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PGR pede depoimento de ministros
em inquérito sobre ingerência na PF

Balança comercial tem superávit
de US$ 6,702 bilhões em abril
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Cerca de 12,4 milhões devem refazer
cadastro no auxílio emergencial

Esporte
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Página 6

O DIAJornal SP
TERÇA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2020

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,55
Venda:       5,55

Turismo
Compra:   5,33
Venda:       5,77

Compra:   6,05
Venda:       6,05

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

28º C

15º C

Terça: Sol com al-
gumas nuvens. Não
chove.

Previsão do Tempo

Enzo Fittipaldi estreia na F1 Virtual pela
Ferrari com segunda fila no grid em Interlagos

Jovem piloto da Ferrari
Driver Academy, Enzo Fitti-
paldi fez sua estreia pela Fer-
rari na F1 Virtual no último
domingo e conquistou o ter-
ceiro lugar no grid de largada
em Interlagos. O piloto brasi-
leiro, que foi companheiro de
Charles Leclerc durante a pro-
va, largou à frente do mone-
gasco (que partiu em sexto) e
ainda realizou diversas ultra-
passagens durante a corrida de
36 voltas. Enzo terminou a
prova em sexto lugar após ter
sido tocado ainda na largada -
ele terminou em sétimo com
acréscimo de 5s no final da
prova.

“Fiquei muito feliz com o
convite da equipe Ferrari eS-
ports e o mais bacana foi ter
estreado na F1 Virtual justa-

mente em Interlagos, pista que os
brasileiros e fãs de F1 adoram.
Eu consegui fazer uma boa clas-
sificação, daria até para brigar
pela pole, mas perdi um déci-
mo de segundo na Curva da Jun-
ção. Foi uma pena, porque fiz
uma ótima largada, mas os três
primeiros acabaram se batendo
e caí para o final do pelotão.
Mesmo assim, com ritmo for-
te consegui me recuperar bem
e terminar nos pontos”, diz
Enzo, que foi campeão da F4 Ita-
liana em 2018.

Enzo ainda teve a companhia
do irmão Pietro Fittipaldi em sua
primeira prova na F1 Virtual. Pi-
loto reserva e de testes da Haas,
Pietro está disputando o campe-
onato virtual desde a segunda eta-
pa e teve um problema com a
conexão durante este domingo,

portanto participou apenas do
classificatório.

“Ainda foi especial essa
corrida por acelerar junto com
o meu irmão. Foi uma pena que
o Pietro teve um problema com
o jogo (F1 2019) durante o
classificatório e ficou fora da
corrida, mas quem sabe vamos
correr juntos também na F1
real um dia, esse é o nosso
grande sonho”, diz Enzo, que
foi campeão da F3 Regional
Europeia em 2019 e em 2020
disputará a FIA F3 pela equipe
HWA Racelab.

Além de Leclerc, a prova
deste domingo também contou
com outros cinco pilotos titu-
lares da F1: George Russell,
Antonio Giovinazzi, Nicholas
Latifi, Lando Norris e Alex Al-
bon, que venceu a prova.
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Enzo  Fittipaldi

Maranhão ganha equipe forte de atletismo
O atletismo do Mara-

nhão e do Nordeste ganhou
uma forte  equipe nestes
tempos de pandemia de
COVID-19. O Projeto do
CT Maranhão/Pé de Asa,
com sede em São Luís, con-
tratou sete atletas de alto
rendimento e, nada menos
que cinco deles, defende-
ram o Brasil no Mundial de
Doha-2019, no Catar.

Os astros do time são o
paulista Eduardo de Deus
(110 m com barreiras), Ale-
xsandro Melo (salto triplo
e distância), os velocistas
Rodrigo Nascimento, Vitor
Hugo dos Santos,  Bruno
Lins e Flávio Gustavo da

Silva Barbosa (100 m) e Ade-
ly Oliveira Santos (100 m com
barreiras). Dos sete, Eduardo
e Alexsandro, o Bolt, estão
qualificados para os Jogos
Olímpicos de Tóquio-2021.
Os outros têm boas chances
também de garantir vaga em
provas individuais ou nos re-
vezamentos.

No Mundia l  de  Doha,
Eduardo, Alexsandro Bolt,
Rodrigo, Vitor Hugo e Flávio
Gustavo estavam na delega-
ção.

O Projeto Atletismo pede
Asa, que tem quatro polos no
Estado, foi idealizado pelo
maranhense José Carlos Mo-
reira,  o Codó, medalha de

bronze no 4x100m nos Jogos
de Pequim-2008, que é o pa-
drinho e o coordenador técni-
co da equipe. Com o prestígio
da medalha olímpica recebida
no dia 31 de outubro de 2019,
em Lausanne, na Suíça, ele
pôde negociar com autorida-
des do Estado e entrar no Pro-
grama de Incentivo Fiscal.

“Conversei com o pessoal
da Secretaria de Esportes e
Lazer (Sedel) e depois tive a
honra de ser recebido pelo
governador Flávio Dino, no
Palácio dos Leões. Agora es-
tamos esperando passar essa
pandemia para executar o Pro-
jeto Social”, disse Codó, que
tem 60 crianças já em condi-

ções de treinar atletismo em
São Luís e em Codó, cidade
em que o ex-velocista nasceu.
Ainda serão montados polos
em Timon e Caxias, assim que
os alunos voltarem às aulas.

Com os sete atletas con-
tratados, com o objetivo de
servir de exemplo para a ga-
rotada e dar visibilidade ao
pro je to ,  Codó acha  que  a
equipe pode brigar por boas
colocações no Troféu Brasil
Caixa  e  no  Troféu  Nor te -
Nordeste de Atletismo, ain-
da sem datas definidas de-
pois dos adiamentos provo-
cados pelo vírus.

Junto com Codó, recebe-
ram medalhas de bronze na

sede do Museu do Comitê
Ol ímp ico  In t e rnac iona l
(COI) Sandro Viana, Vicen-
te Lenílson e Bruno Lins,
a g o r a  i ntegrante  da  sua
equipe.

O Pé de Asa está entre os
52 projetos que integram o
Sistema Nacional Caixa de
Treinamento - Descoberta
de Talentos. A entidade re-
cebeu um selo de reconhe-
cimento da Confederação
que o projeto atende requi-
sitos mínimos para a detec-
ção e treinamento de atletas
em iniciação no atletismo.

A Caixa é a Patrocinado-
ra Oficial do Atletismo Bra-
sileiro.

Casos de
covid-19 no

mundo
ultrapassam
3,5 milhões
Os casos de coronavírus no

mundo passaram de 3,5 mi-
lhões na segunda-feira (4), e as
mortes se aproximaram de 250
mil, de acordo com uma con-
tagem da Reuters, o que leva
especialistas a temerem uma
defasagem considerável de re-
latos, apesar de a taxa de mor-
tes e casos novos estar desa-
celerando.

Países da América do Nor-
te e da Europa, onde as taxas
de crescimento da contamina-
ção estão diminuindo, ainda
respondem pela maioria das
novas infecções relatadas nos
últimos dias.

Mas a quantidade de casos
está aumentando na Améri-
ca Latina, África e Rússia, e
especialistas expressaram o
receio de que os dados ge-
rais estejam muito aquém
do verdadeiro impacto da
pandemia.                   Página 3

Reino Unido
ainda não

atingiu pico
da pandemia,

diz União
Europeia

A chefe da agência de con-
trole de doenças da União Eu-
ropeia disse na segunda-feira
(4) que o Reino Unido é um
dos cinco países europeus que
ainda não chegaram ao pico do
surto de coronavírus, contrari-
ando o que afirma o governo
britânico.

Até esta segunda-feira, o
Reino Unido havia registrado
quase 190 mil casos de coro-
navírus e 28.500 mortes. Na
Europa, somente a Itália tem
mais mortes pela covid-19, do-
ença respiratória provocada
pelo coronavírus.         Página 3

Ministro do STF defende
que plenário julgue atos

de outros Poderes

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Marco Au-
rélio Mello defendeu na segun-
da-feira, (4) que o plenário da
Corte seja responsável por deci-
sões que envolvam atos do po-
deres Legislativo e Executivo. O
ministro propôs uma mudança no
regimento interno para garantir
que os temas dessa natureza não
sejam julgados individualmente
pelo 11 ministros.

A proposta de alteração é fei-
ta após duas decisões que tive-
ram grande repercussão. Na se-
mana passada, o ministro Ale-
xandre de Moraes suspendeu a
nomeação do delegado Alexan-
dre Ramagem para a direção-
geral da Polícia Federal (PF) e
Luís Roberto Barroso suspendeu
a expulsão de diplomatas vene-
zuelanos do país.

No entendimento de Marco

Aurélio, a alteração é necessária
para “preservar a harmonia pre-
conizada constitucionalmente”
entre os Poderes.

“No cenário, é possível ter-
se perplexidade, alcançando a
atuação individual envergadura
ímpar. Nesse contexto, há, até
aqui, a possibilidade de fazer-se
em jogo exame de ato de um dos
Poderes, enquanto Poder. Então,
tendo o Judiciário a última pala-
vra, um dos integrantes do Supre-
mo, isoladamente, pode tirar, do
mundo jurídico, ato praticado por
dirigente de outro Poder - Exe-
cutivo ou Legislativo”, argumen-
tou o ministro.

O pedido de mudança no re-
gimento interno foi enviado ao
presidente do STF, Dias Toffoli.
Em seguida, Toffoli enviou a pro-
posta ao ministro Luiz Fux para
“tramitação com a maior celeri-
dade possível”. Fux é o presiden-
te da comissão interna do regi-
mento. (Agência Brasil)
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Pelo menos 12,4 milhões de
brasileiros que pediram o au-
xílio emergencial de R$ 600
(R$ 1,2 mil para mães soltei-
ras) devem refazer o cadastro
no aplicativo do programa ou
no site auxilio.caixa.gov.br, dis-
se na segunda-feira, (4) o pre-
sidente da Caixa Econômica
Federal, Pedro Guimarães. Se-
gundo ele, este é o total de ins-
critos que tiveram o cadastro
classificado como inconclusivo,
porque as informações não pu-
deram ser analisadas pela
Dataprev, estatal de tecnologia

que processa os pedidos.
De acordo com o presiden-

te da Caixa, os cadastros
inconclusivos podem estar re-
lacionados a dados divergentes,
como número do Cadastro de
Pessoa Física (CPF), endere-
ço e informações sobre depen-
dentes. Guimarães enfatizou
que apenas os cidadãos com
pedidos considerados
inconclusivos podem refazer o
cadastro. Quem teve o benefí-
cio rejeitado e recebeu a clas-
sificação de inelegível não pode
retificar os dados.      Página 3
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Brasil registra 105 mil casos
 e 7,2 mil mortes por

novo coronavírus

São Paulo inicia bloqueio
de avenidas para elevar

taxa de isolamento

Agressão à imprensa
é inaceitável,

diz ministro da Defesa
O ministro da Defesa, Fer-

nando Azevedo e Silva, afir -
mou na segunda-feira (4), por
meio que nota, que agressão a
profissionais de imprensa é
“inaceitável”. Ele também de-
fendeu a liberdade de expres-
são e destacou que as Forças
Armadas prezam pela inde-
pendência e a harmonia entre
os Poderes da República.

“As Forças Armadas cum-
prem a sua missão Constitu-

cional. Marinha, Exército e
Força Aérea são organismos
de Estado, que consideram a
independência e a harmonia
entre os Poderes imprescin-
díveis para a governabilidade
do País. A liberdade de ex-
pressão é requisito fundamen-
tal de um País democrático.
No entanto, qualquer agressão
a profissionais de imprensa é
inaceitável”, diz um trecho da
nota.                                Página 6
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Uso de máscaras nas ruas de SP será
obrigatório a partir de 7 de maio

Lembre sempre de lavar as mãos

Email:cesar@cesarneto.com 

O Governador João Doria
anunciou, na segunda-feira (4), a
obrigatoriedade do uso de másca-
ra em todo o estado por pessoas
que circularem em espaços públi-
cos, a partir de quinta-feira (7).

A regulamentação caberá às

prefeituras, que definirão a fis-
calização e a aplicação de pena-
lidades a quem desobedecer a
medida.

“A partir de hoje já passa a
valer a obrigatoriedade do uso de
máscaras em todos os meios de

transporte público e privado e
agora estendemos isso a toda
população, com o objetivo de pro-
teger os brasileiros de São Pau-
lo, para que tenham menos pos-
sibilidade de serem infectados ou
irem a óbito”, afirmou Doria.

A medida será publicada no
Diário Oficial do Estado desta
terça-feira (5) e está alinhada
com as ações do Governo do
Estado de São Paulo para frear
o ritmo de contaminação da
COVID-19.

Governo de SP determina uso obrigatório
de máscaras em todo o estado

São Paulo inicia bloqueio de avenidas
para elevar taxa de isolamento

A prefeitura de São Paulo
realizou na segunda-feira, (4) os
primeiros quatro bloqueios de
avenidas, programados como
ação de enfrentamento à co-
vid-19, para desestimular a
população a sair de casa. A
previsão era de que os fecha-
mentos de vias ocorressem na
faixa horária de 7h às 9h, mas,
de acordo com o órgão, po-
derão ser ampliados nos pró-
ximos dias, caso haja melho-
ra no índice de isolamento
social no município. Neste
sábado (2), o índice foi de
52%, quando o ideal é de 60%
a 70%.

