISA SILVA, Brasileiro, Casada, Sem Profissão Definida, com endereço à 
Rua Porta do Prado, 05, Parque Novo Santo Amaro, CEP 05874-130, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Divórcio Litigioso por parte de José Cláudio Macedo da Silva, alegando em síntese: que deseja se divorciar. 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 contes-
tada a ação,o réu será considerado revel,caso em que será nomeado curador especial.Será o presente edital,por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 06 de março de 2020.   [19,20] 
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CIA. COMERCIAL, INDUSTRIAL E ADMINISTRADORA PRADA
C.N.P.J.  nº 51.459.642/0001-94

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
São convocados os acionistas da Cia. Comercial, Industrial e Administradora Prada para a Assembleia Geral 
Ordinária a se realizar no dia 28 de abril de 2020, às 9h00min, em sua sede social, na Av. Senador Queirós, 
274 – 3º andar – conj. 31, em São Paulo - SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Análise e 
aprovação do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Contábeis, relativos ao exercício encerrado em 31 
de dezembro de 2019; b) Deliberação sobre destinação do lucro líquido do exercício; c) Eleição dos membros 
da Diretoria; d) Outros assuntos de interesse e competência da Assembleia Geral Ordinária. Acham-se à 
disposição dos senhores acionistas, na sede social, na Av. Senador Queirós nº 274 – 3º andar – conj. 31, nesta 
Capital, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 19 de março de 2020.
 DIRETORIA (19, 20 e 21/03/2020)

EDITAL DE CIENCIA DE PRIMEIRO E SEGUNDO LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL RUA  PHILIPPE DE
VITRY, 68, APARTAMENTO 43, BLOCO D,JARDIM SANTA JOSEFINA, 32º
SUBDISTRITO, CAPELA DO SOCORRO,CEP: 06711-25, São Paulo - SP, CEP: 05819-
080
1º leilão 24/03/2020 a partir das 15:30 horas
2º leilão 14/04/2020 a partir das 15:30 horas
Local AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP
Agente Financeiro EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA na forma da Lei (Decreto-
Lei Nº 70 de 21.11.66) e Regulamentação Complementar, para pagamento da dívida
hipotecária em favor do(a) EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, por se acharem
vencidas e não pagas as obrigações pecuniárias referentes ao financiamento imobiliário.
Mutuários:
LUZIA YONEKO OGAWA,CPF 012.203.338-83
PAULO SATORU OGAWA,CPF 059.310.738-17; SANDRA TEIXEIRA OGAWA ,CPF
100.085.078-13
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão
Informações tel. 11932854559 ou Rua Araci, Nº162, Colinas de Inhandjara, Itupeva,
SP, Cep:13295000

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial

SED:B50547

19 - 20 - 21/03/2020

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H, a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados
de 18/03/2020 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED:B37499 - CONTRATO: 8179700030101 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA LUIZ DE OLIVEIRA , 260, AP 42 , 3º ANDAR , BLCO
7.B , EDIFICIO PRINCIPE GEORGE , PORTAL DOS PRINCIPES , 29º SUBDISTRITO
, SANTO AMARO , JARDIM DOM JOSE ( VALO VELHO ) , SAO PAULO - SP, CEP:
05886-120.
SOLANGE DA CRUZ PUPPO ROMERO,BRASILEIRA,SOLTEIRA,GERENTE DE
OPERANCOES,CPF:100.850.738-57, CI:20262043 SSP/SP.

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

18 - 19 - 20/03/2020
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BANDEIRANTES MOTOR SPORT CLUB - ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
- Pelo presente edital de convocação, ficam convocados os senhores associados do BANDEIRANTES MOTOR 
SPORT CLUB, inscrito no CNPJ sob nº 10.991.757/0001-48, com direito a voto, a se reunirem em Assembleia 
Geral no próximo dia 30 de março de 2020, às 16 horas em primeira chamada com no mínimo 2/3 de associados 
presentes e às 17 horas, em segunda chamada com  no mínimo 1/3 de associados presentes, na rua Nossa Sra. 
Da Lapa, 665, sala 1,  no bairro da Lapa, CEP nº 05072-900, São Paulo, Capital, para deliberarem sob a seguinte 
ordem do dia: a) – Eleição e posse da diretoria e conselho fiscal. São Paulo, 17 de março de 2020. ROBERTO 
CASTRO BARRANCO - Presidente.

ISEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 
31ª Série da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA

ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A.  A PARTIR DE 01/09/2017).
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 31ª Série da 1ª Emissão da ISEC 
SECURITIZADORA S.A. (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 14.2, em especial a cláusula 
14.15, do Termo de Securitização dos Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 29ª, 30ª e 
31ª Séries, celebrado em 28 de dezembro de 2016, conforme aditado (“TS”), a reunirem-se em 1ª convocação para 
Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 08/04/2020, às 10:00h, na Rua Tabapuã, nº 1.123, cj. 215, 
21º andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP, para deliberar sobre: (i) Medidas a serem tomadas em razão do término do prazo 
concedido na ata de Assembleia Geral dos Titulares de CRI realizada em 19 de setembro de 2019 (“AGT 19/09/2019”), 
para que (i) a Devedora sanasse o inadimplemento junto ao Banco Santander S.A. em montante superior à R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais), de modo a declarar, ou não, o vencimento antecipado dos CRI, conforme cláusula 6.1 alínea “(h)” 
do Instrumento Particular de Contrato de Financiamento Imobiliário (“Contrato de Financiamento”), e, em caso de não 
declaração do vencimento antecipado dos CRI, deliberar pela concessão de prazo adicional, para que a Devedora sane o 
referido descumprimento (ii) a Devedora reenquadrasse a Razão de Garantia de Direitos Creditórios e a Razão no prazo 
de 90 (noventa) dias, contados da data da AGT 19/09/2019; (ii) Em decorrência de solicitação formal da Ginco Urbanismo 
Ltda. (“Devedora”) datada de 12 de fevereiro de 2020, das medidas a serem tomadas em razão do descumprimento, 
pela Devedora, da Razão de Direitos Creditórios, conforme disposto na cláusula 1.1 do TS, de modo a declarar, ou não, o 
vencimento antecipado dos CRI, conforme cláusula 6.1 “(b)” do Contrato de Financiamento, bem como pela concessão 
de prazo adicional de 01 (um) ano, a contar da aprovação em assembleia, para que a Devedora sane o referido 
inadimplemento; e (iii) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e 
celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado nos itens (i) e (ii) acima. 
A Securitizadora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em primeira 
convocação é de titulares do CRI que representem pelo menos, 2/3 (dois terços) do valor total dos CRI em circulação e, em 
segunda convocação, com qualquer número de presentes, sendo que o quórum de deliberação é de maioria absoluta (50% 
mais um) dos CRI presentes. Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por 
instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos 
e demais documentos necessários para a verifi cação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de 
fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento 
de fi rma ou abono bancário do signatário. Para que a verifi cação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma 
efi caz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam 
encaminhados à Securitizadora e à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”): 
(i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br; ou (ii) enviados diretamente à 
sede da Securitizadora com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia, 
devendo apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, 
bem como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário.

São Paulo, 18 de março de 2020 - ISEC SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H, a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados
de 19/03/2020 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED:B51590 - CONTRATO: 1181641349317 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: AVENIDA ELLIAS MAAS, 300, CASA  10 , BLOCO B ,
CONDOMINIO PARQUE DAS ARVORES ,CAPAO REDONDO, 29º SUBDISTRITO ,
SANTO AMARO, SAO PAULO - SP, CEP: 05859-000.
GERALDO MAGELA MACHADO , BRASILEIRO, METALURGICO, CPF: 941.698.708-
59, CI: 10962591 SSP/SP Casado(a) COM MARIA DAS GRACAS GOMES MACHADO,
BRASILEIRA , DO LAR , CPF 392.632.218-71, CI: 97331338 SSP/SP.