Nesta segunda-feira, os lo-

cais bloqueados foram os se-
guintes: Av. Moreira Guima-
rães (B/C) x Av. Miruna, na
zona sul; Av. Santos Dumont
(B/C) x Av. do Estado, na zona
norte; Av. Radial Leste (B/C)
x Rua Pinhalzinho, na zona les-
te; Av. Francisco Morato (B/
C) x Rua Sapetuba, na zona
oeste. A regra é que em todos
os pontos se mantenha uma fai-
xa livre para a circulação dos
veículos.

Os bloqueios estão sendo
organizados em trabalho conjun-
to com a Companhia de Enge-
nharia de Tráfego (CET), a Guar-
da Civil Metropolitana (GCM) e
o Comando de Policiamento de

Trânsito (CPTran). O monitora-
mento e a orientação do tráfego
ficam a cargo da CET.

Também durante a manhã, das
7h às 9h, foram feitas duas blit-
zen educativas no cruzamento da
Av. Dr. Vital Brasil (B/C) com a
R. Camargo e na Av. João Paulo I
(B/C) altura do n° 2.868, ambos
os locais situados na zona oeste
da capital. A ação contou com o
apoio das secretarias municipais
da Saúde (SMS), Mobilidade e
Transportes (SMT) e Segurança
Urbana (SMSU).

A prefeitura ainda divulgou
recomendações para evitar a
transmissão de covid-19. Con-
fira:

- Se possível, fique em casa.
O distanciamento social é fer-
ramenta de prevenção e deve ser
respeitado;

- Se precisar sair de casa, use
máscara;

- Evite aglomerações ou lo-
cais pouco arejados;

- Cubra sempre a boca ao
tossir (não utilizando as mãos,
mas os braços);

- Utilize lenços descartáveis
e jogue-os no lixo após o uso;

- Lave as mãos frequente-
mente com água e sabão;

- Evite tocar nos olhos, na-
riz e boca;

- Não compartilhe objetos
de uso pessoal. (Agência Brasil)

Covas diz que prefeitura pode
requisitar leitos de hospitais privados

O prefeito de São Paulo,
Bruno Covas, disse na segunda-
feira,  (4) que os leitos de hos-
pitais privados poderão ser re-
quisitados caso não haja um
acordo com a rede privada de
saúde. “Se for o caso, a gente já
tinha autorização da legislação
federal, e agora, com a legisla-
ção municipal, vamos poder re-
quisitar esse leito e, depois, dis-
cutir o quanto deve ser pago por
ele”, ao citar a Lei Municipal
17.340, aprovada na quinta-fei-
ra (30).

“A requisição a gente chega
quando não há acordo. Aí a gen-
te requisita e obriga a pessoa a
receber e depois a gente discute
o valor. Os hospitais que não
queiram conversar e, havendo a
necessidade, aí podemos fazer a

requisição”, afirmou o prefeito.

Inventário
Segundo Covas, a prefeitura

terminou de fazer um inventário
sobre a quantidade de leitos na
rede privada. Foram identifica-
dos 247 hospitais privados na
capital paulista, sendo que 107
administram 3.970 leitos. Os
demais 140 têm 255 leitos.
“Com esses hospitais [é] que a
gente tem priorizado a conver-
sa. Com dois deles já assinamos
contrato para disponibilizar lei-
tos de UTI para regulação muni-
cipal, como o Hospital da Cruz
Vermelha e o Hospital da Unisa.
Isso já está sendo feito na cida-
de de São Paulo via contrato,
com pagamento de preço públi-
co de R$ 2,1 mil por dia e por

leito, pago pela prefeitura de São
Paulo”, disse o prefeito.

No acordo fechado com a
Cruz Vermelha, a prefeitura con-
seguiu 20 leitos de UTI, inicial-
mente, e 40 de enfermaria. No
caso da Unisa, foram obtidos 60
leitos de enfermaria, que vão
funcionar como sistema de re-
taguarda para os hospitais de
Parelheiros e do M’Boi Mirim.

Até domingo, (3), a taxa de
ocupação de leitos de UTI na ci-
dade de Sâo Paulo estava em
76% nos hospitais municipais. A
capital tinha, até ontem, 20.464
casos confirmados de coronaví-
rus, com 1.744 óbitos.

Centro de apoio
O prefeito Bruno Covas dis-

se que o serviço oferecido por

nove unidades do Centro de
Apoio ao Trabalho e Empreen-
dedorismo (Cates), para auxili-
ar pessoas que estão com difi-
culdade de conseguir o auxílio
emergencial do governo federal,
estão funcionando bem.

“Algo em torno de 500 mil
paulistanos que têm direito a esse
auxilio, dos 2,2 millhões, ainda
não conseguiram fazer o registro
no aplicativo disponibilizado pela
Caixa Econômica Federal no dia
7 de abril. Nós atendemos 1,4 mil
pessoas que tiveram agendado
pelo serviço 156”, disse.

“Estamos tirando dúvidas des-
sa população e ajudando pessoas
a se cadastrarem, reduzindo o nú-
mero de pessoas que vão a agên-
cias da Caixa Econômica Federal”,
acrescentou. (Agência Brasil)

SP relaxará quarentena apenas em
cidades com isolamento acima de 50%

O isolamento social no es-
tado de São Paulo voltou a al-
cançar  neste  domingo (3)
59%, taxa considerada satis-
fatória pelo governo paulista.
Na capital, o isolamento che-
gou a 58%. O ideal é a taxa
acima de 70%, mas o gover-
no considera satisfatórios ín-
dices entre 50% e 60%.

Segundo o governador João
Doria, as cidades que não atin-
girem taxas satisfatórias e se
mantiverem abaixo de 50% não
vão participar do plano de rela-

xamento das medidas de isola-
mento, previstas para ter início
no próximo dia 11, quando se en-
cerrará o período de quarentena
no estado.

“Não havendo índice superi-
or a 50%, cidades estarão auto-
maticamente excluídas de rela-
xamento”, disse Doria. Durante
o período de quarentena, somen-
te os serviços considerados es-
senciais - como logística, segu-
rança pública, saúde e abasteci-
mento - têm funcionado permi-
tido no estado.

São Sebastião foi a cidade
paulista com o mais alto índice
de isolamento ontem, chegando
a 69%, seguida por Ubatuba,
com 67%.

De acordo com Doria, a qua-
rentena adotada em São Paulo
tem ajudado a diminuir a propa-
gação do vírus. Se não fosse isso,
haveria hoje 10 vezes mais mor-
tes que as ocorridas até o mo-
mento, afirmou o governador. "
Se não tivéssemos feito o isola-
mento, São Paulo teria mais de
26 mil mortes. Ajudamos a sal-

var vidas de brasileiros em São
Paulo”, disse Doria, em entre-
vista no Palácio dos Bandeiran-
tes.

O governador reafirmou que
não cederá a pressões partidári-
as ou de empresários para encer-
rar a quarentena no estado. Se-
gundo Doria, a quarentena só
será encerrada após a aprovação
da ciência e da medicina. “Em
São Paulo só faremos aquilo que
a ciência e a medicina determi-
narem”, afirmou. (Agência Bra-
sil)

O uso de máscaras nas ruas
das cidades do estado de São
Paulo será obrigatório a partir
do dia 7 de maio. A informação
foi dada na segunda-feira, (4)
pelo governador João Doria.

Com isso, além da obrigato-
riedade do uso em transporte
público, que teve início na se-
gunda-feira, (4), os paulistas se-
rão obrigados a usar a máscara,
mesmo a de tecido, em qualquer
espaço público, ou seja, quando
precisarem sair de casa. O de-
creto será publicado no Diário
Oficial do Estado de São Paulo
nesta terça-feira, (5).

“A partir desta terça-feira,  já
passa a valer a obrigatoriedade do
uso de máscaras em todos os mei-
os de transporte público e priva-
do e agora estendemos isso a toda
população, com o objetivo de pro-
teger os brasileiros de São Paulo,
para que tenham menos possibili-
dade de serem infectados ou irem
a óbito”, afirmou Doria.

A regulamentação sobre

esse decreto caberá a cada pre-
feitura. São elas que vão definir
a fiscalização e a aplicação das
penalidades a quem desobedecer
a medida. Segundo o prefeito de
São Paulo, Bruno Covas, na ca-
pital, a regulamentação das me-
didas deverá ser estabelecida até
o dia 6 de maio.

O estado de São Paulo e a
prefeitura de São Paulo vão in-
vestir R$ 300 milhões do Fundo
Municipal de Saneamento para o
combate ao coronavírus. Os re-
cursos provenientes do Fundo
Municipal de Saneamento Ambi-
ental (FMSAI), antes destinados
somente a ações de saneamento
e infraestrutura, serão incorpora-
dos ao Tesouro Municipal para
fortalecer as ações de enfrenta-
mento da pandemia e evitar o co-
lapso do sistema de saúde públi-
ca da cidade.

“Originalmente esses recur-
sos são destinados para as ações
de saneamento e infraestrutura,
mas neste momento, dada a pri-

oridade, serão integralmente re-
direcionados para a saúde públi-
ca na capital de São Paulo, para
proteger vidas”, disse Doria.

O montante de R$ 300 mi-
lhões corresponde aos valores
arrecadados em 2020 ou em anos
anteriores, que não estão com-
prometidos em outros projetos e
obras. Os recursos do Fundo são
provenientes dos repasses efetu-
ados pela Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de São
Paulo (Sabesp) e seus respecti-
vos rendimentos financeiros, re-
ferentes aos 7,5% da receita bruta
obtida a partir da exploração dos
serviços de abastecimento de
água e esgotamento sanitário no
município de São Paulo.

Doria hoje lamentou os epi-
sódios de agressão a profissio-
nais da saúde e da imprensa
ocorridas, em Brasília, no final
de semana. Para ele, os agresso-
res não representam o “sentimen-
to dos brasileiros” e não compre-
endem “a situação difícil e dra-

mática que estamos passando no
Brasil neste momento”.

Durante entrevista coletiva
concedida na tarde de segunda-
feira,  (4) no Palácio dos Ban-
deirantes, o governador homena-
geou os profissionais da saúde
e da imprensa, oferecendo buqu-
ês de flores para dois represen-
tantes de cada uma das categori-
as. “Aqui em São Paulo repudia-
mos o ódio e respeitamos o tra-
balho dos profissionais da saú-
de e do trabalho da imprensa”,
destacou.

Segundo o governador, o país
enfrenta hoje a “fase mais dura e mais
difícil dessa pandemia”, passando dos
100 mil casos. O estado de São Paulo
tem 31.772 casos confirmados de co-
ronavírus, com 2.627 óbitos. O nú-
mero de internados cresceu nos últi-
mos dias em todo o estado, chegando
a 3.272 pessoas internadas em unida-
des de terapia intensiva (UTI) e 5.150
em enfermarias. A taxa de ocupação
de leitos de UTI está em 67,9% no
estado e a 88,8% na Grande São
Paulo. (Agência Brasil)

M Í D I A S
Jornalista desde 1990, Cesar Neto tem sua coluna (diária)

de política publicada desde 1993 na imprensa de São Paulo (Bra-
sil). Foi se tornando referência também na Internet, via
www.cesarneto.com  ; no Twitter, via  @CesarNetoReal  ; Email
cesar@cesarneto.com

*
CÂMARA (SP)
Não tivesse falecido em 2017, o advogado Brasil Vita com-

pletaria anteontem 98 anos de idade. Vita foi vereador no Parla-
mento paulistano por 40 anos consecutivos (1961 - 2000), pre-
sidente por 2 vezes e um dos últimos tribunos. O líder Janista
virou lenda, dando seu nome ao Salão Nobre

*
PREFEITURA (SP)
Começaram ontem as fiscalizações pra impedir os que saí-

rem de casa sem necessidade virarem vítimas letais da pandemia
Covid-19. Rolarão em confluências das Zonas Sul, Oeste, Norte
e Leste. Bruno Covas (PSDB) seguirá com tal medida, ainda que
isso prejudique sua tentativa de reeleição

*
ASSEMBLEIA (SP)
Bancada do Bolsonarismo no maior Parlamento estadual do

Brasil não recua nem com os ataques da Covid-19. Quando pre-
ciso, os deputados Gil Diniz ‘Carteiro Reaça’, Douglas Garcia e
os militares eleitos via Polícia Militar e Exército, extrapolam
suas guerrilhas das redes sociais pras ruas

*
GOVERNO (SP)
Ainda que venham de adversários - inclusive do velho PSDB

do muro que Doria (líder do novo PSDB) tá demolindo - comen-
tários de que é pura média a defesa que o comunicador faz em
relação às agressões de Bolsonaristas contra a imprensa - tem
sua lógica política pras eleições Presidenciais 2022

*
CONGRESSO (BR)
Na linha do governador paulista Doria (líder do novo PSDB),

o deputado federal (DEM ex-PFL pelo Rio) Rodrigo Maia apro-
veitou agressões de Bolsonaristas a jornalistas - no dia mundial
da Liberdade de Imprensa - pra fazer sua média com a imprensa
brasileira. Ele não ia perder tal oportunidade

*
PRESIDÊNCIA (BR)
Mais importante que a nomeação de um delegado próximo do

Ramagem pra direção geral da Polícia Federal (vindo da Agência
de Inteligência) é a postura - claríssima no Twitter - do vice, ge-
neral Mourão, de que a Constituição tem que ser cumprida pelos
3 Poderes, custe o que custar

*
PARTIDOS
Refundador e dono do PSD, o ex-prefeito paulistano Gilber-

to Kassab, sinalizou dar apoio pro governo Bolsonaro (ex-PSL e
sem partido), o mesmo que deu pra Dilma e pro Temer. votos a
favor do que for bom pra ‘Pátria Amada’ e votos na Câmara fede-
ral contra possível pedido de Impedimento ...

*
POLÍTICOS
... (cassação) do Presidente da República. Kassab é um dos

mais profissionais políticos. Não se deixa levar por paixões, por-
que suas formações em Engenharia e Economia fazem com que
negocie com custos (não só financeiros) e benefícios (todos).
Por isso não tem lado. Ou melhor, tem todos

*
JUSTIÇAS (BR)
Menos por Sergio Moro, mais pela sua biografia, Celso de

Mello - completará 75 de idade em novembro 2020 - quer entrar
pra História como quem enquadrou o Presidente Bolsonaro até
pra um Impedimento. Em tempo: Mello foi Indicação de Sarney
(último dos Presidentes sem o voto direto)

*
HISTÓRIAS  (BR)
Ainda que existam jornalistas que não honram a profissão,

como em todas as demais, nada justifica agressões físicas de
Bolsonaristas contra quem tava trabalhando nos eventos do Pre-
sidente em 3 maio 2020. Enfrentamentos culturais seriam bem
mais eficazes, no Dia da Liberdade de Imprensa



Cerca de 12,4 milhões devem refazer
cadastro no auxílio emergencial
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Casos de covid-19
no mundo ultrapassam

3,5 milhões
Os casos de coronavírus no mundo passaram de 3,5 milhões

na segunda-feira (4), e as mortes se aproximaram de 250 mil, de
acordo com uma contagem da Reuters, o que leva especialistas a
temerem uma defasagem considerável de relatos, apesar de a taxa
de mortes e casos novos estar desacelerando.

Países da América do Norte e da Europa, onde as taxas de
crescimento da contaminação estão diminuindo, ainda respon-
dem pela maioria das novas infecções relatadas nos últimos dias.

Mas a quantidade de casos está aumentando na América Lati-
na, África e Rússia, e especialistas expressaram o receio de que
os dados gerais estejam muito aquém do verdadeiro impacto da
pandemia.

Globalmente, surgiram 74.779 casos novos nas últimas 24
horas, segundo uma contagem da Reuters que se baseia em da-
dos oficiais de governos – o que eleva o total de casos para cerca
de 3,52 milhões.

Outras gripes
Em comparação, a gripe sazonal anual provoca de 3 milhões

a 5 milhões de casos de doenças graves, de acordo com a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), mas o número ainda fica bem
abaixo do da gripe espanhola, que começou em 1918 e infectou
cerca de 500 milhões de pessoas.

“Ainda temos que ser céticos com os números que recebe-
mos”, disse Peter Collignon, médico especialista em doenças
infecciosas e microbiologista do Hospital de Canberra, à Reu-
ters. “Isto é um problema enorme”.

“A taxa de mortalidade também é dez vezes mais alta do que a
da gripe em todas as faixas etárias”, relatou Collignon.

Os casos podem provocar somente sintomas leves e nem to-
das a pessoas com sintomas são examinadas, e a maioria dos
países só registra mortes nos hospitais, o que significa que fale-
cimentos em residências e casas de repouso ainda não foram
incluídos.

Mortes, isolamento e impacto econômico
As mortes relacionadas à covid-19, a doença causada pelo

novo vírus, estão em 246.920. A primeira delas ocorreu no dia
10 de janeiro em Wuhan, na China, onde o vírus surgiu em de-
zembro.

A taxa diária de casos novos em todo o mundo ficou em tor-
no de 2% a 3% na semana passada, tendo tido um pico de cerca
de 13% em meados de março, o que levou muitas nações a co-
meçarem a afrouxar as medidas de isolamento que transtorna-
ram os negócios e abalaram a economia global.

Mas o relaxamento das restrições causa polêmica enquanto
os especialistas debatem a melhor estratégia para impedir uma
grande “segunda onda” do surto.

“Poderíamos facilmente ter uma segunda ou terceira onda
porque muitos lugares não estão imunes”, alertou Collignon,
observando que o mundo está distante de uma imunidade de re-
banho, que exige que cerca de 60% da população tenha se recu-
perado da doença. (Agência Brasil)

Reino Unido ainda
não atingiu pico da

pandemia, diz
União Europeia

A chefe da agência de controle de doenças da União Euro-
peia disse na segunda-feira (4) que o Reino Unido é um dos cin-
co países europeus que ainda não chegaram ao pico do surto de
coronavírus, contrariando o que afirma o governo britânico.

Até esta segunda-feira, o Reino Unido havia registrado quase
190 mil casos de coronavírus e 28.500 mortes. Na Europa, so-
mente a Itália tem mais mortes pela covid-19, doença respirató-
ria provocada pelo coronavírus.

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que retornou
ao trabalho na semana passada depois de se recuperar da covid-
19, disse que o Reino Unido passou pelo pico da doença e está
agora na curva descendente.

Andrea Ammon, diretora do Centro Europeu para Prevenção
e Controle de Doenças (Ecdc), disse a parlamentares europeus
que a Bulgária ainda registra um aumento no número de casos,
enquanto Reino Unido, Polônia, Romênia e Suécia não registra-
ram "nenhuma mudança significativa nos últimos 14 dias".

Para todos os outros países europeus houve uma queda nos
casos, disse ela. "Até sábado, parece que a onda inicial de trans-
missão (na Europa) passou seu pico", disse a parlamentares em
videoconferência.

O Ecdc monitora todos os 27 membros da UE, além de Rei-
no Unido, Noruega, Liechtenstein e Islândia. (Agência Brasil)

Argentina se diz
decepcionada com

rejeição de
reestruturação de dívida

O governo da Argentina disse na segunda-feira (4) que ficou
decepcionado com as declarações de seus credores rejeitando
uma dura oferta de reestruturação da dívida proposta pelo país
para ajudar a evitar um doloroso calote.

Comunicado do Ministério da Economia da Argentina disse
que se os detentores de títulos adotarem uma abordagem dife-
rente que atenda às restrições de sustentabilidade da dívida, eles
deverão apresentar uma proposta específica.

O ministério disse que a Argentina está sempre disposta a
ouvir e tentar encontrar um terreno comum. (Agência Brasil)

Pelo menos 12,4 milhões de
brasileiros que pediram o auxí-
lio emergencial de R$ 600 (R$
1,2 mil para mães solteiras) de-
vem refazer o cadastro no apli-
cativo do programa ou no site
auxilio.caixa.gov.br, disse na se-
gunda-feira, (4) o presidente da
Caixa Econômica Federal, Pe-
dro Guimarães. Segundo ele,
este é o total de inscritos que
tiveram o cadastro classificado
como inconclusivo, porque as
informações não puderam ser
analisadas pela Dataprev, estatal
de tecnologia que processa os
pedidos.

De acordo com o presidente
da Caixa, os cadastros inconclu-
sivos podem estar relacionados
a dados divergentes, como nú-
mero do Cadastro de Pessoa Fí-
sica (CPF), endereço e informa-
ções sobre dependentes. Guima-
rães enfatizou que apenas os ci-
dadãos com pedidos considera-
dos inconclusivos podem refa-
zer o cadastro. Quem teve o be-
nefício rejeitado e recebeu a

classificação de inelegível não
pode retificar os dados.

Conforme balanço apresen-
tado por Guimarães, dos 97 mi-
lhões de pedidos de auxílio
emergencial, 50,1 milhões fo-
ram aprovados, 26,1 milhões,
considerados inelegíveis e 12,4
milhões receberam a classifica-
ção de inconclusivos. Ainda há
um total de 5,2 milhões de ca-
dastros em análise.

O presidente da Caixa infor-
mou que divulgará o calendário
de pagamento da segunda parce-
la do auxílio emergencial nesta
semana. Previsto para começar
em 23 de abril, o pagamento foi
adiado para o início de maio por-
que o número de pedidos supe-
rou a previsão, levando o gover-
no a pedir crédito suplementar
no Orçamento.

Guimarães reiterou que os
inscritos no Cadastro Único de
Programas Sociais (CadÚnico)
e os trabalhadores informais que
se cadastraram no site e no apli-
cativo receberão em dias dife-

rentes dos beneficiários do Bol-
sa Família para evitar aglomera-
ções nas agências. Quem está no
Bolsa Família recebe o benefício
nos últimos 10 dias úteis do mês,
conforme o dígito final do Nú-
mero de Inscrição Social (NIS).

O presidente da Caixa disse
que aguarda definição do minis-
tro da Cidadania, Onyx Lorenzo-
ni, e do presidente Jair Bolso-
naro para divulgar o novo crono-
grama.

Segundo Guimarães, o au-
mento do horário de funciona-
mento das agências da Caixa em
duas horas diárias ajudou a re-
duzir o tamanho da fila de bene-
ficiários que querem sacar o be-
nefício em dinheiro. Desde
hoje, todas as agências do ban-
co abrem das 8h às 14h para o
saque em dinheiro e para servi-
ços essenciais, como emissão e
troca de cartões.

No sábado (2), apenas algu-
mas agências da Caixa estavam
abertas. Por causa das filas, a
instituição resolveu adotar o

horário estendido em todas as
agências. O banco orienta que
pedidos de informações sejam
resolvidos pelo site
auxilio.caixa.gov.br, pelo aplica-
tivo Caixa Auxílio Emergencial
ou pelo telefone 111.

Até esta terça-feira, (5), os
beneficiários que receberam o
auxílio por meio da conta pou-
pança digital da Caixa poderão
sacar a primeira parcela em es-
pécie. O banco informou que, de
9 de abril até as 18h de sábado
(2), havia pago R$ 35,5 bilhões
para 50 milhões de brasileiros.

O site auxilio.caixa.gov.br
registrou 606,5 milhões de vi-
sitas, e o telefone 111 acumula
115,8 milhões de ligações. O
aplicativo Auxílio Emergencial
Caixa supera 74,3 milhões de
downloads e o aplicativo Caixa
TEM, para movimentação da
poupança digital (como transfe-
rências e pagamentos de boletos
e de contas domésticas), soma
77,2 milhões de downloads.
(Agência Brasil)

Balança comercial tem superávit
de US$ 6,702 bilhões em abril

A queda das importações e a
estabilidade das exportações fi-
zeram a balança comercial re-
gistrar o segundo maior resulta-
do da história para meses de
abril. No mês passado, o país
exportou US$ 6,702 bilhões a
mais do que importou em mar-
ço, alta de 18,6% em relação ao
resultado positivo de US$ 5,653
bilhões de abril de 2019.

Esse foi o segundo melhor
resultado da série histórica para
o mês, só perdendo para abril de
2017 (US$ 6,963 bilhões). Com
o resultado de abril, a balança
comercial – diferença entre ex-
portações e importações – acu-
mula superávit de US$ 13,239
bilhões nos quatro primeiros
meses de 2019, valor 16,4% in-
ferior ao do mesmo período do
ano passado e o mais baixo para

o período desde o primeiro qua-
drimestre de 2016.

No mês passado, as exporta-
ções somaram US$ 18,312 bi-
lhões, com leve queda de 0,3% em
relação a abril de 2019 pelo cri-
tério da média diária. A queda foi
puxada pelas vendas de manufatu-
rados, que caíram 34,4% na mes-
ma comparação em meio à pan-
demia do novo coronavírus. Os
destaques foram automóveis de
passageiros, com recuo de 81%,
autopeças (-59,2%) e máquinas
para terraplanagem (-50%).

As exportações de semima-
nufaturados caíram 4,8% em re-
lação ao mesmo mês do ano pas-
sado. Os destaques foram cou-
ros e peles, com retração de
30,9%, celulose (-26,4%) e fer-
ro-ligas (-23,7%). O que impe-
diu uma queda maior nas expor-

tações foram os produtos bási-
cos, cujas vendas subiram
34,4% em abril. A alta foi puxa-
da pela soja em grãos (+73,5%),
pelo minério de ferro (+49%) e
pela carne suína (+40,5%).

O principal fator responsável
pela melhora do saldo comerci-
al em abril, no entanto, foram as
importações, que somaram US$
11,611 bilhões no mês, com re-
tração de 10,5% em relação a
abril do ano passado pelo crité-
rio da média diária. As compras
de bens de capital (máquinas e
equipamentos usados na produ-
ção) caíram 21,9%.

As importações de bens de
consumo caíram 22,4%. As
compras de bens intermediários
recuaram 2,3%. Com a queda da
demanda provocada pelas restri-
ções sociais impostas durante a

pandemia, a importação de com-
bustíveis e lubrificantes caíram
28,3% na mesma comparação. A
queda do preço internacional do
petróleo, que em alguns dias de
abril chegou aos menores níveis
desde 2002, também foi respon-
sável pela retração no valor im-
portado.

Depois de o saldo da balan-
ça comercial ter encerrado
2019 em US$ 46,657 bilhões, o
segundo maior resultado positi-
vo da história, o mercado estima
menor superávit em 2020, moti-
vado principalmente pela pande-
mia do novo coronavírus. Segun-
do o boletim Focus, pesquisa se-
manal com instituições financei-
ras divulgada pelo Banco Central,
os analistas de mercado preveem
superávit de US$ 42 bilhões para
este ano. (Agência Brasil)

Mesmo com crise, Petrobras bate
recorde e exporta 1 milhão de barris
A Petrobras anunciou na se-

gunda-feira, (4) que a exporta-
ção de petróleo chegou a 30,4
milhões de barris em abril, ou 1
milhão de barris por dia vendidos
ao mercado internacional. A mar-
ca recorde ocorre em meio a
uma crise mundial que diminuiu
a demanda global por petróleo,
por causa da pandemia do novo
coronavírus que levou a severas
restrições de circulação de pes-
soas em diversos países.