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

19 - 20 - 21/03/2020

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 15 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ/MF 33.458.409/0001-05 - NIRE 35.300.535.111-Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03.02.2020

1. Data, Hora e Local: Em 03.02.2020, às 13h00, na sede da Concessionária da Linha 15 do Metrô de São Paulo S.A. 
(“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 04, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São 
Paulo/SP. 2. Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 
(“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca das 
assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que trata 
o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento das acionistas detentoras da totalidade do capital social 
da Companhia, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. 
Luís Augusto Valença de Oliveira e o Sr. Carlos Alberto Pinto Nogueira, como secretário. 5. Ordem do Dia: (i) Tomar 
conhecimento da renúncia do Sr. Christiano Aquilles Gramlich das Neves, ao cargo de membro efetivo do 
Conselho de Administração da Companhia; e (ii) aprovar a eleição de seu respectivo substituto. 6. Deliberações: As 
acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e 
discussões, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, 
§ 1º, da LSA; 6.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. Christiano Aquilles Gramlich das 
Neves, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia 
apresentada à Companhia em 30.01.2020, agradecendo o mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia 
enquanto exerceu referida função; 6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição do Sr. Igor 
de Castro Camillo, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, contador, RG nº. 11625227-1 – IFP/
RJ, CPF/MF nº. 090.464.367-05, com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° andar, Vila 
Olímpia, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. O mandato 
do membro do Conselho de Administração ora eleito se encerrará na data prevista para término do mandato do 
Conselheiro ora substituído, ou seja, até 04.04.2021, devendo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu 
substituto. O membro do Conselho de Administração ora eleito declara ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e 
alterações posteriores, e consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que o impeça 
de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração 
arquivado na sede da Companhia. 6.4. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, 
a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: (1) Luís Augusto Valença de Oliveira membro 
efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, eleito na Assembleia Geral Extraordinária de 
06.06.2019, às 17h00; (2) Luciano José Porto Fernandes, membro efetivo, eleito na Assembleia Geral de 
Constituição da Companhia de 04.04.2019, às 10h00 (“AGC 04/04/2019”); (3) Roberto Vollmer Labarthe, membro 
efetivo, eleito na AGC 04/04/2019; (4) Igor de Castro Camillo, membro efetivo, eleito nesta data; e (5) Sérgio Luiz 
Pereira de Macedo, membro efetivo, eleito na AGC 04/04/2019; todos com mandato até 04.04.2021, devendo os 
mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. 7. Encerramento: Nada mais a 
tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente Ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da 
mesa e por suas acionistas. São Paulo/SP, 03.02.2020. Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente da 
Mesa e Carlos Alberto Pinto Nogueira, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., representada pelo Sr. Luís Augusto Valença 
de Oliveira; e (2) Ruasinvest Participações S.A., representada pelo Sr. Paulo José Dinis Ruas e Sra. Ana Lúcia Dinis 
Ruas Vaz. Certifi co que a presente é cópia fi el do original, lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº. 
01, às folhas 31 e 32. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa, Carlos Alberto Pinto Nogueira - Secretário. 
JUCESP nº 151.530/20-8 em 17.03.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MOBILIDADE PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A. 
CNPJ 29.206.359/0001-00-NIRE 35.300.511.026 - Companhia Fechada
Ata de Reunião do Conselho de Administração de 03.02.2020

1. Data, Hora e Local: Em 03.02.2020, às 08h00, na sede da Mobilidade Participações e Concessões S.A. (“Companhia”), 
localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 3, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP. 2. 
Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Assumiu a 
presidência dos trabalhos o Sr. Leonardo Couto Vianna e o Sr. Eduardo de Toledo, como secretário. 4. Ordem do Dia: (i) 
Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Christiano Aquilles Gramlich das Neves ao cargo de Diretor sem designação 
específi ca da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição de seu respectivo substituto. 5. Deliberações: Os Senhores 
Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos dos membros presentes e sem quaisquer restrições, 
conforme atribuição prevista no artigo 17, alínea (a) do Estatuto Social da Companhia, deliberaram: (i) Tomar conhecimento 
da renúncia formulada pelo Sr. Christiano Aquilles Gramlich das Neves ao cargo de Diretor sem designação 
específi ca da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia datada de 30.01.2020, agradecendo ao 
mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; e (ii) Aprovar a eleição do Sr. 
Igor de Castro Camillo, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, contador, RG nº. 11625227-1 – 
IFP/RJ, CPF/MF nº. 090.464.367-05, com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° andar, Vila 
Olímpia, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específi ca, cujo mandato se encerrará na data 
prevista para término do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, até a primeira Reunião do Conselho de Administração 
que vier a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2020, devendo o mesmo permanecer em seu cargo até a 
eleição e posse de seu substituto. O Diretor ora eleito aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do 
artigo 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 e alterações posteriores e consequentemente, não estar incurso em quaisquer 
dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de 
Desimpedimento arquivado na sede da Companhia. Com as deliberações dos itens (i) e (ii) acima, a Diretoria da Companhia 
passa a ser composta pelos seguintes Diretores: 1. Diretor Presidente: Luis Augusto Valença de Oliveira, brasileiro, 
casado, engenheiro, RG n.º 23.818.436-5 SSP/SP e CPF/MF n.º 148.195.698-13, eleito na Reunião do Conselho de 
Administração realizada em 21.11.2019; e 2. Diretor sem designação específi ca: Igor de Castro Camillo, brasileiro, 
casado sob o regime da comunhão parcial de bens, contador, RG nº. 11625227-1 – IFP/RJ, CPF/M nº. 090.464.367-05, eleito 
na presente data, ambos com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° Andar, Vila Olímpia, São 
Paulo/SP, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a ser realizada após a Assembleia 
Geral Ordinária de 2020, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. 6. 
Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é 
assinada pelos membros da mesa e por todos os presentes. São Paulo/SP, 03.02.2020. Assinaturas: Leonardo Couto 
Vianna, Presidente da Mesa e, Eduardo de Toledo, Secretário. Conselheiros: (1) Leonardo Couto Vianna; (2) Eduardo de 
Toledo; e (3) Paulo Yukio Fukuzaki. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no Livro de Registro de Atas de 
Reunião do Conselho de Administração nº. 01, às folhas 27 e 28. Leonardo Couto Vianna - Presidente da Mesa, Eduardo de 
Toledo - Secretário. JUCESP nº 150.593/20-0 em 17.03.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

AEM Participações S.A.
CNPJ.MF. n.º 05.062.403/0001-89 - NIRE Nº 35 3 0019101 3

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 31 de Janeiro de 2020
1. Data, Horário e Local - Dia 31 de janeiro de 2020, às 09:30hs, na sede social, Rua Amauri nº 255, 16º andar, sala B, 
Capital de São Paulo. 2. Convocação - Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas. 3. Presença - 
Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 
4. Mesa Dirigente – Antonio Ermírio de Moraes Filho, Presidente; Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. 5. Ordem 
do Dia – Deliberar sobre a proposta de distribuição de dividendos. 6. Deliberações – submetida as matérias e respectivos 
documentos para exame e discussão e, logo depois, à votação, os presentes, por unanimidade, decidiram: (i) aprovar 
a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia no valor de R$ 94.736.878,60 (noventa e quatro milhões, 
setecentos e trinta e seis mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta centavos) a serem destacados de parte do 
saldo da conta de “Reserva de Lucros” acumulados de exercícios anteriores, montante este a ser pago no dia 10.02.2020; 
e (ii) autorizar os Diretores da Companhia a praticarem, ou nomearem procuradores para praticarem em seu nome, todas 
as medidas necessárias para o fiel cumprimento da deliberação constante nesta ata. 7. Observações Finais - a) - Em 
todas as deliberações deixaram de votar os legalmente impedidos; b) - O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não 
havendo, todavia, nenhuma manifestação; c) - Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo 
sido lida e achada conforme vai assinada pelo Presidente, Secretário e demais acionistas presentes. Assinaturas: Antonio 
Ermirio de Moraes Filho, Presidente, Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário, Antonio Ermírio de Moraes Filho, 
Rosa Helena Costa Moraes, Vera Regina Costa Moraes, Luis Ermirio de Moraes, Maria Lúcia Costa Moraes, Rubens 
Ermirio de Moraes, Maria Regina Ermirio de Moraes Waib, Nídia Maria Faustino Claro de Moraes, Fabiana de Moraes 
Martin Bianco, Mario Ermirio de Moraes Filho, Natália Faustino Costa de Moraes, Márcia Regina Récio de Moraes, 
Júlia Récio de Moraes Haddad, Eugênio Ermírio de Moraes, p. JEMF Participações S.A., José Ermirio de Moraes Neto 
e José Roberto Ermirio de Moraes, p. ERMAN Participações S.A., Claudio Ermirio de Moraes e Ricardo Ermirio de Moraes 
e p. MRC Participações S.A., Clovis Ermirio de Moraes Scripilliti e Carlos Eduardo Moraes Scripilliti, acionistas. A presente 
transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 31 de janeiro de 2020. Sergio Thiago da Gama Giestas 
- Secretário. Jucesp nº 74.874/20-2 em 06/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Hejoassu Administração S.A.
CNPJ.MF. N.º 61.194.148/0001-07 - NIRE Nº 35 3 0019255 9