Segundo a companhia, o vo-
lume exportado no mês foi

145% maior do que em abril do
ano passado e contribuiu para
reforçar o caixa. O recorde
anterior de exportação da Pe-
trobras foi de 771 mil barris
por dia, alcançado em dezem-
bro passado. A estatal infor-
mou que está direcionando os
esforços para exportar a sua
produção, após atender à de-
manda interna.

De acordo com a diretora de
Refino e Gás Natural da Petro-
bras, Anelise Lara, a nova espe-
cificação mundial para com-

bustíveis marítimos, chamada
de IMO 2020, beneficiou a em-
presa, já que reduziu de 3,5%
para 0,5% o limite de teor de
enxofre no óleo combustível.

“Estamos atentos aos movi-
mentos internacionais e aces-
sando todos os mercados. Nos-
so petróleo, de baixo teor de
enxofre, mantém sua valoriza-
ção no mercado internacional
em função das especificações
do IMO 2020”, disse. Ela des-
tacou que a China é o principal
destino do petróleo brasileiro,

sendo responsável pela compra
de 60% do óleo exportado pela
Petrobras nos quatro primeiros
meses do ano.

A Petrobras informou ainda
que as vendas de petróleo ao ex-
terior no primeiro trimestre
deste ano cresceram 25% na
comparação com o último tri-
mestre de 2019. Além da Chi-
na, a empresa também comer-
cializa óleo para outros países
asiáticos, além dos Estados
Unidos, da Europa e Índia.
(Agência Brasil)

Mercado financeiro prevê queda de
3,76% da economia este ano

A previsão de queda da eco-
nomia este ano voltou a ser ajus-
tada pelo mercado financeiro.
Pela 12ª semana seguida, as ins-
tituições financeiras revisaram a
projeção de queda do Produto
Interno Bruto (PIB), a soma dos
bens e serviços produzidos no

país. Desta vez, a estimativa de
recuo passou de 3,34% para
3,76%.

A informação consta do bo-
letim Focus, com projeções de
instituições financeiras para os
principais indicadores econômi-
cos, divulgado às segundas-fei-

ras pelo Banco Central (BC), em
Brasília.

A previsão do mercado finan-
ceiro para o PIB de 2021 é de
crescimento de 3,20%. A previ-
são anterior era 3%. Para 2022
e 2023, a estimativa de cresci-
mento continua em 2,50%.

Dólar
A previsão para cotação do

dólar é R$ 5 no fim de 2020. Na
semana passada, a estimativa era
R$ 4,80. E para o fim do próxi-
mo ano, a expectativa é R$ 4,75,
ante R$ 4,55 da previsão anteri-
or. (Agência Brasil)

BC regulamenta open banking no Brasil
O Conselho Monetário Na-

cional (CMN) e o Banco Cen-
tral (BC) regulamentaram o
open banking no Brasil. O open
banking é o compartilhamento
de dados e serviços bancários,
com autorização dos clientes,
entre instituições financeiras
por meio da integração de plata-
formas e infraestruturas de tec-
nologia.

Para o BC, a regulamentação
do open banking cria um ambi-
ente propício para o surgimento
de novas soluções de serviços e
é um passo importante no pro-
cesso de digitalização do siste-
ma financeiro. “O open banking
é uma iniciativa que vem sendo
discutida em vários países ao
redor do mundo, com escopo e
dimensões diferentes. No caso
brasileiro, optamos por um mo-
delo o mais abrangente possível.
O primeiro objetivo é empode-
rar o consumidor financeiro,
bem na linha de proteção de da-
dos, de que a informação perten-
ce ao consumidor e cabe a ele

decidir compartilhar ou não essa
informação com terceiros. Esse
projeto também facilita o au-
mento da eficiência no âmbito
do sistema financeiro, incentiva
a inovação, e naturalmente au-
menta a competitividade”, disse
o diretor de Regulação do BC,
Otávio Damaso, em entrevista
transmitida pela internet.

Segundo o BC, são exemplos
de novos serviços que podem
ser ofertados: comparadores de
produtos e serviços financeiros,
de serviços de aconselhamento
financeiro, de gestão financeira
e de iniciação de transação de
pagamento em um ambiente
mais familiar e conveniente para
os consumidores.

A nova regulamentação per-
mite, desde que haja prévio con-
sentimento do cliente, o com-
partilhamento padronizado de
dados e serviços por meio de
abertura e integração de siste-
mas, por instituições financei-
ras, instituições de pagamento e
demais instituições autorizadas

a funcionar pelo BC.
Damaso citou um exemplo

de situação em que o open
banking pode oferecer vanta-
gens para os consumidores. “Por
exemplo, eu tenho uma conta no
banco X e estou no cheque es-
pecial. Posso permitir que um
terceiro tenha acesso a essas in-
formações da minha conta cor-
rente e no momento que ele
identifica que vou entrar no che-
que especial, ele me concede um
crédito mais barato, cobrindo
meu cheque especial naquela
instituição financeira”, disse.

A implementação do open
banking seguirá um cronograma
começando em 30 de novembro
de 2020 e concluindo em outu-
bro de 2021, com base nas se-
guintes fases:

Fase I: acesso ao público a
dados de instituições participan-
tes do open banking sobre canais
de atendimento e produtos e ser-
viços relacionados com contas
de depósito à vista ou de poupan-
ça, contas de pagamento ou ope-

rações de crédito;
Fase II: compartilhamento

entre instituições participantes
de informações de cadastro de
clientes e de representantes, bem
como de dados de transações dos
clientes acerca dos produtos e
serviços relacionados na Fase I;

Fase III: compartilhamento
do serviço de iniciação de tran-
sação de pagamento entre insti-
tuições participantes, bem
como compartilhamento do ser-
viço de encaminhamento de pro-
posta de operação crédito entre
instituições financeiras e cor-
respondentes no País eventual-
mente contratados para essa fi-
nalidade; e

Fase IV: expansão do esco-
po de dados para abranger, entre
outros, operações de câmbio,
investimentos, seguros e previ-
dência complementar aberta,
tanto no que diz respeito aos da-
dos acessíveis ao público quan-
to aos dados de transações com-
partilhados entre instituições
participantes. (Agência Brasil)
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29º SUBDISTRITO SANTO AMARO
OFICIAL - MARCO ANTONIO CORREA MONTEIRO

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

RODRIGO OLIVEIRA CAR VALHO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO TÉCNICO DE
SEGURANÇA DO TRABALHO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/08/1989), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ITO CONCEIÇÃO CARVALHO E DE
IVETE ALVES DE OLIVEIRA. PAMELLA PEPE DE FREITAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (19/11/1986), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE FLAVIO FRANCISCO DE FREITAS
E DE DALVA APARECIDA PEPE DE FREITAS.

JEFFERSON GABRIEL DO NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO EM
ELETRÔNICA, NASCIDO EM SALVADOR, BA NO DIA (09/05/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE RAIMUNDO ASSIS DO NASCIMENTO E DE MARIA
APOLONIA MENEZES GABRIEL. IVANI CAROLINE DOS REIS SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO BIOMÉDICA, NASCIDA EM SALVADOR, BA NO DIA (13/10/1992), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE IVAN FERREIRA DA SILVA E DE
ETLA ALMERINDA BARROS DOS REIS.

EDUARDO OLIVEIRA SILVA DE ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE GERAL,
NASCIDO EM ASSIS, SP NO DIA (12/08/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE AMERICO SILVA DE ARAUJO E DE SILVANA DE OLIVEIRA. VIVIANE
REGINA DA CRUZ,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE COZINHA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (22/04/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE SONIA REGINA ALVES DA CRUZ.

CARLOS HENRIQUE GOMES DIAS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO AUXILIAR DE
PRODUÇÃO, NASCIDO EM DIADEMA, SP NO DIA (13/01/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO
DIADEMA, SP, FILHO DE ANTONIO FERREIRA DIAS E DE TEREZINHA DAS GRAÇAS GOMES DIAS.
ALINE NUVOLARI GORDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM JAÚ, SP
NO DIA (25/03/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
SEBASTIÃO GORDO E DE DELMA MARIA NUVOLARI.

EDUARDO ARAUJO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ATENDENTE,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/11/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE RICARDO DO ESPIRITO SANTO E DE FLAVIA
SANTOS DE ARAUJO. FERNANDA PIMENTA PINTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ESTAGIÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/12/2000), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE FRANCISCO BERNARDO PINTO E DE MARIA JOSE
PIMENTA.

LEANDRO SEIJI NAKANO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO ELETRICISTA,
NASCIDO EM MOGI DAS CRUZES, SP NO DIA (23/07/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUIZ KENJI NAKANO E DE AMELIA KAZUE NIHIDUMA
NAKANO. MARCIA LIE HONDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO FARMACÊUTICA
BIOQUÍMICA, NASCIDA EM MOGI DAS CRUZES, SP NO DIA (14/02/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CLOVIS HIROSHI HONDA E DE KIYOMI CHIBA
HONDA.

TADEU RODRIGUES MACEDO JUNIOR, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO REPOSITOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (31/05/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE TADEU RODRIGUES MACEDO E DE ELIZABETH
MACEDO. PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA
EM VOLTA REDONDA, RJ NO DIA (23/04/1973), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE SEBASTIÃO DA SILVA E DE CLARICE PEREIRA DA SILVA.

LUIS MANUEL  SANCHEZ GONZALEZ, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ENGENHEIRO
MECÂNICO, NASCIDO EM PALMA, SORIANO, PROVÍNICIA ORIENTE, CUBA NO DIA (27/01/1959),
RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ MANUEL
SANCHEZ RIQUENES E DE ELISABET  GONZALEZ TAMÉ. MARIA APARECIDA FERRACINI, ESTADO
CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DIARISTA, NASCIDA EM ITAPECERICA DA SERRA, SP NO DIA (17/
12/1968), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL
FERRACINI E DE ESTER DE ANDRADE FERRACINI.

EDSON AUGUSTO DA SILVA, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE FARMÁCIA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/05/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDIVALDO ANTONIO DA SILVA E DE LUIZA BEZERRA DA
SILVA. LAÍS APARECIDA DO NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE,
NASCIDA  EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (12/10/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ILIANA DO NASCIMENTO DOS SANTOS.

ROBSON NOGUEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA DE APLICATIVO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/06/1966), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE NOGUEIRA E DE NEUSA DA SILVA NOGUEIRA.
ELZA  BATISTA GOMES DOS SANTOS,  ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO AUXILIAR DE
ENFERMAGEM, NASCIDA EM PONTE NOVA, MG NO DIA (13/06/1968), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE BATISTA DE JESUS E DE ENI FAUSTINA
SILVEIRA.

VALDECIR RAIMUNDO DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO
EM ROLÂNDIA, PR NO DIA (02/04/1973), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOAQUIM RAIMUNDO DE SOUZA E DE MARIA ALVINA DE SOUZA. DALVA
DÁRIA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AJUDANTE DE COZINHA, NASCIDA EM
APUCARANA, PR NO DIA (10/05/1975), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE ISABEL DÁRIA DA SILVA.

LEÔNIDAS RODRIGUES DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO CARPINTEIRO,
NASCIDO EM TERESINA, PI NO DIA (18/10/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO E DE MARIA
SOARES DA SILVA. MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
DIARISTA, NASCIDA EM CASTELO DO PIAUPI, PI NO DIA (10/03/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS E DE ANTONIA
LUIZA DA SILVA.

MAIK TAVARES DE MELO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SERVIDOR PÚBLICO, NASCIDO
EM MAUÉS, AM NO DIA (30/05/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE LUIZ LABAM DE OLIVEIRA MELO E DE ESMERALDA TAVARES DE MELO.
REBECA SOARES MIRANDA,  ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ATENDENTE DE
EMERGÊNCIA, NASCIDA EM BRASÍLIA, DF NO DIA (10/04/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE GEROSN MIRANDA E DE EMILIA SOARES DOS SANTOS
MIRANDA.

ARNALDO JOSÉ DOS SANT OS, ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO AUXILIAR GERAL, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (31/05/1962), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ PEDRO DOS SANTOS E DE MARIA AUGUSTA PORANGABA. GERALDINA
ANA FEITOSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COZINHEIRA, NASCIDA EM TABIRA, PE NO
DIA (06/09/1961), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
CORNÉLIO FEITOSA E DE JOANA ANA DA CONCEICAO.

ANDERSON MIRANDA  GARCIA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR
NUMERÁRIO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/07/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE NATANAEL GARCIA DA SILVA E DE LENI DE JESUS
MIRANDA GARCIA DA SILVA. CAROLINE COSTA DE ABREU, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
VENDEDORA, NASCIDA EM MAUÁ, SP NO DIA (24/01/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MAZANT ONI DE ABREU E DE ELIANE COSTA FERREIRA
DE ABREU.

SANDRO SILVA RAMOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PEDREIRO, NASCIDO EM JOCA
MARQUES, PI NO DIA (19/01/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE LUIZ DE SOUSA RAMOS E DE LUZIA CARDOSO DA SILVA. GEOVANA ALVES DE
JESUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DOMÉSTICA, NASCIDA EM SÃO FRANCISCO, MG
NO DIA (12/09/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
MARIA ELZA ALVES DE JESUS.

RAFAEL ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MEIO OFICIAL DE
HIDRAÚLICA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/04/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUIS ADALBERTO SOUZA DA SILVA E DE EDINALVA DE
OLIVEIRA SILVA. ANDRESSA DA CRUZ SANTANA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CABELEIREIRA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/08/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIZ CARLOS DE SANTANA E DE MARCIA DA CRUZ.