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 30 de Janeiro de 2020
1. Data, Horário e Local - Dia 30 de janeiro de 2020, às 09:00 h, na sede social, Rua Amauri nº 255, 14º andar, conjunto 
A, capital de São Paulo. 2. Convocação - Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas. 3. Presença - 
Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 4. 
Mesa Dirigente – Clovis Ermirio de Moraes Scripilliti, Presidente; Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. 5. Ordem do 
Dia – Deliberar sobre a proposta de distribuição de dividendos. 6. Deliberações – (a) submetida as matérias e respectivos 
documentos para exame e discussão e, logo depois, à votação, os presentes, por unanimidade, decidiram pela aprovação 
da distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia no valor de R$ 389.246.243,04 (trezentos e oitenta e nove 
milhões, duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e três reais e quatro centavos) a serem destacados de 
parte do saldo da conta de “Reserva de Lucros” acumulados de exercícios anteriores, montante este a ser pago até o dia 
10.02.2020; e (b) por autorizar os Diretores da Companhia a praticarem, ou nomearem procuradores para praticarem em 
seu nome, todas as medidas necessárias para o fiel cumprimento da deliberação constante nesta ata. 7. Observações 
Finais - a) - Em todas as deliberações deixaram de votar os legalmente impedidos; b) - O Sr. Presidente franqueou o uso 
da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação; c) - Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente 
ata, que tendo sido lida e achada conforme vai assinada pelo Secretário. Assinaturas: Clovis Ermirio de Moraes Scripilliti, 
Presidente e Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário; por JEMF Participações S.A., José Ermirio de Moraes Neto 
e José Roberto Ermirio de Moraes; por AEM Participações S.A., Luís Ermirio de Moraes e Ademar Marra; por ERMAN 
Participações S.A., Claudio Ermirio de Moraes e Ricardo Ermirio de Moraes e por MRC Participações S.A., Clovis Ermirio 
de Moraes Scripilliti e Carlos Eduardo Moraes Scripilliti, Acionistas. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no 
livro próprio. São Paulo, 30 de janeiro de 2020. Sergio Thiago Da Gama Giestas - Secretário. Jucesp nº 75.444/20-3 em 
06/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

JEMF Participações S.A.
CNPJ.MF. N.º 05.062.394/0001-26 - NIRE Nº 35 3 0019102 1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 31 de Janeiro de 2020
1. Data, Horário e Local - Dia 31 de janeiro de 2020, às 09:00h, na sede social, Rua Amauri nº 255, 16º andar, Capital de 
São Paulo. 2. Convocação - Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas. 3. Presença - Acionistas 
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 4. Mesa 
Dirigente – José Ermírio de Moraes Neto, Presidente; Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. 5. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre a proposta de distribuição de dividendos. 6. Deliberações – submetida as matérias e respectivos 
documentos para exame e discussão e, logo depois, à votação, os presentes, por unanimidade, decidiram: (i) aprovar a 
distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia no valor de R$ 96.235.851,15 (noventa e seis milhões, duzentos 
e trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos) a serem destacados de parte do saldo da 
conta de “Reserva de Lucros” acumulados de exercícios anteriores, montante este a ser pago no dia 10.02.2020; e (ii) 
autorizar os Diretores da Companhia a praticarem, ou nomearem procuradores para praticarem em seu nome, todas as 
medidas necessárias para o fiel cumprimento da deliberação constante nesta ata. 7. Observações Finais - a) - Em todas 
as deliberações deixaram de votar os legalmente impedidos; b) - O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, 
todavia, nenhuma manifestação; c) - Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida 
e achada conforme vai assinada pelo Presidente, Secretário e demais acionistas presentes. Assinaturas: José Ermirio 
de Moraes Neto, Presidente, Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário; José Ermirio de Moraes Neto, José Roberto 
Ermirio de Moraes e Neide Helena de Moraes, por MRC Participações S.A., Clovis Ermirio de Moraes Scripilliti e 
Carlos Eduardo Moraes Scripilliti, por AEM Participações S.A., Luís Ermírio de Moraes e Ademar Marra e por ERMAN 
Participações S.A., Claudio Ermirio de Moraes e Ricardo Ermirio de Moraes, acionistas. A presente transcrição é cópia fiel 
da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 31 de janeiro de 2020. Sergio Thiago da Gama Giestas - Secretário. Jucesp nº 
75.483/20-8 em 06/02/2020. Gisela Simiena Ceschin - Secretária Geral.

Votorantim S.A.
CNPJ/MF n° 03.407.049/0001-51 - NIRE 35300313216

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 20 de Janeiro de 2020
1. Data, Hora e Local: Dia 20 de janeiro de 2020, às 09h00 h., na sede social da Votorantim S.A., localizada na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 13º andar, conjunto “A”, Itaim Bibi, CEP 01448-000 (“Companhia”). 
2. Presença: acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro de “Presença 
de Acionistas” da Companhia. 3. Mesa Dirigente – Eduardo Mazzilli de Vassimon, Presidente, e Sergio Thiago da Gama 
Giestas, Secretário. 4. Convocação: – Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas. 5. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre a proposta de distribuição de dividendos à acionista única. 6. Deliberações – submetida as matérias 
e respectivos documentos para exame e discussão e, logo depois, à votação, os presentes, por unanimidade, decidiram 
(i) aprovar a distribuição de dividendos à acionista Hejoassu Administração S.A. no valor de R$ 401.000.000,00 
(quatrocentos e um milhões de reais) a serem destacados de parte do saldo da conta de “Reserva de Lucros” acumulados 
de exercícios anteriores, montante este a ser pago até 10 de fevereiro de 2020; e (ii) autorizar os Diretores da Companhia 
a praticarem, ou nomearem procuradores para praticarem em seu nome, todas as medidas necessárias para o fiel 
cumprimento da deliberação constante nesta ata. 7. Encerramento: a) O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não 
havendo, todavia, nenhuma manifestação; b) Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo 
sido lida e achada conforme vai assinada pelo Secretário. Assinaturas: Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário; 
por Hejoassu Administração S.A., José Luiz Gimenes Caiafa e Sergio Thiago da Gama Giestas, Acionista. A presente 
transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 20 de janeiro de 2020 Sergio Thiago da Gama Giestas - 
Secretário. Jucesp nº 72.847/20-7 em 04/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Abate de bovinos
cresceu 1,2% em

2019
O abate de bovinos registrou em 2019 a terceira alta anual con-

secutiva. Foram 32,44 milhões de cabeças, o que representou um
crescimento de 1,2%, em relação ao ano anterior. O resultado con-
trasta com o cenário entre 2014 e 2016 quando houve quedas.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), que divulgou os dados  na quinta-feira (19), o crescimento
foi impulsionado por aumentos em 15 das 27 unidades da federa-
ção. Os destaques foram Mato Grosso (430,55 mil cabeças), Mato
Grosso do Sul (291,51 mil), São Paulo (224,23 mil) e Santa Catarina
(60,15 mil). Já as quedas mais intensas foram no Pará (283,22 mil),
em Goiás (199,50 mil) e no Rio Grande do Sul (167,86 mil).

Ainda conforme o IBGE, Mato Grosso permaneceu na liderança
do ranking entre as UFs, com 17,4% da participação nacional, se-
guido por Mato Grosso do Sul, com 11,1%, e Goiás com 10,3%).

No entanto, com o abate de 8,07 milhões de cabeças de bovi-
nos, o último trimestre de 2019 apresentou queda de 1,4% em rela-
ção ao quarto trimestre de 2018 e 5,0% inferior ao registrado no
terceiro trimestre de 2019. (Agencia Brasil)
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Balanço Patrimonial 2019 2018
Ativo/Circulante 7.340 4.208
Caixa e equivalentes a caixa 2.129 53
Contas a receber de clientes 2.847 1.551
Estoques 693 483
Impostos e contribuições a recuperar 1.320 1.837
Outras contas a receber 351 284
Não circulante 38.295 40.900
Depósitos compulsórios, judiciais e outros ativos - 43
Imobilizado 38.268 40.833
Intangível 27 24
Total do ativo 45.635 45.108

Balanço Patrimonial 2019 2018
Passivo e patrimônio líquido/Circulante 3.928 4.728

Fornecedores 635 1.055

Salários e encargos sociais a pagar 561 411

Impostos e contribuições a recolher 222 292

Outros passivos 2.510 2.970

Não circulante - 3.812

Provisão para demandas judiciais - 43

Partes relacionadas - 3.769

Patrimônio líquido 41.707 36.568

Capital social 61.916 48.916

Ajuste de avaliação patrimonial - 68

Reserva legal 10.255 10.255

Reservas de lucros (30.464) (22.671)

Total do passivo e do patrimônio líquido 45.635 45.108

Demonstração do Resultado 2019 2018
Receita operacional líquida 6.593 7.552
Custos dos serviços prestados (12.120) (13.080)
Lucro bruto (5.526) (5.528)
Receitas (despesas) operacionais (1.874) (1.668)
Despesas gerais e administrativas (1.505) (1.737)
Despesas com vendas (1.969) (1.702)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 1.600 1.770
Lucro antes das receitas e despesas financeiras (7.400) (7.196)
Resultado financeiro: Receitas financeiras 332 168
Despesas financeiras (806) (248)
Lucro antes do IR e da CS (7.875) (7.276)
Lucro líquido do exercício (7.875) (7.276)

Bioagri Análises de Alimentos Ltda.
CNPJ: 00.000.410/0001-32

Demonstrações Financeiras dos Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 - Em milhares de reais

Eugênio Luporini Neto - Diretor Presidente
Juan Matias Seragopian - Diretor Financeiro

Claudiana Volpato Godoy - Contadora - CRC 1SP296924/O-0

Publicação para atender os requerimentos dispostos na Deliberação da Junta 

Comercial de São Paulo - JUCESP nº 2 de 25 de março de 2015. 

As demonstrações financeira completas encontram-se disponíveis na sede 

da empresa.

Balanço patrimonial 2019 2018
Ativo: Caixa e equivalentes de caixa 65.570 29.810
Contas a receber de clientes 321.361 280.508
Estoques 87.936 72.163
Impostos a recuperar 3.416 3.066
Despesas antecipadas 622 378
Outros créditos 4.719 8.793
Total ativo circulante 483.624 394.718
Impostos a recuperar 2.955 2.400
Depósitos judiciais 4.044 2.833
IR e CS diferidos 2.635 1.710
Imobilizado 264.238 227.623
Intangível 11.494 9.865
Ativo de direito de uso 2.038 -
Total ativo não circulante 287.404 244.431
Total do ativo 771.028 639.149

Balanço patrimonial 2019 2018
Passivo: Fornecedores 51.001 36.040

39.457 14.826
Arrendamento mercantil 575 -
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 36.088 23.235
Impostos e contribuições a recolher 16.707 12.665
Imposto de renda e contribuição social 18.782 14.346
Contas a pagar 3.794 1.444
Dividendos a pagar 4.713 6.020
Total passivo circulante 171.117 108.576

85.394 53.204
Arrendamento mercantil 1.568 -
Contas a pagar 1.028 1.550
Provisão para contingências 3.963 4.232
Total passivo não circulante 91.953 58.986
Patrimônio líquido 507.958 471.587
Capital social 278.000 278.000
Reservas de lucros 229.958 193.587
Total do passivo e patrimônio líquido 771.028 639.149

 Demonstrações dos resultados 2019 2018
Receita operacional líquida 691.344 572.546
Custo dos produtos vendidos (205.990) (154.953)
Lucro bruto 485.354 417.593
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas (294.556) (232.211)
Gerais e administrativas (115.358) (84.364)
Outras receitas operacionais, líquidas 1.263 3.069
Lucro operacional antes  

76.703 104.087
(4.269) 6.105

Lucro antes do IR e da CS 72.434 110.192
Imposto de renda e contribuição social
Correntes (24.040) (32.336)
Diferidos 925 (5.981)
Lucro líquido do exercício 49.319 71.875

Lucro líquido por lote de mil ações em R$ 49,32 71,88Demonstrações dos resultados abrangentes 2019 2018
Lucro líquido do exercício 49.319 71.875
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício 49.319 71.875

Reservas de lucros

 
Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva de  
retenção de lucros

Lucros   
acumulados Total

Em 31/12/2017 178.000 32.666 208.248 - 418.914

Lucro líquido do exercício - - - 71.875 71.875
Aumento de capital 100.000 - (100.000) - -
Constituição de reserva legal - 3.594 - (3.594) -
Juros sobre capital próprio - - - (13.000) (13.000)
Dividendos mínimos obrigatórios - - (182) (6.020) (6.202)
Retenção de lucros - - 49.261 (49.261) -
Em 31/12/2018 278.000 36.260 157.327 - 471.587
Lucro líquido do exercício - - - 49.319 49.319
Constituição de reserva legal - 2.466 - (2.466) -
Juros sobre capital próprio - - - (8.235) (8.235)
Dividendos mínimos obrigatórios - - - (4.713) (4.713)
Retenção de lucros - - 33.905 (33.905) -
Em 31/12/2019 278.000 38.726 191.232 - 507.958

2019 2018
Lucro antes do IR e da CS 72.434 110.192
Ajustes para conciliar lucro antes do IR e da CS com 
o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização 26.569 18.198
Resultado na baixa dos bens
 do imobilizado e intangível 3.903 8.397

5.777 2.184
Provisão para perdas em estoques 5.396 (6.104)
Provisões para riscos tributários, cíveis e 
trabalhistas (269) (5.566)
Provisão para devedores duvidosos 183 1.301
Outras provisões 104 (8.675)
 114.097 119.927
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes (41.036) (41.290)
Estoques (21.169) (16.433)
Impostos a recuperar (905) (2.691)
Despesas antecipadas, outros 
créditos e depósitos judiciais 2.619 (6.088)
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores 14.961 6.357
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 12.853 2.246
Impostos e contribuições a recolher 4.042 (4.087)
Contas a pagar 1.828 97
Caixa líquido gerado nas operações 87.290 58.038
Imposto de renda e contribuição social pagos (19.604) (33.976)

 atividades operacionais 67.686 24.062
Aquisição de imobilizado e intangível (55.516) (90.558)

 atividades de investimento (55.516) (90.558)
60.000 63.648

(22.155) (11.120)
Dividendos e juros sobre capital próprio (14.255) (17.000)

23.590 35.528

35.760 (30.968)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 29.810 60.778

65.570 29.810

35.760 (30.968)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Renato Spallicci - Diretor Presidente. 
Contador: Adriana Gherth - CRC: 1SP215165/O

Apsen Farmacêutica S.A.
C.N.P.J. nº 62.462.015/0001-29

Relatório da Administração

  Senhores Acionistas: A Administração

www.apsen.com.br
CAC 55 (11) 0800-165678

A Apsen Farmacêutica S.A. (“Compa-
nhia” ou “Apsen”) é uma sociedade anônima de capital fechado, 
com sede em São Paulo, controlada pela Regida Empreendimentos 
e Participações S.A., e tem por objeto social a fabricação, comér-
cio, importação, exportação, representação comercial, transporte e 
armazenamento de produtos e insumos farmacêuticos, alimentí-
cios (normais e dietéticos), cosméticos, de perfumaria e toucador, 
extração e manipulação de produtos químicos e de material bioló-
gico, bem como a produção e comercialização de periódicos cien-

-
dimentos empresariais. 2. Políticas contábeis: A autorização 

ocorreu na reunião de diretoria realizada em 28/02/2020. As de-

em 31/12/2019 e 2018 estão expressas em milhares de Reais e 
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil que compreendem os pronunciamentos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). Foram efetuadas pequenas 

-
ceiras da Companhia foram elaboradas de acordo com diversas 
bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As esti-

mativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações 

base no julgamento da Administração para determinação do valor 

seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabi-

justo e pelo método de ajuste a valor presente, análise do risco de 
crédito para determinação da provisão para devedores duvidosos, 
assim como a análise dos demais riscos para determinação de 
outras provisões, inclusive para contingências. A liquidação das 
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em va-

-

ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas 
anualmente. A Companhia adotou todas as normas, revisões de 
normas e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) que estavam em vigor em 31/12/2019. As de-

-
tórico com base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e 

pelo valor justo.