AFISSOU AKAMBI ADEOTI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE COZINHA,
NASCIDO EM BENIN NO DIA (05/07/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, P, FILHO DE MOUSSE ADEOTI E DE MANCHIATH ADEROMOU. BEATRIZ ANTUNES FUZARO
DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO GARÇONETE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (12/04/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE CLEBER FUZARO DE
OLIVEIRA E DE ELIANE DE CASSIA ANTUNES.

GABRIEL SEVERINO DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO
EM ITUIUTABA, MG NO DIA (11/01/1957), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE OSVALDO RIBEIRO DA SILVA E DE JOSINA SEVERINA DA SILVA. ISABEL
MARIA MARTINS DA GRAÇA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM
PORTUGAL NO DIA (20/04/1963), RESIDENTE E DOMICILIADA  NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ANTONIO FERNANDO VICENTE DA GRACA E DE MARIA DE SOUZA MARTINS.

VINÍCIUS AUGUSTO DA ROCHA ROMAGNOLI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE
GERAL, NASCIDO EM DIADEMA, SP NO DIA (10/02/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDSON COSTA ROMAGNOLI E DE ANDREA APARECIDA
DA ROCHA. BRENDA  KELLY DE AZEVEDO SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
VENDEDORA DE COSMÉTICOS, NASCIDA EM SANTO ANDRÉ, SP NO DIA (11/11/1995), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ LUCIANO ARAUJO SOUZA
E DE VERONICA PINTO DE AZEVEDO.

DAVIDSON ALVES COSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CORTADOR DE CHAPAS DE
AÇOS E METAIS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/04/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE GILDASIO BARBOSA COSTA E DE MARIA ALVES
COSTA. ANA ALICE DOS SANTOS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MANICURE, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/03/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO DOS SANTOS E DE MARIA HELENA DOS SANTOS.

HERON ARAUJO,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO AJUDANTE GERAL, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (04/10/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE WILSON DA SILVA ARAUJO E DE LUIZA FRANCELINA TRINDADE ARAUJO.
ERIVÂNIA GONÇALVES AMÂNCIO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA
EM ICÓ, CE NO DIA (19/03/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE DAMIÃO VITORINO AMÂNCIO E DE MARIA HELENA GONÇALVES AMÂNCIO.

DANIEL CUNICELLI, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR, NASCIDO EM
SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (19/10/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EMILIO CARLOS CUNICELLI E DE DULCINEIA ANTONIA
PATINI CUNICELLI. MARCELA MAIA LOBATO,  ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/12/1986), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CLAUDIO VALHERI LOBATO E DE
VANIA SOUZA MAIA LOBATO.

JEFFERSON ALBINO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO
EM DIADEMA, SP NO DIA (31/05/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ ALBINO DOS SANTOS E DE MARLEIDE FERREIRA DOS SANTOS.
MICAELA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA
EM PIATÃ, BA NO DIA (21/03/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE MARIA DE LOURDES CRUZ DOS SANT OS.

JOÃO VITOR DA SILVA LISBOA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE MECÂNICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (19/05/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EUDA CRISTINA DA SILVA LISBOA. KAROLAYNNE
CARVALHO SILVA DE JESUS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO RECEPCIONISTA, NASCIDA
EM ITABUNA, BA NO DIA (06/12/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE GIVALDO SOUSA DE JESUS E DE MARIA LÚCIA CARVALHO DA SILVA.

MARCELO PARRUCI, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/11/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANESIO PARRUCI E DE CARMEN LOPES PARRUCI.
NATHÁLIA ÍTALA XAVIER DE LUCENA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE
COBRANÇA, NASCIDA EM CONCEIÇÃO, PB NO DIA (21/02/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE GETÚLIO PAIXÃO DE LUCENA E DE MARIA ZILDENE
XAVIER DE LUCENA.

SEBASTIÃO CEZÁRIO DE CASTRO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PIZZAIOLO, NASCIDO
EM TARUMIRIM, MG NO DIA (28/12/1968), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE GERALDO LUIZ DE CASTRO E DE NAIR ALVES DE JESUS. LUCIANA SUETH
FERNANDES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (04/10/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ANTONIO MATOS FERNANDES E DE LANA SUETH DO NASCIMENTO.

LUIS HENRIQUE SILVA BEZERRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROGRAMADOR DE
MATERIAS, NASCIDO EM PORTEIRAS, CE NO DIA (09/11/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARCOS ANTONIO BEZERRA E DE ANA MARIA DA SILVA
BEZERRA. ALINE CRISTINA OLIVEIRA LOPES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/11/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE HELIO WILSON PEREIRA LOPES E DE LUZIA
HELENA OLIVEIRA LOPES.

ALEX SANDRO DE LIMA CARLINI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OPERADOR GRUA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (06/06/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ALBERTO CARLINI E DE MARIA JOSÉ DE LIMA. ELZA
RODRIGUES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM MACHADOS,
PE NO DIA (09/12/1973), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE ANIZIO ULISSES DA SILVA E DE SEVERINA RODRIGUES DA SILVA.

THIAGO ADRIANO RICARDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/09/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSE RICARDO NETO E DE NADIR DE LOURDES ADRIANO RICARDO.
ERICA YUKARI EMORI, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ENGENHEIRA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (28/05/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE CLAUDIO EMORI E DE REGINA AKIKO NAKAMURA EMORI.

HEIDER SOUZA PINHEIRO DA SILVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR
DE SISTEMAS, NASCIDO EM MASCOTE, BA NO DIA (20/10/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOEL JESUS DA SILVEIRA E DE EDILEUZA SOUZA
SILVA SILVEIRA. JÉSSICA DOS SANTOS SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUDITORA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/12/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE CARLOS DA SILVA E DE WILMA CEZARIA DOS
SANTOS SILVA.

LUAN ROBERTO DE SALES SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE COZINHA,
NASCIDO EM PAULISTA, PE NO DIA (22/09/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE CÍCERO INÁCIO DE SALES SILVA E DE MARIA CREUSA DE SALES SILVA.
MARIA RAQUEL FRANCISCO DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA
EM DIADEMA, SP NO DIA (20/11/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ FRANCISCO DA SILVA E DE ANA JANUARIO DA SILVA.

EMERSON EMELICIO VALDEVINO ARAÚJO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PROFESSOR,
NASCIDO EM CUPIRA, PE NO DIA (15/10/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE EMELICIO JOSÉ VALDEVINO E DE GERCINA LEANDRO VALDEVINO.
MARIA ELIANE DE LIMA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM
SÃO BENTO DO UNA, PE NO DIA (22/09/1969), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ GUILHERME DE LIMA E DE CICERA ROSA DA CONCEIÇÃO.

ISMAEL CARLOS SOUZA SANTOS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ½ OFICIAL DE
MARCENARIA, NASCIDO EM ITAJU DO COLÔNIA, BA NO DIA (30/11/1993), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE AMADO CORDEIRO DOS SANTOS
E DE MARIA CONCEIÇÃO DE JESUS SOUZA. LETICIA CRISTINA DE JESUS SOUZA, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM TABOÃO DA SERRA, SP NO DIA (22/06/2001),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
MARCIO ALVES DE SOUZA E DE ELIANE DE JESUS FERREIRA SOUZA.

ROBSON PASCOAL FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OFICIAL SENIOR, NASCIDO
EM ILHÉUS, BA NO DIA (23/09/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOAQUIM BASTOS FERREIRA E DE LUZIENE LEANDRO PASCOAL. LUCIANA
BATISTA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA EM
JACOBINA, BA NO DIA (07/11/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE JOÃO BATISTA DA SILVA E DE JUCENI BATISTA DA SILVA.

GRUPO RCFA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - CNPJ nº 27.771.586/0001-44 - Convocação para Assembleia Geral Or-
dinária e Extraordinária de Cotistas - Convidamos os senhores cotistas do Grupo RCFA Fundo de Investimento Imobiliario (“Fundo”), 
CNPJ nº 27.771.586/0001-44, a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Cotistas, a realizar-se de forma semi-pre-
sencial, por meio de link para vídeo-chamada a ser disponibilizado aos Cotistas e no escritório da Fram Capital Distribuidora de Títu-
los e Valores Mobiliários S.A. (“Administrador”), localizado na Rua Eduardo de Souza Aranha, nº 153 - 4º andar, Vila Nova Conceição, 
São Paulo/SP, no dia 29 de maio de 2020, às 10:00h, para deliberar sobre: (I) Aprovar as contas e das demonstrações financeiras do 
Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 (“Aprovação das Contas”); (II) Tendo em vista a manifestação 
de desinteresse do Administrador na continuidade da prestação dos serviços de administração fiduciária, deliberar sobre a substituição do 
prestador de serviços de administração fiduciária do Fundo, a qual passará a ser realizada pela Terra Investimentos Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira devidamente autorizada pela CVM para a administração fiduciária de fundos de 
investimento imobiliário, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 100, 5º Andar, Itaim Bibi, 
CEP 04534-000, inscrita no CNPJ sob o nº 03.751.794/0001-13 (“Nova Administradora”), conforme proposta de prestação e serviços 
disponível para consulta na sede do Administrador; bem como deliberar sobre os procedimentos inerentes à transferência da administra-
ção fiduciária do Administrador para a Nova Administradora, incluindo, mas não se limitando, à contratação do Auditor Independente do 
Fundo para elaboração e laudo de auditoria nos termos da regulamentação em vigor (“Transferência do Fundo”); (III) a 2ª emissão de 
Cotas do Fundo (“2ª Emissão”) a ser realizada após a Transferência do Fundo do Administrador para a Nova Administradora, e, caso 
aprovada, autorizar a Nova Administradora a prática de todos os atos necessários à consecução da 2ª Emissão e a realização da oferta, 
prevendo: (a) As condições de Colocação, Procedimento de Distribuição e Público Alvo: A ser realizada mediante oferta pública de distri-
buição com esforços restritos, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, 
conforme alterada (respectivamente, “Oferta Restrita” e “Instrução CVM 476”), sob a coordenação da Nova Administradora, sob o regime 
de melhores esforços de colocação, conforme procedimentos previstos na Instrução CVM 472, e nas demais disposições legais, regula-
mentares e autorregulatórias aplicáveis e em vigor e está automaticamente dispensada de registro na CVM, nos termos da Instrução CVM 
476. A Oferta Restrita será destinada exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos pela regulamentação expedida pela 
CVM em vigor, observado o Artigo 9-A da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada (“Instrução CVM 539” e 
“Investidores Profissionais”), sendo que, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM 476, será permitida a procura de, no máximo, 75 (se-
tenta e cinco) Investidores Profissionais e as Cotas deverão ser subscritas ou adquiridas por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores 
Profissionais. Os cotistas do Fundo que exercerem o Direito de Preferência não serão considerados para os fins dos limites previstos 
neste item, nos termos do §2º, do artigo 3º, da Instrução CVM 476. As Cotas não serão registradas para distribuição no mercado primário. 
As Cotas serão admitidas à negociação no mercado secundário por meio do mercado de bolsa, administrado e operacionalizado pela B3. 
As Cotas somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários após o encerramento da Oferta Restrita, 
autorização da B3 e depois de decorridos 90 (noventa) dias de cada subscrição ou aquisição pelos investidores, sendo que as Cotas ad-
quiridas por meio do exercício do Direito de Preferência não estão sujeitas a esse prazo de restrição; (b) Preço por Cota, Quantidade e 
Montante da Oferta Restrita: O preço de cada Cota do Fundo, objeto da 2ª Emissão, equivalente a R$ 1,61269579, sendo que serão co-
locadas até 263.454 Cotas da 2ª Emissão. O Preço por Cota ora definido corresponde ao seu valor patrimonial apurado em 31/03/2020 
(“Preço por Cota”). Assim, o montante da Oferta Restrita será de até R$ 424.871,16, considerando o Preço por Cota (“Montante da Oferta 
Restrita”). O montante mínimo da Oferta Restrita corresponde a 263.453 Cotas, no valor aproximado de R$ 424.869,54 a serem emitidas 
(“Montante Mínimo da Oferta Restrita”). Caso não seja atingido o Montante Mínimo da Oferta Restrita, a Oferta Restrita será cancelada, 
sendo os valores restituídos e as cotas da 2ª emissão canceladas. Não haverá montante mínimo ou máximo de subscrição ou integraliza-
ção; e (c) Forma de Subscrição e Integralização das Quotas: As Cotas serão subscritas mediante a celebração, pelo investidor, do com-
petente boletim de subscrição. As Quotas somente poderão ser integralizadas por meio da conferência ao patrimônio do Fundo de quotas 
de emissão da Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Rio de Janeiro II - SPE Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade de São 
José do Rio Preto/SP, na Av. Francisco das Chagas de Oliveira, nº 2.500, Higienópolis, CEP 15085-485, inscrita no CNPJ sob o nº 
07.383.131/0001-44 (“SPE”), em atenção à decisão judicial proferida nos autos do Processo nº 0422581-77.2016.8.19.0001, em trâmite 
perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (“Recuperação Judicial”). Diante dos fatos notórios 
de saúde pública devido à pandemia do Covid-19, o Administrador recomenda que os Cotistas votem por meio de comunicação 
escrita ou compareçam de forma eletrônica, por meio do link a ser disponibilizado, nos termos do disposto no §2º do Art. 36 do 
Regulamento do Fundo. Os votos por meio de comunicação escrita deverão ser encaminhados ao escritório do Administrador localizado 
na Rua Eduardo de Souza Aranha, nº 153 - 4º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-120 e/ou pelo e-mail fiduciario@
framcapitaldtvm.com.br. Os votos enviados por meio de comunicação escrita deverão obrigatoriamente ser enviados com o modelo de 
carta resposta, disponível para download nas páginas eletrônicas indicadas abaixo, com reconhecimento de firma em cartório e, se for o 
caso, da cópia autenticada ou a via original do instrumento de procuração de poderes específicos com reconhecimento de firma em car-
tório. No caso de pessoa jurídica, a carta resposta deverá ser acompanhada das cópias autenticadas dos seguintes documentos: (i) docu-
mento de constituição da pessoa jurídica, devidamente atualizado e registrado; (ii) atos societários que indiquem os Administradores da 
pessoa jurídica, se for o caso; e (iii) procuração e documento de identidade do procurador, se for o caso. O Administrador analisará os 
documentos enviados e, caso não sejam atendidos os requisitos solicitados neste edital o voto não será computado. Os Cotistas que op-
tarem por comparecer presencialmente à Assembleia devem portar documento de identidade original com validade em todo o território 
nacional e, no caso daqueles que se fizerem representar por procuradores, estes devem atender aos requisitos supra mencionados. Estão 
disponíveis no site da Fram Capital DTVM Ltda. (http://framcapitaldtvm.publishpath.com/documentos  FII RCFA), no site da B3 (www.
b3.com.br  opção “Produtos e Serviços / Renda Variável”  item “Fundos de investimentos”  subitem “FII / FIIs Listados”  FII GP 
RCFA) e no site da CVM (www.cvm.gov.br  opção “Fundos de Investimento / Fundos Registrados”  em seguida, digitar o nome do 
Fundo), bem como no escritório do Administrador, a minuta do regulamento com as alterações propostas pelo Administrador a serem 
deliberadas na Assembleia ora convocada e o modelo de carta resposta para os votos enviados por meio de comunicação escrita. Escla-
recimentos adicionais poderão ser obtidos pelo e-mail fiduciario@framcapitaldtvm.com.br. São Paulo/SP, 29 de abril de 2020. Fram Capi-
tal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

EU MIGUEL DONHA JR., LEILOEIRO OFICIAL – JUCEPAR – 14/256L, VENHO
A PÚBLICO DECLARAR QUE NO MÊS DE MAIO 2020  (DO DIA 05.05.2020
AO DIA 26.05.2020 )
SERÃO REALIZADOS OS SEGUINTES LEILÕES .

Leilões de
Maio/2020

Miguel Donha JR  LEILOEIRO OFICIAL

JECEPAR 14/256L
 Fale conosco

www.donhaleiloes.com

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

05.05.2020  Terça-feira
Leilão Início 11h

On-Line On-Line

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

12.05.2020  Terça-feira
Leilão Início 11h

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

19.05.2020  Terça-feira
Leilão Início 11h

On-Line On-Line

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

26.05.2020  Terça-feira
Leilão Início 11h

Agropecuária Boa Vista S.A.
CNPJ 43.975.838/0001-03

Demonstrações Financeiras

A Administração

Hernani Carlos Euzébio - CRC 1SP199369/O-0
Contador

Balanço Patrimonial
 Controladora  Consolidado 

 2020  2019  2020 
Circulante  11.814  10.348  12.496
 Caixa e equivalentes de caixa  1  9  1 

 9.062  8.681  9.062 
 -    53  -   

 1.812  595  1.813 
 Estoques  -    -    681 

 939  1.010  939 
Não Circulante  332.428  333.057  331.976

 12.314  12.314  12.314 
  Depósitos judiciais  645  1.040  645 

 10  10  10 
 12.969  13.364  12.969 

 452  -    -   
 315.331  316.015  315.331 

 76  95  76 
 Intangível  3.600  3.583  3.600 

 344.242  343.405  344.472 

 Controladora Consolidado 
 2020  2019  2020 

Circulante  3.480  6.219  3.480
 -    1.829  -   

 1.673  2.792  1.673 
 517  471  517 

 1.260  1.083  1.260 
 30  44  30 

Não Circulante  94.260  94.260  94.260
 1.190  1.481  1.190 

 91.928  92.158  92.158 
 1.142  1.199  1.142 

 Capital social 194.596 194.596  194.596 
 51.906  47.752  51.906 

246.502 242.348  246.502 
344.242 343.405  344.472 

Demonstrações das Mutações
 Capital social  Total 

Em 31 de março de 2018  194.596  6.436  34.290  -    235.322 
 -    -    (9.600)  -    (9.600)
 -    -    -    23.126  23.126 
 -    1.156  -    (1.156)  -   
 -    -    -    (5.493)  (5.493)

 Dividendos adicionais pagos  -    -    -    (1.007)  (1.007)
 -    -    15.470  (15.470)  -   

Em 31 de março de 2019  194.596  7.592  40.160  -    242.348 
 -    -    (12.000)  -    (12.000)
 -    -    -    26.154  26.154 
 -    1.308  -    (1.308)  -   
 -    -    -    (6.212)  (6.212)

 Dividendos adicionais pagos  -    -    -    (3.788)  (3.788)
 -    -    14.846  (14.846)  -   

Em 31 de março de 2020  194.596  8.900  43.006  -    246.502 

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Controladora e Consolidado

 2020  2019 
 26.154  23.126 

 Ajustes
 20  19 

 -    48 
 (357)  (535)

 (66)  (49)
 3.789  3.561 

 -    241 
 29.540  26.411 

 53  106 
 Estoques  4  -   

 84  610 
 (1.217)  (587)

 Depósitos judiciais  431  457 
 (1.145)  2.417 

 (387)  (282)
 -    (666)

 (2)  (425)
 (14)  (28)

 27.347  28.013 
 -    (212)

 (3.495)  (3.165)
 23.852  24.636 

 (17)  (2.605)
 45  (1.883)

 28 

 (1.888)  (4.040)
 Dividendos pagos (22.000) (16.100)

 8 
 9  1 
 1  9 

Demonstrações de Resultados Controladora e Consolidado
  2020  2019 
 Receitas  32.048  28.371 

 32.048  28.371 

 (2.402)  (2.302)
 36  325 

 (2.366)  (1.977)
 29.682  26.394 

 476  829 
 (215)  (536)

 261  293 
 29.943  26.687 

 (3.561)
 26.154  23.126 

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO DA PRIMEIRA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE 
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.
ISEC SECURITIZADORA S.A.  (“Securitizadora”) rerratifi ca o Edital de Convocação publicado no jornal ”O Dia SP”, 
edições dos dias 29 e 30 abril e edição única de 01 a 04 de maio de 2020 para tão somente excluir o item (ii) da Ordem 
do Dia daquele edital (“Edital”), permanecendo inalterados todos os demais itens da Ordem do Dia constantes do Edital. 
A 1ª convocação da referida Assembleia Geral de Titulares de CRA será realizada no dia 14/05/2020, às 10:00h, de forma 
remota e eletrônica (conforme instruções abaixo) através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de 
conexão via internet, em virtude da situação de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19 e em atenção 
ao Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, do Governo do Estado de São Paulo, bem como ao Ofício-Circular n° 
06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020 e Deliberação CVM n° 848 de 25 de março de 2020, com o objetivo de 
preservar a saúde dos investidores e demais participantes. A assembleia será realizada por videoconferência, cujo 
endereço eletrônico de acesso será disponibilizado oportunamente pela Securitizadora, sendo certo que somente 
poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de 
representação, para os endereços eletrônicos adiante mencionados e com base nas instruções. Reforçamos que o link 
para a participação da conferência será enviado apenas aos titulares que se cadastrarem prévia e diretamente com o 
Agente Fiduciário e com a Securitizadora, mediante o envio de documentos de representação (contrato/estatuto social, 
atas de eleição, procurações, documentos de identifi cação - RG e CPF - dos signatários) para os e-mails: assembleias@
pentagonotrustee.com.br e gestao@isecbrasil.com.br. Os titulares dos CRA 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 e, caso não seja possível em razão do 
cenário de pandemia, apresentar juntamente à procuração cópia do documento de identidade do outorgante. Para que 
seja garantida a participação na assembleia, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação 
e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente 
Fiduciário”) e à Securitizadora por e-mail, para assembleias@pentagonotrustee.com.br e gestao@isecbrasil.com.br com no 
mínimo 03 (três) Dias Úteis de antecedência em relação à data de realização da assembleia.

São Paulo, 05 de maio de 2020.
ISEC SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE PROCLAMAS

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE JD. SÃO LUÍS
OFICIAL - DRª EVANICE CALLADO RODRIGUES DOS SANTOS

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DE JESUS, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 28/08/1977,
PORTEIRO, NATURAL DE SIMÃO DIAS - SE, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ LOURENÇO DE JESUS E DE MARIA ALAIDE OLIVEIRA DE JESUS; E
RUTH ALVES DE SOUSA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 09/02/1985, DO LAR, NATURAL DE
CASTELO DO PIAUÍ - PI, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE
MANOEL PEDRO DE SOUSA E DE CLARINDA ALVES DE SOUSA.

NATAN ALVES NUNES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 03/06/1991, EMPRESÁRIO, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE
JOSÉ DE ANCHIETA NUNES E DE GILVANEIDE ALVES NUNES; E SAMANTA ARAUJO RODRIGUES,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 15/02/1993, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NATURAL DE
SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE ADILSON
RODRIGUES DA SILVA E DE ROSIMAR MARIA DE ARAUJO SILVA.

MARCIO SOUZA DUARTE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 29/06/1979, PINTOR, NATURAL
DE SANTALUZ - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE
JOSÉ VALQUEMIR LOPES DUAR TE E DE RAIMUNDA DE SOUZA SANTOS; E MAGDA ALVES,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 03/07/1982, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NATURAL DE SÃO
PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE MARLENE
ALVES DE LIMA.

CARLOS HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 11/10/1975,
COLETOR, NATURAL DE MACEIÓ - AL, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO
- SP, FILHO DE ANTONIO CIRIACO DOS SANTOS E DE MARIA DE LOURDES DE AQUINO; E
ROSANGELA NARCISO DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 17/06/1979, DE
SER VIÇOS DOMÉSTICOS, NATURAL DE MACEIÓ - AL, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ ARESTIDES DOS SANTOS E DE JOSINELIA NARCISO
DOS SANTOS.

VINICÍUS DE FARIAS SANTANA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 19/01/1998, ASSISTENTE
DE GOVERNANÇA DE TI, NATURAL DE TABOÃO DA SERRA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRIT O, SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ SEVERINO DE SANTANA E DE LINDINALVA
ROSA DE FARIAS; E TATIANE CRISTINA MACHADO DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA
AOS 05/04/1995, AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNIOR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE ADEMILSON DOS SANTOS E DE
SONIA APARECIDA MACHADO DOS SANTOS.

JONATHAS VIEIRA DE BARROS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 17/04/1997, OPERADOR
DE LOJA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE EMILTON LOPES DE BARROS E DE EUNICE VIEIRA DE MAGALHÃES; E
MARIA NAYARA OLIVEIRA COSTA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 06/04/1995, VENDEDORA,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE LUIS SOARES DA COSTA E DE MARIA ÁGUIDA DE OLIVEIRA COSTA.

APARECIDO DA SILVA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 23/07/1982, ENCARREGADO DE
ALMOXARIFADO, NATURAL DE OSASCO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE MARIA GORETE DA SILVA; E VALDIRENE ALVES DE JESUS, BRASILEIRA,
DIVORCIADA, NASCIDA AOS 30/10/1979, DE SERVIÇOS DOMÉSTICOS, NATURAL DE SÃO
FRANCISCO - MG, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE
MARIA ELZA ALVES DE JESUS.

RENAN LUIZ DE MOURA SOARES, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 22/04/1994,
PROFESSOR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE FRANCISCO GENIVAL ALVES SOARES E DE ANA PAULA LUIS DE MOURA
SOARES; E MAYARA DE LIMA COSTA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 17/01/1995,
SECRETÁRIA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE ANTONIO BATISTA COSTA E DE MARIA JOSÉ GUEDES DE LIMA COSTA.
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CONDIÇÕES: OS BENS SERÃO VENDIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM E SEM GARANTIA. DEBITOS DE IPVA, MULTAS DE TRÂNSITO OU DE AVERBAÇÃO QUE POR VENTURA RECAIAM SOBRE O BEM,
FICARÃO A CARGO DO ARREMATANTE, CORRENDO TAMBÉM POR SUA CONTA EM RISCO A RETIRADA DOS BENS. NO ATO DA ARREMATAÇÃO O ARREMATANTE OBRIGA-SE A ACATAR DE FORMA DEFINITIVA E
IRRECORRIVEL AS NORMAS E DEMAIS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO ESTABELECIDAS NO CATALOGO DESTRIBUIDO NO LEILÃO. MIGUEL DONHA JR – LEIOEIRO OFICIAL – JUCEPAR 14/256L. IMAGENS MERAMENTE
ILUSTRATIVAS. RUA PEDRO ZANETTI, 230 – COLOMBO – PR – TEL: 11 3651-8800

(CATALOGO, LOCAL DE VISITAÇÃO, DESCRIÇÃO COMPLETA E FOTOS NO SITE)