UPBUS Qualidade em Transportes S.A.
CNPJ 20.589.268/0001-18

Edital de Convocação para AGO
O Presidente da UPBUS Qualidade em Transportes 
S.A. - CNPJ 20.589.268/0001-18, no uso de suas 
atribuições, convoca todos acionistas para AGO a realizar-se 
em vinte e quatro de abril do ano de dois mil e vinte na 
Avenida Augusto Antunes nº 816 - Limoeiro - 
Capital - SP, iniciando-se os trabalhos às 10h00 em 
primeira convocação, ou na falta de quórum necessário às 
11h00 em segunda convocação, com qualquer número de 
presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir 
e votar sobre as demonstrações contábeis e fi nanceiras 
fi ndas em 31/12/2019. 2 - Assuntos de interesse dos 
acionistas e da empresa. SP, 18/03/2020.

Ubiratan Antonio da Cunha
Presidente da UPBUS Qualidade em Transportes S.A.

12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0002451-15.2011.8.26.0001. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a).
CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER  a Marcos Roberto da Silva
Tresler, CPF 116.710.778-06, Priscila da Silva
Tresler, CPF 336.723.368-40, e Ricardo Alexandre
da Silva Tresler, CPF 232.172.808-65, na qualidade
de sucessores de Geni da Silva Tresler, que foi
proposta uma ação de Reintegração / Manutenção
de Posse, por parte de Itaú Unibanco S/A, na qual
foi o autor reintegrado na posse do veículo marca
Peugeot/206 Presence 1.4 8V, cinza, ano/modelo
2004/2004, placa DKX 0080, chassi
9362AKFW94B019179, haja vista o inadimplemento
do Contrato de Arrendamento Mercantil nº 82602-
29727120. Encontrando-se os herdeiros
supracitados em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO , por EDITAL, para que
tomem ciência dos atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 05 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, habilitem-se
nos autos. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11
de fevereiro de 2020.            19 e 20.03

MOBILIDADE PARTICIPAÇÕES 
E CONCESSÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 29.206.359/0001-00 

NIRE Nº 35.300.511.026 - COMPANHIA FECHADA
CARTA DE RENÚNCIA

A Companhia informa que em 30 de janeiro de 2020 
recebeu a carta de renúncia do Sr. Christiano Aquil-
les Gramlich das Neves, ao cargo de Diretor da 
Companhia. JUCESP 151.383/20-0 em 17.03.2020. Gi-
sela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MOBILIDADE PARTICIPAÇÕES 
E CONCESSÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 29.206.359/0001-00

NIRE Nº 35.300.511.026 - COMPANHIA FECHADA
CARTA DE RENÚNCIA

A Companhia informa que em 30 de janeiro de 2020 
recebeu a carta de renúncia do Sr. Paulo Yukio 
Fukuzaki, ao cargo de membro efetivo do Conselho de 
Administração da Companhia. JUCESP 151.393/20-5 em 
17.03.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
 PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842,
Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo
Agente Fiduciário COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP, designado pelo
Sistema Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/11/
66 e regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70  e
CFG 10/77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido,
os imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences
e acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido, a vist a
ou com financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante
pagamento integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato,
como sinal, 20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível
de 08 dias, sob pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS,
o arrematante deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS.
A venda com financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Credito,
no Ato da Compra, que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa.O Arrematante
que utilizar carta de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel
será objeto de avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as
exigências determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de
financiamento, podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com
recursos próprios para viabilizar a arrematação.As despesas relativas à remuneração
do agente fiduciário, comissão do Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação,
despesas do processo de execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais
correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante
fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
Os lances mínimos para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o
valor da avaliação do imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização
da praça.Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges,
parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais. Os devedores ficam desde já cientificados do dia, hora e local de
realização do presente leilão. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados,
informações pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do
presente Leilão, os devedores hipotecários, caso não tenham sido localizados.
INFORMAÇÕES: (11)-97334-6595- E-mail: sp@afdsp.com.br.

DATA: 20/03/2020; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP

Contrato: 102354129802-4- SED: 10354/2018 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PIRATINI
DEVEDOR(ES): EMILIA EMIKO TOMITA,  BRASILEIRA,  SOLTEIRA,  MAIOR,
PROFESSORA, RG: 15.183.482-9, CPF: 348.973.649-49.Imóvel sito à: RUA CASTRO
ALVES Nº 301, APARTAMENTO Nº 194, 19º ANDAR, EDIFICIO CIPRESTE, NO 37º
SUBDISTRITO ACLIMAÇÃO, SAO PAULO/SP. Com uma área útil de 53,24m2, uma
área comum de 8,80m2, e a área total de 62,04m2, com uma fração ideal de terreno
de 0,530%.Lance Mínimo Previsto: R$250.000,00.

São Paulo, 29/02/2020.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.

Leiloeiro Oficial

29/02 - 10 - 20/03/2020

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H, a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados
de 19/03/2020 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED:B51048 - CONTRATO: 1098141564640 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA JOAQUIM PEDRO GETULIO ( RUA SETE ) ,96,
CASA ,JARDIM UBIRAJARA,29º SUBDISTRITO,SANTO AMARO,JD UBIRAJARA,SAO
PAULO - SP, CEP: 04456-202.
ANA MARIA LHAMAS, BRASILEIRO, SEPARADO CONSENSUALMENTE , AUXILIAR
ADMINISTRACAO , CPF: 671.145.558-49, CI: 8993246 SSP/SP E ANTONIA REGINA
LHAMAS SIQUEIRA, BRASILEIRO , VIUVA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CPF
034.617.488-03 CI: 10733717 SSP/SP.

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

19 - 20 - 21/03/2020

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 Decreto-
Lei 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 exequente a dar prosseguimento à 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 18/03/2020 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. Cientificamos-lhe ainda de que o referido processo será
realizado por COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP, em substituição ao Agente
Fiduciário DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA.

Contrato: 802620895176-5 - SED: 10314/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): MARIA ISABEL CHEBERLE, BRASILEIRA, DIVORCIADA, MAIOR,
SOCIA- PROPRIETARIA, RG: 8.682.986-5 SSP/SP, CPF: 653.850.398-53. Imóvel
sito à: RUA JOSE GARCIA TERRA, Nº 110 (ATUAL Nº 118 NÃO OFICIAL), CASA 08,
DO CONDOMINIO RESIDENCIAL  PARATI, NA VILA CAJU, DISTRITO DE ERMELINO
MATARAZZO, SAO PAULO/SP.

São Paulo, 18/03/2020.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP

Agente Fiduciário

18, 19 e 20/03/2020

R032 Seropédica Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 15.016.349/0001-99 - NIRE 35.300.466.608

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Em 30/12/2019, às 09h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão
da presença de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restou aprovada,
pela unanimidade dos acionistas, a nova prorrogação do prazo para integralização do aumento do capital da Companhia, no valor
de R$ 900.000,00, aprovado por meio da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/04/2019, conforme ata arquivada na
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 225.502/19-7, em sessão de 24/04/2019, para o dia 31/12/2020. A presente ata é
publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente e Kenneth Aron Wainer - Secretário.
Acionistas: Breof Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, por VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda.,
por Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer; REDBR Consultoria e Participações Ltda., por Thomaz Ferreira Pompeo
de Camargo e Celso Gonzalez Lima; e Breof Empreendimentos Residenciais II Ltda., por Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth
Aron Wainer. JUCESP nº 93.186/20-4 de 17/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TARPON INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ nº 05.341.549/0001-63

NIRE 35.300.314.611

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA NO DIA 06 DE ABRIL DE 2020

Ficam convocados os senhores acionistas da TARPON INVESTIMENTOS S.A. 
(“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
(“AGO/E”), a ser realizada, em primeira convocação, no 06 de abril de 2020, às 
10h00, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4800, Torre l – Capital Building, conjuntos 
nº. 121, 122, 123 e 124, 12º andar, CEP 05.679-010, para, nos termos dos Artigos 121 
e seguintes da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 
S.A.”), examinarem, discutirem e votarem a respeito da seguinte ordem do dia:

(A)  EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

(i)  a alteração do endereço da sede da Companhia e a consequente modificação do
 atual artigo 2º do Estatuto Social;

(ii)  o cancelamento de ações mantidas em tesouraria pela Companhia, com a
 consequente alteração do atual artigo 5º do Estatuto Social;

(iii)  a alteração do número de membros do Conselho de Administração, com a
 modificação do atual artigo 24 do Estatuto Social;
(iv)  a reforma integral e consolidação do Estatuto Social, para fins de adaptar os seus
 dispositivos aos de uma companhia fechada; e
(v) em razão da reforma do Estatuto Social conforme o item “iv” acima, consignar a
 extinção dos Comitês de Auditoria e Compliance e de Remuneração e Participação
 e a consequente destituição de seus membros.