COLISÃO:  2 206: 2006 2007  2007 2008 3 207: 2012 2013  2010 2011   2010 208 2016 2017 A4 2012 2013 2 AGILE: 2012 2013  2013 2014 ASTRA
2000 2 C4: 2019 2020  2009 2010 CARGO 815E 2010 2011 CBX 200  2000 2 CG 125: 2002 2003  2011 2012 CG 150 2013 2014 CIVIC  2006 2
CLASSIC:  2008  2013 2014 3 CLIO: 2009 2010  2010 2011   2006 2 COBALT: 2012 2013  2012 2013 COROLLA 2006 2007 2 CRUZE:  2014  2016
2017 DISCOVERY 3 2007 2008 DOBLO  2013 ETIOS SEDA  2019 3 FIESTA:  2014   1997   2011 FIT 2003 2004 2 FOCUS:  2012  2012 2013 2
FOX: 2004 2005  2012 2013 FUSION  2007 4 GOL: 2010 2011   2005  2009 2010  2007 2008 GOLF  2017 HB20  2019 I30 2009 2010 KA  2012
MASTER FURGAO 2014 2015 2 ONIX:  2019   2018 2 POLO:  2019  2019 2020 PRISMA 2017 2018 PUNTO  2011 RANGER  2018 2019 2 S10:
2014  2016 2017 SANDERO 2008 2009 2 SANDERO:  2012  2012 2013 2 SAVEIRO: 2018 2019  2016 2017 2 SIENA: 2014 2015   2002 SPORTAGE
2008 2009 STRADA  2010 TIIDA 2012 2013 UNO 2010 2011 VECTRA   2010 VERSA 2012 2013 X1 2010 2011 XRE 300 2010 2011 CONSÓRCIO:
CARGO 4532E 2007 2008 ENCHENTE:  COMPASS  2019 ROUBO/FURTO:  RENEGADE 2017 2018 HB20 2013 2014

Nº dos Chassis:  23013115 Normal 3r024762 Recortado 3R508746 Recortado 4Z112511 Normal 54035964 Normal 5t153452 Recortado 6J696126
Recortado 6Z110459 Normal 78663945 Normal 7B012821 Normal 7R240520 Normal 8A461417 Normal 8B005466 Normal 8bb03586 Normal
8R325591 Normal 8T094187 Normal 97542574 Normal 9j065035 Normal A7243827 Normal AB056362 Normal AB278834 Normal AG512532
Normal AL337153 Normal AP042986 Normal AU175926 Normal B1158345 Normal B6535641 Normal B8167426 Normal BB055725 Normal
BBB68265 Normal BL555972 Normal BP127723 Normal BR001619 Recortado BVN82758 Recortado CB381054 Normal CJ020947 Normal
CJ342755 Normal CR421944 Normal D1105630 Normal D4150901 Recortado DA077088 Normal DB012478 Normal D B138883 Normal
DB227216 Normal DJ035701 Normal DJ528420 Recortado DK192739 Normal dl839789 Recortado DR143512 Normal EB309931 Normal
EB726666 Normal EC446872 Normal EP130639 Normal ER008891 Normal ER108828 Normal ER135740 Normal F6108813 Normal FJ489077
Normal H4003482 Normal HB005701 Normal HC436297 Normal HP042692 Normal HR114961 Normal JG125868 Normal JG384599 Normal
JK160921 Remarcado K2238426 Recortado KG436349 Recortado KJ098490 Normal KKJ39258 Normal KP031078 Normal KP044264 Normal
KP595638 Normal LB512516 Normal LP046679 Normal VB093785 Recortado YB147893 Normal YR014042 Recortado

78 veículos

Miguel Donha Jr.
Leiloeiro Oficial - Matrícula: 14/256L - Jucepar

ONLINE

LEILÃO dia 05/05/2020

TERÇA-FEIRA
Leilão 11hs

COLISÃO - ROUBO/FURTO

ENCHENTE E

VEÍCULOS EM FIM

DE VIDA ÚTIL

LOCAL: Estrada da Roseira, 6725 – Borda do Campo – São José dos Pinhais – PR

11 3651-8800

www.donhaleiloes.com

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402

ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO 
DA 2ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 2ª Série da 1ª Emissão da CIBRASEC 
COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a OLIVEIRA TRUST 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são 
convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em 29 de maio de 2020, às 10:00h, que 
ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão 
via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) exame, discussão e 
votação das Demonstrações Financeiras do patrimônio separado dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª 
Série da 1ª Emissão da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social 
encerrado em 31.12.2019. Considerando a situação de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19 e em 
atenção ao Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, do Governo do Estado de São Paulo, bem como ao Ofício-
Circular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020, com o objetivo de preservar a saúde dos Investidores e demais 
participantes, a AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será 
disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, 
sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem com antecedência mínima de 48 (quarenta e 
oito) horas da data marcada para a realização da AG, seus respectivos documentos comprobatórios de representação, 
para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (ger1.agente@
oliveiratrust.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os 
titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, 
com fi rma reconhecida, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado. Preferencialmente, os 
instrumentos de mandato com poderes para a representação na AG a que se refere este edital de convocação devem 
ser encaminhados ao Departamento Jurídico da Emissora com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da 
data marcada para a realização da AG. Os demais documentos de representação (contrato/estatuto social, atas de 
eleição, documentos de identifi cação - RG e CPF - dos signatários) igualmente devem ser enviados com antecedência 
mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG. A AG será instalada em primeira 
convocação, nos termos da cláusula 12.3, e, em segunda convocação, conforme edital que vier a ser oportunamente 
publicado, caso necessário. Ficam os senhores Investidores da Emissão cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, 
da Instrução CVM nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contém ressalvas, 
serão consideradas automaticamente aprovadas, caso a Assembleia em referência não seja instalada em primeira e 
segunda convocação, em virtude do não comparecimento de quaisquer dos Titulares dos CRA

São Paulo, 30 de abril de 2020.
DANIEL MAGALHÃES - Diretor Presidente e de Relação com Investidores

Leilão de Arte Gustavo
Augusto Magalhães (JUCESP
1128) comunica que no dia 05/05
às 19h fará o leilão 15033.
www.originarteleiloes.com.br, Av.
Doutor João Guimarães, 315 A
Morumbi SP/SP (11) 5825-8932
originarteleiloes@gmail.com

USS SOLUÇÕES GERENCIADAS S.A. E SUAS CONTROLADAS
CNPJ/MF nº 01.979.936/0001-79

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Balanços patrimoniais - 31/12/2019 e 2018 - (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

 Controladora  Consolidado
Ativo  2019 2018 2019 2018
Circulante 155.491 212.019 160.572 217.789
 Caixa e equivalentes de
   caixa 18.476 260 19.989 270
 Outros ativos financeiros - 77.945 - 81.421
 Contas a receber 89.252 71.531 91.742 73.365
 Créditos tributários
   e previdenciários 33.331 38.487 33.661 38.627
 Estoques - - 63 52
 Despesas antecipadas 13.566 22.308 13.643 22.351
 Outros ativos 866 1.488 1.474 1.703

Não circulante 705.937 709.745 705.738 710.659
 Impostos diferidos ativos 50.801 47.460 53.137 49.582
 Créditos tributários
   e previdenciários 34.528 29.136 34.592 29.181
 Despesas antecipadas 1 15 1 15
 Partes relacionadas 5.694 6.621 - -
 Outros ativos 12.908 12.299 13.781 12.847
 Investimentos 14.599 11.584 1.313 1.542
 Intangível 569.012 598.710 572.357 602.282
 Imobilizado 5.151 3.920 16.856 15.210
 Ativo de direito de uso 13.243 - 13.701 -

     
Total do ativo 861.428 921.764 866.310 928.448

 Controladora  Consolidado
Passivo e patrimônio líquido  2019 2018 2019 2018
Circulante 217.242 293.573 217.549 294.544
  Provisões técnicas 565 592 565 592
  Fornecedores 33.446 34.311 33.875 34.538
  Dividendos a pagar 10.485 15.910 10.485 15.910
  Partes relacionadas 8.828 5.932 - -
  IR e contribuição social - - 294 171
  Impostos e contribuições 3.206 4.125 4.201 4.966
  Empréstimos e financiamentos 659 147 1.163 596
  Passivo de arrendamento 3.202 - 3.722 -
  Debêntures 73.028 45.688 73.028 45.688
  Contas a pagar por aquisição
    de controlada 165 66.550 165 66.550
  Obrigações com pessoal
    e encargos sociais 6.661 9.795 12.224 14.277
  Adiantamentos de clientes 23.279 28.862 23.471 28.862
  Outras contas a pagar 53.718 81.661 54.356 82.394
Não circulante 269.978 303.677 274.553 309.390
  Provisão para perdas com
    causas judiciais 19.605 21.958 21.718 24.721
  Impostos e contribuições 9.554 10.252 11.804 12.599
  Empréstimos e financiamentos 1.055 257 1.292 860
  Passivo de arrendamento 10.722 - 10.722 -
  Impostos diferidos passivos 88.285 60.204 88.285 60.204
  Debêntures 140.732 211.006 140.732 211.006
  Provisão para perda com
    investimentos 25 - - -
Patrimônio líquido 374.208 324.514 374.208 324.514
  Capital social 133.155 131.886 133.155 131.886
  Reservas de capital 136.628 135.568 136.628 135.568
  Reservas de lucros 104.425 57.060 104.425 57.060
Total do passivo e do
  patrimônio líquido 861.428 921.764 866.310 928.448

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - 31/12/2019 e 2018 - (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstrações dos fluxos de caixa - 31/12/2019 e 2018 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018

Receita dos serviços 651.047 744.557 666.831 757.759
Custo dos serviços prestados/
  revenda de mercadorias (391.231) (429.170) (389.936) (428.679)
Lucro bruto 259.816 315.387 276.895 329.080
Despesas operacionais:
  Despesas de vendas (36.271) (70.781) (36.271) (70.781)
  Despesas gerais e 
    administrativas (135.982) (150.165) (155.417) (161.554)
  Outras receitas (despesas)
    operacionais, líquidas 3.428 7.040 3.476 6.877
Lucro (Prejuízo) operacional 90.991 101.481 88.683 103.622
  Receitas financeiras 4.008 7.318 4.201 8.635
  Despesas financeiras (26.139) (26.118) (26.768) (26.394)
Despesas financeiras, líquidas (22.131) (18.800) (22.567) (17.759)
Equivalência patrimonial (2.067) 3.348 1.122 1.257
Lucro líquido antes do IR
  e da  contribuição social 66.793 86.029 67.238 87.120
IR e contribuição social
  Corrente (113) - (772) (1.030)
  Diferido (24.740) (22.390) (24.526) (22.451)
Lucro líquido do exercício 41.940 63.639 41.940 63.639
Lucro por ação das operações
  em continuidade atribuível
  aos acionistas - R$ por ação
Lucro básico das operações
  em continuidade por ação 0,11 0,17
Lucro diluído das operações
  em continuidade por ação 0,11 0,16

Demonstrações dos resultados - 31/12/2019 e 2018 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstrações dos resultados abrangentes - 31/12/2019 e 2018 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro líquido do exercício 41.940 63.639 41.940 63.639
Total de outros resultados
  abrangentes do exercício 41.940 63.639 41.940 63.639

Diretoria: Gibran Vega Marona - Diretor

Guilherme Moretti Vergani - Diretor

Contador: Felipe Pascoal Baltazar
CRC 1SP270559/O-0 - CPF 304.534.768-13

“As Demonstrações Financeiras na íntegra acompanhadas de suas 
Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes, 

encontram-se à disposição dos interessados na Sede da Companhia.”

Fluxos de caixa das atividades Controladora Consolidado
  operacionais  2019 2018 2019 2018
Lucro/Prejuízo líquido antes do
  IR e da contribuição social 66.793 86.029 67.238 87.120
Ajustes de: Resultado de
  equivalência patrimonial 2.067 (3.348) (1.122) (1.257)
  Depreciações e amortizações
    do imobilizado e intangível 32.245 38.294 35.027 40.462
  Depreciações e amortizações
    de ativos de direito de uso 3.188 - 4.329 -
  Valor residual do ativo intangível
    baixado (418) - (418) -
  Perda estimada de crédito
    de liquidação duvidosa (1.533) (2.111) (1.537) (2.043)
  Provisão para contingências 29 (271) (392) 904
  Provisões técnicas (27) (1.105) (27) (1.105)
  Encargos financeiros
    de debêntures 22.114 25.721 22.114 25.721
  Encargos financeiros de
  empréstimos e financiamentos 48 8 154 62
  Encargos financeiros de
    arrendamentos mercantis 1.264 - 1.356 -
  Encargos financeiros de contas a
   pagar por aquisição de controlada - 6.640 - 6.640
  Baixa de principal - (34.460) - (34.460)
  Reversão de juros - (9.039) - (9.039)
  Juros sobre outros ativos
    financeiros (1.757) (4.210) (1.932) (4.529)
  Baixa de ativos e passivos - (4.272) - (4.272)
  Indenização contratual - 21.023 - 21.023
  Exercício de Stock Options 1.060 345 1.060 345
Variações nos ativos e passivos
  Contas a receber (16.188) (1.731) (16.840) (760)
  Créditos tributários e
    previdenciários (236) (10.270) (445) (10.278)
  Estoques - - (11) 9
  Partes relacionadas 3.885 1.497 - -
  Despesas antecipadas 8.756 10.314 8.722 10.283
  Outros ativos 13 742 (705) 537
  Fornecedores (865) (14.320) (663) (14.482)
  IR e contribuição social - - 123 171
  Impostos e contribuições (1.617) 4.989 (1.560) 3.709
  Adiantamentos de clientes (5.583) (13.821) (5.391) (13.821)
  Obrigações com pessoal e
    encargos sociais (3.134) 1.515 (2.053) 1.382
  Provisão para contingências/
    pagamentos (2.382) (7.672) (2.611) (8.206)
  Outras contas a pagar (25.443) 2.029 (25.536) 600
Caixa proveniente das atividades
  operacionais 82.279 92.516 78.880 94.716
  IR e contribuição social pagos (113) - (772) (1.030)
Caixa líquido proveniente das
  atividades operacionais 82.166 92.516 78.108 93.686
Fluxos de caixa das atividades
  de investimentos
  Outros ativos financeiros 79.702 81.846 83.353 81.351
  Dividendos recebidos 1.267 828 1.267 828
  Contas a pagar por aquisição
    de controlada (66.385) - (66.385) -
  Aumento de capital em controlada
    e outros (6.407) (2.199) - -
  Aquisição de imobilizado
    e intangível (5.922) (4.531) (8.830) (7.422)
Caixa líquido aplicado nas
  atividades de investimentos 2.255 75.944 9.405 74.757
Fluxos de caixa das atividades
  de financiamentos
  Aumento de capital 1.269 1.010 1.269 1.010
  Ações em tesouraria adquiridas - (114) - (114)
  Juros sobre capital próprio 84 741 84 172
  Pagamento de debêntures (42.750) (28.500) (42.750) (28.500)
  Pagamento de juros de
    debêntures (22.299) (22.074) (22.299) (22.074)
  Pagamento de empréstimos
    e financiamentos (269) (37) (745) (267)
  Pagamento de juros de
    empréstimos e financiamentos (48) (8) (154) (62)
  Captação de empréstimos
    e financiamentos 1.579 441 1.744 1.318
  Pagamento de arrendamentos (2.507) - (3.587) -
  Pagamento de juros de
    arrendamentos (1.264) - (1.356) -
  Resgate e cancelamento de ações - (120.000) - (120.000)
Caixa líquido proveniente das
  atividades de financiamentos (66.205) (168.541) (67.794) (168.517)
Aumento líquido de caixa e
  equivalentes de caixa 18.216 (81) 19.719 (74)
  Caixa e equivalentes de caixa
    no início do período 260 341 270 344
  Caixa e equivalentes de caixa
     no final do período 18.476 260 19.989 270