(B) EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

(vi) a prestação de contas consubstanciada no relatório da administração e as
 demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores
 independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;

(vii)  a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;

(viii) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e

(ix) a fixação da remuneração anual global da administração para o exercício de 2020.

Nos termos do artigo 126, da Lei das S.A., para participar da AGO/E, os acionistas 
deverão apresentar, à Companhia, cópia do documento de identidade e atos societários 
pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso.

O representante de acionista pessoa jurídica deverá apresentar, ainda, cópia simples dos 
seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (a) contrato ou estatuto 
social; e (b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à AGO/E 
como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro 
represente a acionista pessoa jurídica.

No tocante aos fundos de investimento, a representação dos quotistas na AGO/E caberá 
à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do 
fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das 
ações e ativos na carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou 
gestora do fundo, além dos documentos societários acima mencionados relacionados à 
gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia simples do regulamento do fundo, 
devidamente registrado no órgão competente.

Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de 
representação para participação na AGO/E deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) 
ano, nos termos do artigo 126, parágrafo 1.º, da Lei das S.A. 

São Paulo/SP, 20 de março de 2020.

JOSÉ CARLOS REIS DE MAGALHÃES NETO
Presidente do Conselho de Administração

SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO – SINDSEMP/SP

Rua Fernandes Vieira, n° 52- Belenzinho, São Paulo, CEP: 03059-023
CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de São Paulo- SINDSEMP/
SP, associação sindical em primeiro grau unicitária, com sede no endereço acima,
inscrito no C.N.P.J./MF. Nº 68.970.888/0001-29 e no 5º Registro Civil de Pessoas
Jurídicas da Comarca de São Paulo (SP), convoca a Categoria Profissional dos
Servidores do Ministério Público do Estado de São Paulo, ativos e inativos, para
participarem da Assembleia Geral, a ser realizada na  Rua Fernandes Vieira, nº 52,
Belém, São Paulo- SP, no dia 27/03/2020, às 10h00min, em 1ª convocação e às
10h30min, em 2ª convocação, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I-
Ratificar a assembleia ordinária realizada 11.02.2019. II- Aprovação da prestação de
contas do exercício de 2019. São Paulo, 19 de março de 2020. Carlos Roberto da Silva
- Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados todos os associados da “Associação Colossus de Judô”, para
participarem da Assembleia Geral, a realizar-se no dia 31 de Março de 2020 ás 18:00
horas em primeira chamada e ás 19:00 horas em segunda e última chamada na Rua
Paschoal da Costa, 4 – Vila Albertina – São Paulo / SP, para apreciarem e deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia:- 1-) Prestação de Conta do Exercício Anterior; 2-)
Adequação Estatutária; 3-) Eleição e Posse do Presidente, Vice-Presidente, Membros
do Conselho Fiscal; 4-) Assuntos Gerais. São Paulo, 02 de Março de 2020. Tábata
Cristina Paz Ostan – Presidente.                19, 20 e 21/03

SINDAL S.A. Sociedade Industrial de Artefatos Plásticos - CNPJ 60.944.147/0001-61
Assembleia Geral Ordinária - Convocação

São convocados Acionistas a se reunir em AGO no dia 14/04/2020 às 11hs, na sede social, à Rua Tapajós, 149, 
SP/SP. Ordem do Dia: A - Prestação de contas dos Administradores, exame, discussão e votação das Demonstra-
ções Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019. B - Destinação dos Lucros/Prejuízos. C - Eleição 
dos Membros da Diretoria. D - Outros assuntos. Encontram-se à disposição dos Acionistas, os documentos a que 
se refere o Artigo 133, Lei 6.404/76, com as alterações Lei 10.303/01, relativas ao exercício encerrado em 
31/12/2019. São Paulo, 17/03/2020. José Eduardo Seixas Moura-Diretor Presidente.

Erman Participações S.A.
CNPJ.MF. N.º 05.062.376/0001-44 - NIRE Nº 35 3 0019100 5

Ata das Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 31 de Janeiro de 2020
1. Data, Horário e Local - Dia 31 de janeiro de 2020, às 10:00h, na sede social, Rua Amauri nº 255, 15º andar, Capital de 
São Paulo. 2. Convocação - Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas. 3. Presença - Acionistas 
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 4. Mesa 
Dirigente – Ermirio Pereira de Moraes, Presidente; Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. 5. Ordem do Dia: Deli-
berar sobre a proposta de distribuição de dividendos. 6. Deliberações – submetida as matérias e respectivos documentos 
para exame e discussão e, logo depois, à votação, os presentes, por unanimidade, decidiram: (i) aprovar a distribuição de 
dividendos aos acionistas da Companhia no valor de R$ 95.591.129,05 (noventa e cinco milhões, quinhentos e noventa 
e um mil, cento e vinte e nove reais e cinco centavos) a serem destacados de parte do saldo da conta de “Reserva de 
Lucros” acumulados de exercícios anteriores, montante este a ser pago no dia 10.02.2020; e (ii) autorizar os Diretores da 
Companhia a praticarem, ou nomearem procuradores para praticarem em seu nome, todas as medidas necessárias para 
o fiel cumprimento da deliberação constante nesta ata. 7. Observações Finais - a) - Em todas as deliberações deixaram 
de votar os legalmente impedidos; b) - O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma ma-
nifestação; c) - Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme vai 
assinada pelo Presidente, Secretário e demais acionistas presentes. Assinaturas: Ermirio Pereira de Moraes, Presidente; 
Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. Ermirio Pereira de Moraes, Fabio Ermirio de Moraes, Claudio Ermirio de 
Moraes, Marcos Ermirio de Moraes, Ana Paula de Moraes Rizkallah, Luciana Moraes de Ulhôa Rodrigues, Ricardo 
Ermirio de Moraes, Ana Helena de Moraes Vicintin, Marcelo de Moraes Vicintin, Camila de Moraes Vicintin Vallone, 
Marina de Moraes Vicintin Lopes, Rafael de Moraes Vicintin, por JEMF Participações S.A., José Ermirio de Moraes 
Neto e José Roberto Ermirio de Moraes, por AEM Participações S.A., Luís Ermirio de Moraes e Ademar Marra e por 
MRC Participações S.A., Clóvis Ermirio de Moraes Scripilliti e Carlos Eduardo Moraes Scripilliti, acionistas. A presente 
transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 31 de janeiro de 2020. Sergio Thiago da Gama Giestas 
- Secretário – Jucesp nº 74.693/20-7 em 06/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MRC Participações S.A. 
CNPJ.MF. N.º 05.062.355/0001-29 - NIRE Nº 35 3 0019099 8

Ata da Assembleia Geral Extraordinária,Realizada em 31 de Janeiro de 2020
1. Data, Horário e Local - Dia 31 de janeiro de 2020, às 10:30h, na sede social, Rua Amauri nº 255, 14º andar, Capital de 
São Paulo. 2. Convocação - Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas. 3. Presença - Acionistas 
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 4. Mesa 
Dirigente – Clovis Ermirio de Moraes Scripilliti, Presidente; Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. 5. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre a proposta de distribuição de dividendos. 6. Deliberações – submetida as matérias e respectivos documen-
tos para exame e discussão e, logo depois, à votação, os presentes, por unanimidade, decidiram: (i) aprovar a distribuição 
de dividendos aos acionistas da Companhia no valor de R$ 95.730.937,42 (noventa e cinco milhões, setecentos e trinta mil, 
novecentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos) a serem destacados de parte do saldo da conta de “Reserva de 
Lucros” acumulados de exercícios anteriores, montante este a ser pago no dia 10.02.2020; e (ii) autorizar os Diretores da 
Companhia a praticarem, ou nomearem procuradores para praticarem em seu nome, todas as medidas necessárias para 
o fiel cumprimento da deliberação constante nesta ata. 7. Observações Finais - a) - Em todas as deliberações deixaram 
de votar os legalmente impedidos; b) - o Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma 
manifestação; c) - os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme 
vai assinada pelo Secretário. Assinaturas: Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário; porJEMF Participações S.A., 
José Ermirio de Moraes Neto e José Roberto Ermirio de Moraes; por AEM Participações S.A. Luis Ermirio de Moraes e 
Ademar Marra e por ERMAN Participações S.A. Claudio Ermirio de Moraes e Ricardo Ermirio de Moraes, acionistas e 
Regina Helena Scripilliti Velloso, Clovis Ermirio de Moraes Scripilliti, Carlos Eduardo Moraes Scripilliti e ppor Maria 
Helena de Moraes Scripilliti Noschese, usufrutuários de direitos políticos e econômicos. A presente transcrição é cópia 
fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 31 de janeiro de 2020. Sergio Thiago da Gama Giestas - Secretário. Jucesp 
nº 75.048/20-6 em 07/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL VII - ITAQUERA - 2ª VARA CÍVEL
- Avenida Pires do Rio, 3915 - Sala 14 - Itaquera - CEP 08240-000 - Fone:(11)
2051-6001 - São Paulo-SP - E-mail: itaquera2cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITA-
ÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1018758-33.2016.8.26.0007. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de
SãoPaulo, Dr(a). FABIANA MARINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MONI-
CA CRISTINA MIOKO ARAUJO (CPF 260.346.728-05), que BANCO ITAUCARD
S.A. lhe move ação de BUSCA E APREENSÃO tendo por objeto o veículo marca
Fiat, mod. Palio Fire Economy, ano 2009/2010, cor vermelha, placa EKW6290,
chassi 9BD17164LA5456692, Renavam 166956856, com a consolidação da pro-
priedade plena do bem no patrimônio do autor, havido com alienação fiduciária
pelo contrato nº 30410-10314649, de 05.12.2011, aditado em 07.05.2013, face
ao não pagamento das parcelas. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a
CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 05 dias, PAGUE a INTEGRALIDADE
da DÍVIDA ou CONTESTE o feito no prazo de 15 dias, ambos após os 20 dias
supra, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e ciente de
que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de março de 2020.

20 e  21/03

Edital de Citação - Prazo 20 dias. Processo nº 1115193-47.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Claudio Antonio Marquesi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Javier Romeu Prado, CPF 601.361.053-35, que o Condomínio 
Edifício Rachel, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 3.680,99 (nov/2017), corrigidos monetariamente, referente às 
despesas condominiais da unidade nº 93, do condomínio autor, bem como as que se vencerem no curso do presente processo, custas, honorários e 

Edital de Citação - Prazo 20 dias. Processo nº 1014929-27.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Carolina de Mattos Bertoldo Faz Saber ao Espólio de Magda Lia Hernandes 

Senhoras - Hospital Sírio Libanês, ajuizou uma ação de Cobrança pelo Procedimento Comum Cível, objetivando condenar a ré 

de serviços nºs 00665890, 00671296, 00678460, 00680769, 00685474, 00689523, 00692700, 00700989, 00703797, 00707412, 
00709780, 00711950, 00712686, 00714602, 00719067, 00721784, 00726774, 00736648, 00739150, 00741692, 00744448, 
00746842, 00748312, 00750516, 00752444, 00757020, 00757781, 00759181, 00761040 e 00765175. Estando o requerido em 

considerado revel, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de dezembro de 2019.                           B 20 e 21/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1110747-98.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudio Antonio Marquesi, na forma da Lei, etc.  
FAZ SABER a(o) ECON DISTRIBUIÇÃO S/A, CNPJ 03.764.058/0073-74, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, 
objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 74.502,30 (out/2017), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como 
ao pagamento dos valores correspondentes a todas as faturas de energia elétrica que vierem a ser emitidas, vencidas e 
inadimplidas, referente ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na Avenida Brigadeiro Luis 
Antônio, 1013, apto. 1027, São Paulo/SP, instalação 59887605 e cliente 0015551553. 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 

na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de janeiro de 2020.                B 20 e 21/03

EDITAL DE CIENCIA DE PRIMEIRO E SEGUNDO LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL Rua Gregório
Allegri, 100,
APARTAMENT O 97, BLOCO 2, 9° ANDAR, Vila das Belezas, São Paulo - SP, CEP:
05842-070
1º leilão 24/03/2020 a partir das 15:30 horas
2º leilão 14/04/2020 a partir das 15:30 horas
Local AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU, 1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP
Agente Financeiro EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA na forma da Lei (Decreto-
Lei Nº 70 de 21.11.66) e Regulamentação Complementar, para pagamento da dívida
hipotecária em favor do(a) EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, por se acharem
vencidas e não pagas as obrigações pecuniárias referentes ao financiamento imobiliário.
Mutuários:
MAURICIO FALCONE CUNHA, CPF 074.411.768-24
MARIA MARGARETH CARLOS SOARES ,CPF 991.193.668-68
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão
Informações tel.(11)3285-4559  ou  Rua Araci, Nº162, Colinas de Inhandjara, Itupeva,
SP, CEP: 13295000

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial

SED:B49902
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Kartismo: Bruno Biondo vence
a primeira na F4 Akasp 2020

Página 8 São Paulo, sexta-feira, 20 de março de 2020

O Itaú BBA IRONMAN
Brasil, maior prova de triatlo da
América Latina, foi adiado por
conta da recente pandemia glo-
bal. O evento, que já é tradici-
onalmente aguardado no último
final de semana de maio em
Jurerê Internacional, será rea-
lizado em agosto. Em sua 20ª
edição, a prova foi transferida
para o segundo semestre com
o intuito de garantir a execução
ainda em 2020. A Unlimited
Sports cumpre, assim, as reco-
mendações das Agências de
Saúde Pública e dos órgãos ofi-
ciais, bem como reforça seu
comprometimento com a segu-
rança e bem-estar dos atletas.

Completando duas décadas
em Florianópolis, a edição de
2020 do Itaú BBA IRONMAN
Brasil é extremamente aguarda-
da pela comunidade do triatlo.
Pensando nisso, a organização
está se esforçando ao máximo
para promover um grande even-
to e, mesmo com todos os pro-
blemas enfrentados, chegou a
uma nova data de maneira ágil.

A mudança de data de
IRONMAN envolve uma série
de fatores. Considerado o mai-
or evento esportivo do gênero
no país, o Itaú BBA IRONMAN
Brasil conta com uma ampla
estrutura. Somente para mon-
tagem são necessários 45 dias,
sem falar no grande número de
pessoas e órgãos envolvidos na
realização do evento. Por isso,
a organização ressalta que to-
dos os cuidados e medidas ne-
cessárias foram tomados antes
do anúncio da nova data.

“Este é um momento mui-
to delicado no qual precisamos
agir de forma rápida e, ao mes-
mo tempo, cautelosa. Adiar um
evento do porte do IRONMAN
Brasil é uma tarefa muito difí-
cil, pois envolve o alinhamen-
to geral entre as esferas muni-
cipais e estaduais, parceiros e
a equipe de mais de 1000 sta-

Itaú BBA
IRONMAN Brasil

2020 tem nova data
Prova será no dia 16 de agosto, em Florianópolis
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Itaú BBA IRONMAN Brasil 2020

ffs e coordenadores locais.
Agradecemos a paciência de
todos os atletas que, com ra-
zão, estavam ansiosos por um
posicionamento, e ficamos sa-
tisfeitos em ter encontrado
uma solução que, ao nosso ver,
tenta minimizar, dentro do pos-
sível, os impactos causados por
esta pandemia na comunidade
do triatlo. Nesta edição espe-
cial de 20 anos, queremos ga-
rantir uma experiência única a
todos os atletas e continuare-
mos focados em seguir nesta
direção”, destaca Carlos Gal-
vão, CEO da Unlimited Sports.

O IRONMAN Brasil com-
pletará duas décadas, tendo
contribuído para o desenvolvi-
mento do triatlo no país, em es-
pecial de longa distância. Sua
força no cenário internacional
também é reconhecida, tendo
sido considerada pelos atletas
como primeira em satisfação
geral, em refazer, em reco-
mendar, natação, corrida, cida-
de e pós prova.

Os atletas inscritos na pro-
va serão, automaticamente, trans-
feridos para a nova data. Em caso
de dúvidas, os atletas poderão en-
viar e-mail para
contato@unlimitedsports.com.br.
A promotora agradece a paciên-
cia e ressalta que a equipe traba-
lha para responder a cada questio-
namento o mais rápido possível.

O IRONMAN® Brasil é or-
ganizado pela Unlimited Sports
e realizado pela Associação Bra-
sileira Esportiva Social e Cultu-
ral Endurance (ABEE). Conta
com o patrocínio de Itaú BBA,
Track&Field e Omint, apoio da
Secretaria de Estado de Turismo,
Esporte e Cultura de Santa Ca-
tarina (Fundesporte), Governo
do Estado de Santa Catarina, Pre-
feitura Municipal de Florianó-
polis e Fundação Municipal de
Esportes (FME/Fpolis). Mais
informações no site oficial:
www.ironmanbrasil.com.br.

Alberto Otazú/Hélio Bianchi assume liderança do campeonato, seguido de Rogério Cebola/Alberto Otazú

A galera da Akasp vai comparecer em peso

Atual campeão da categoria,
o piloto Bruno Biondo (Urbi)
estabeleceu a volta mais rápida
e venceu a terceira etapa da F-4
da Associação de Kart Amador
de São Paulo (Akasp), realizada
na quarta-feira (18). Com a se-
gunda colocação no Kartódro-
mo Granja Viana, em Cotia (SP),
Alberto Otazú Otazú (Pailler Ra-
cing/Bianchi Automóveis/Car-
doso Funilaria e Pintura/No Fire
Services/Speed Truck/Rolley
Ball/AVSP) assumiu a liderança
(87 pontos) do campeonato ao
lado de seu companheiro Hélio
Bianchi. Terceiro colocado, Ro-
gério Cebola é o vice-líder (82)
em dupla com Otazú, enquanto
Biondo e Emílio Di Bisceglie
sustentam o terceiro posto, com
79 pontos.

“Fiquei contente com a se-
gunda colocação, pois acabei
correndo com nove quilos a
mais do que o Bruno (Biondo),
e não tinha como acompanhar o
ritmo dele. Então optei por eco-
nomizar pneus para as próximas
etapas, para o meu companhei-
ro de equipe tentar segurar a li-
derança na próxima etapa”, co-
mentou Otazú, que por correr
em dupla com dois pilotos – a
exemplo do Bruno -, ocupa as
duas primeiras posições do
campeonato. No certame da
Akasp, o kart vencedor larga
com cinco quilos a mais na eta-
pa seguinte.

Logo na segunda volta da
prova os pilotos Luiz Reche,
Alexandre Albino, Arnaldo Bi-

ondo e Giovani Bondança se
tocaram e rodaram, deixando
de disputar as posições dian-
teiras. Melhor para Rogério
Cebola ,  Hera ldo  Bras i l  e
Luiz Sérgio Gonçalves, que
andaram juntos na melhor
disputa da competição duran-
te as 33 voltas, com a tercei-
ra posição ficando em defi-
nitivo para Cebola apenas na
última volta, com vantagem
de 0s161 sobre Luiz Sérgio.
Brasil, que chegou a andar em
terceiro, recebeu a bandeirada
em quinto, mas com boa folga
sobre Emerson Rildo.

“Estou felizão. Foi a minha
melhor corrida de F-4 e pela
primeira vez apareço na foto
dos vencedores. Isto me dá um
ânimo a mais para continuar
progredindo e andar entre os
monstros”, comemorou Rogé-
rio Cebola.

A quarta etapa da F-4 será re-
alizada dia 25 de março, nova-
mente no Kartódromo Granja
Viana, muito elogiado pelos or-
ganizadores da Associação de
Kart Amador de São Paulo, pela
estrutura montada e extremo
cuidado com os seus clientes
neste período de pandemia do
Covid-19.

O campeonato da Akasp é
composto por cinco turnos, com
oito etapas cada. A decisão do
certame sempre fica para o tur-
no final, que começa com a pon-
tuação recalculada depois das
bonificações ao fim das 32 pri-
meiras etapas. O certame de F-
4 é disputado com karts Mega
dos próprios pilotos, mas acer-
tos de chassi fixos, equipados
com motor Honda GX 390, de
18 hp, equalizados e sorteados
pela MFS Racing. A novidade
desta temporada é a utilização

dos pneus Lecont.
Reveja a terceira etapa da

F-4 Akasp no canal do youtu-
be do Kart Amador SP: ht-
tps://youtu.be/vgkg3XLnof0

Confira o resultado da ter-
ceira etapa da F-4 Akasp: 1) Bru-
no Biondo, 33 voltas em
25min40s321; 2) Alberto Ota-
zú, a 31s247; 3) Rogério Cebo-
la, a 33s416; 4) Sérgio Luiz Gon-
çalves, a 33s577; 5) Heraldo
Brasil, a 38s908; 6) Emerson
Rildo, a 1 volta; 7) Alexandre Al-
bino, a 1 volta; 8)
Arnaldobiondo,a 1 volta; 9) Luiz
Reche, a 1 volta; 10) Giovani
Bondança, a 1 volta.

Classificação da F-4 da
Akasp depois de três etapas: 1)
Alberto Otazú/Hélio Bianchi,
87 pontos; 2) Alberto Otazú/
Rogério Cebola, 82; 3) Emílio
Di Bisceglie/Bruno Biondo, 79;
4) Bruno Biondo/Arnaldo Bion-
do, 67; 5) Heraldo Brasil/Saint
Clair, 61; 6) Otávio Lotfi, 58
pontos; 7) Luiz Reche/André
Relvas, 58; 8) Sérgio Luiz/Dil-
son Sucupira, 58; 9) Giovani
Bondança/Eder Ayres, 41; 10)
Walter Vignati Filho, 30.

Alberto Cesar Otazú tem o
apoio de Autódromo Virtual de
São Paulo (AVSP), Bianchi Au-
tomóveis, Cardoso Funilaria e
Pintura, No Fire Services, Rol-
ley Ball, Speed Truck, Pailler
Racing. O jovem apoia as ações
da Associação Cruz Verde, Di-
reção para a Vida e Rotary Club
Ponte Estaiada. Visite
www.akasp.com.br 
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Superliga Banco do Brasil 19/20

CBV e clubes votam e competição
feminina está finalizada
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Pinheiros (SP)

Dando sequência a série de
quatro reuniões agendadas com
os clubes da Superliga Banco
do Brasil e Superliga B, na ma-
nhã de quinta-feira (19) a en-
tidade se reuniu, através de vi-
deoconferência, com os parti-
cipantes da Superliga Banco do
Brasil feminina e decidiram,
por meio de votação, que a
competição está finalizada em

virtude do coronavírus (COVID-
19). Seis clubes e a Comissão de
Atletas votaram pelo fim do cam-
peonato, contra dois votos con-
trários. Neste caso, não há cam-
peão e a classificação final res-
peita a de momento.

Outros dois assuntos foram
debatidos na reunião desta quin-
ta-feira. E também por votação,
ficou definido que a Superliga

Banco do Brasil 2020/2021 não
terá ranking (sete votos contra
quatro), e, ainda, que os clubes
terão a possibilidade de contratar
até três estrangeiras (seis votos
contra cinco) – neste caso, os
dois clubes que não estavam clas-
sificados para o playoff também
têm direito a votação, diferente da
decisão pelo fim do campeonato,
já que Flamengo e Pinheiros não
estariam mais na disputa.

Após o fim da reunião, a tem-
porada 2019/2020 termina desta
forma: Dentil/Praia Clube (MG),
Sesc RJ, Itambé/Minas (MG),
Sesi Vôlei Bauru (SP), Osasco
Audax São Cristóvão Saúde (SP),
São Paulo/Barueri (SP), Flumi-
nense (RJ), Curitiba (PR), Pinhei-
ros (SP), Flamengo (RJ), Valinhos
Vôlei (SP) e São Cristóvão Saú-
de/São Caetano (SP).

A CBV, que conta com um
comitê de crise composto por
área técnica, médica e jurídica,
entre outros, apresentou a pro-
posta pela conclusão do campe-
onato, já que a preocupação da
entidade com a saúde está acima

de qualquer outra questão. Após a
decisão, então, a entidade reco-
mendou que todos os clubes li-
berem suas atletas de treinamen-
to e que as mesmas permaneçam
em casa, seguindo as recomenda-
ções das autoridades da saúde.

 “Mais uma vez colocamos
nossa opinião, pelo fim do cam-
peonato visando o bem de todos
os envolvidos, e demos direto de
voto aos clubes. A maioria de-
monstrou pensar como a CBV e
está decretado o fim desta tem-
porada. Em relação a decisão
pelo ranking e pelas estrangeiras,
houve um equilíbrio maior na
votação, mas também está tudo
definido. Sentimos muito por ver
a Superliga Banco do Brasil ter-
minar dessa forma, mas sabemos
que é absolutamente necessário”,
declarou o Superintendente de
Competições Quadra da CBV,
Renato D´Avila.

A última das quatro reuniões
virtuais será realizada ainda na
quinta-feira, com os clubes par-
ticipantes da Superliga Banco do
Brasil masculina.