Controladora e Consolidado
Reserva de capital

Capital 
social

Reserva de 
pagamento 

baseado em ações
Reserva 

de capital
Ações em 
tesouraria

Reserva 
de lucros

Lucros 
acumulados Total

Em 31 de dezembro de 2017 130.876 2.856 252.367 - 9.445 - 395.544
  Aumento de capital 1.010 - - - - - 1.010
  Resgate e cancelamento de ações - - (120.000) - - - (120.000)
  Ajuste do prêmio acumulado de opções de ações, líquido - 345 - - - - 345
  Recompra de ações - - - 114 - - 114
  Cancelamento de ações em tesouraria - - - (114) (114) - (228)
  Lucro do exercício - - - - - 63.639 63.639
  Proposta da destinação
    Dividendos a pagar - - - - - (15.910) (15.910)
    Constituição de reserva - - - - 47.729 (47.729) -
Em 31 de dezembro de 2018 131.886 3.201 132.367 - 57.060 - 324.514
  Aumento de capital 1.269 - - - - - 1.269
  Ajuste do prêmio acumulado de opções de ações, líquido - 1.060 - - - - 1.060
  Lucro do exercício - - - - - 41.940 41.940
  Proposta da destinação
    Cancelamento de dividendos a pagar - - - - 15.910 - 15.910
    Dividendos a pagar - - - - - (10.485) (10.485)
    Constituição de reserva - - - - 31.455 (31.455) -
Em 31 de dezembro de 2019 133.155 4.261 132.367 - 104.425 - 374.208

Senhores Acionistas, A Administração da USS Soluções Gerenciadas S.A. (“USS”, “Companhia” ou “Controladora”) 
submete à apreciação dos seus acionistas as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2019 e 2018. Visão Geral da USS do Mercado de Atuação: Com 25 anos de atuação no mercado 
de assistência 24 horas, a Companhia é líder no mercado de assistências no Brasil. Possui como seus principais 
acionistas o Grupo Carlyle, uma das maiores firmas de private equity do mundo e o grupo Swiss RE que, através 
de um de seus braços de investimentos, passou a integrar o quadro societário da Companhia em outubro de 2018, 
tornando-se o seu segundo maior acionista. A Companhia presta serviços de assistências para automóveis, 
residências e pessoas através de uma sólida e abrangente rede credenciada de prestadores. Possui uma gama 
diversificada de clientes de ramos como seguros, montadoras de automóveis, bancos, varejo, entre outros. Além 
disso, a Companhia também atua em outras atividades por meio de suas subsidiárias. A Tempo BSS oferece 
serviços de teleatendimento; a Tempo Multiasistencia, joint venture criada em conjunto com a empresa espanhola 
Multiasistencia, que presta serviços de regulação e reparação de sinistros ao mercado segurador; a PSS Solução 
e Reparo Emergencial Ltda., empresa destinada a atuar no comércio varejista de peças e acessórios para veículos 
automotores, serviços de manutenção, reparação elétrica e mecânica de veículos e execução de serviços de 
socorro, incluindo serviços de remoção e reparos emergenciais de veículos; a Tempo Tem Soluções e Reparos Ltda. 
atua na intermediação de vendas “marketplace”, cujos serviços são oferecidos diretamente ao consumidor final; e, 
por fim, a MMS Intermediação de Serviços e Negócios em Geral Ltda. que atua na intermediação de serviços de 
montagem de móveis. Atualmente os negócios da Companhia possuem muita sinergia e estão totalmente 

interligados, permitindo que as suas subsidiárias sigam aprimorando os seus serviços, comunicação e
relacionamento com os clientes. Os resultados apresentados pela Companhia seguem no ritmo desejado e
consistentes com o desenvolvimento dos negócios. Nosso Comentário sobre o Desempenho: A Companhia
apresentou em 2019 lucro líquido de R$ 41,9 milhões, uma redução frente ao resultado de R$ 63,6 milhões de
2018. Esse desempenho está em linha com as expectativas da Companhia, levando-se em conta os cenários
econômico e concorrencial no país. Em observância às disposições regulamentares, a Diretoria declara que
discutiu, reviu e concordou com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes e com as
demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, autorizando a sua
divulgação. Relacionamento com Auditores Independentes: As demonstrações financeiras da Companhia e
suas controladas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram auditadas pela Ernst & Young
Auditores Independentes S.S. Em referência à Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003, e ao Ofício Circular
CVM/SNC/SEP n° 01/2007, de 14 de fevereiro de 2007, a Companhia informa que sua política junto aos auditores
independentes no que diz respeito à prestação de serviços não relacionados à auditoria externa se substancia nos
princípios que preservam a independência do auditor. Esses princípios baseiam-se no fato de que o auditor não
pode auditar seu próprio trabalho, exercer funções gerenciais, advogar por seu cliente ou prestar quaisquer outros
serviços que sejam considerados proibidos pelas normas vigentes, mantendo dessa forma a independência.

Barueri, 27 de fevereiro de 2020. 
A Administração

Notas explicativas:  1. Informações gerais: A USS Soluções Gerenciadas 
S.A. (“USS”, “Companhia” ou “Controladora”) e suas controladas (conjunta-
mente, denominadas como “Grupo”) atuam na prestação de serviços emer-
genciais e de conveniência para empresas e pessoas, em todo território 
nacional. Para tanto, a empresa está estruturada em cinco unidades de ne-
gócios que estão especializadas na prestação dos seguintes serviços: 
(i) gestão de serviços assistenciais; (ii) reparos emergenciais a veículos; 
(iii) teleatendimento; (iv) comercialização de serviços por meio de plataforma 
digital e (v) gestão em serviços de montagem de móveis. A USS Soluções 
Gerenciadas S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado com sede 
em Barueri, Estado de São Paulo, que presta serviços de assistência espe-
cializada, dentre eles: (i) serviços para veículos, inclusive reboque, auxílio 
em eventos de pane e substituição temporária de veículos; (ii) serviços de 
emergência doméstica, oferecendo os serviços de encanadores, eletricistas 
e chaveiros; e (iii) serviços pessoais, como assistência funerária e em aci-
dentes. Por meio de sua controlada BSS Central de Atendimento Ltda. 
(“BSS”), oferece prestação de serviços de teleatendimento ativo e receptivo, 
cujos serviços são oferecidos por meio de contratos firmados com empre-
sas. Por meio de sua controlada PSS Soluções e Reparos Emergenciais 
Ltda. (“PSS”), atua na prestação de serviços de manutenção, reparação elé-
trica e mecânica de veículos e execução de serviços de socorro, incluindo 
serviços de remoção e reparos emergenciais de veículos, cujos serviços são 
oferecidos por meio de rede própria especializada. Por meio de sua contro-
lada Tempo Tem Soluções e Reparos Ltda. (“Tempo Tem”), atua na interme-
diação de vendas “marketplace”, cujos serviços são oferecidos diretamente 
ao consumidor final. Por meio de sua controlada MMS Intermediação de 
Serviços e Negócios em Geral Ltda. (“MMS”), atua na gestão de serviços de 
intermediação de serviços de montagem de móveis. A emissão das de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas do Grupo foi autorizada 
pela Diretoria 27 de fevereiro de 2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007034-22.2020.8.26.0100 A MM. Juíza
de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Velloso Rodrigues
Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GERSON MARQUES BORGES LEAL, CPF 067.859.992-00 e
GBL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03.348.683/0001-60, com endereço à Rua Frutuoso
Viana, 254, CEP 02378-130, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por Banco do Brasil S/A, que foi determinada a intimação dos executados por edital com
prazo de 20 dias para que, no prazo de 15 (quinze) dias pague o valor indicado no demonstrativo discriminado
pelo credor, à fl. 03, no valor de R$ 213.063,90, atualizado até Janeiro/2020, acrescido de custas, se houver.
Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523
do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de
advogado de dez por cento (10%). Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO, por EDITAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de abril de 2020.

5ª Vara Cível Central/SP.5º Ofício Cível 
Intimação. Prazo 20 dias. Proc. nº 0078205-73.2019.8.26.0100.O Dr. Gustavo Coube de Carvalho, Juiz de Direito da 5ª Vara 
Cível Central/SP.Faz saber a Euromobile Mont e Moveis Planejados Ltda-ME CNPJ 14.102.425/0001-16, que Virginia Ribeiro 
de Aguiar Guglielmi requereu o cumprimento da sentença, para receber a quantia de R$ 74.383,09(out/2019). Estando a 
executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e 
acrescido das importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre 
o valor total da dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei.                       [05,06] 

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E NOTIFICAÇÃO–00001 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DOSSO TOLEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, e inscrita no CNPJ nº 20.771.818/0001-15, com sede à Avenida Braz Olaia Acosta, nº 727, conj. 2016, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto/SP, doravan-
te denominado COMITENTE, torna público, para conhecimento dos interessados, que se acha aberto, leilão para alienação do imóvel de sua propriedade, relacionado no Anexo I, parte integrante deste Edital. O leilão será regido pelas normas e disposições, consignadas neste Edital e regras aplicáveis de 
Direito Privado. O leilão terá início a partir da data da liberação do imóvel no site, com início no dia 05/05/2020, a partir das 14:00 horas e será realizado de modo on-line através do portal www.leiloesgold.com.br, estando a cargo do Leiloeiro Oficial, Sr. Uilian Aparecido da Silva, matriculado na JUCESP 
sob nº 958, com escritório à Rua Peixoto Werneck, 330, Arthur Alvim, São Paulo/SP, CEP: 03568-060. 1. OBJETO  1.1. “Apartamento nº 201, localizado no 20º andar ou 24ª Pavimento, do “Condomínio Residencial “Madison Square Gardem”, Edifício “Wood”, situado à Rua Dr. Mario de Assis Moura, nº 
280, possui uma área privativa de 186,89m2, 124,37m2 de área comum nesta já incluída a área de 35,25m2, correspondente a 03 (TRES) VAGAS individuais e indeterminadas na garagem coletiva do edifício, perfazendo a área total de 311,26m2, cabendo-lhe uma fração ideal de 0,48775% no terreno e nas 
coisas comuns, confronta em sua integralidade, pela frente com área comuns do condomínio que dividem com a Rua Dr. Mário de Assis Moura, de um lado com o apartamento nº 204, de outro lado com áreas comuns do condomínio e, nos fundos com a caixa da escada e em parte do hall de circulação e 
com área comuns do condomínio. Objeto de matricula nº 139.660 do 1º Cartório de registro de imóveis de Ribeirão Preto/SP.” 1.2. O imóvel encontra-se ocupado (DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE). 1.3. DEBITOS FISCAIS: Conforme certidão de débitos junto a prefeitura local não 
há débitos junto a dívida ativa ou IPTU até (março/2020). 1.4. DEBITOS CONDOMÍNIAIS: Conforme consulta junto a ADMINISTRADORA do Condomínio não débitos até (março de 2020) 2. DAS DATAS E LANCE MÍNIMO 2.1. Por se tratar de alienação fiduciária, o lance mínimo em PRIMEIRO 
LEILÃO não pode ser abaixo do valor avaliado de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), com início no dia 05/05/2020, a partir das 14:00 horas até o dia 12/05/2020, às 14:00 horas. 2.2. E conforme informado pelo COMITENTE, em SEGUNDO LEILÃO, fica fixado o valor de lance mínimo em R$ 
255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais), com início no dia 12/05/2020, a partir das 14:01 horas até o dia 18/05/2020, às 14:00 horas. 3. DA HABILITAÇÃO 3.2. Os interessados em participar do leilão, deverão se cadastrar no site www.leiloesgold.com.bre se habilitar acessando a página deste 
leilão, clicando na opção HABILITE-SE. 4. DOS LANCES 4.1. O envio de lances se dará exclusivamente através do site www.leiloesgold.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes na sala do leilão presencial, na disputa 
pelo lote do leilão.  4.2. O proponente vencedor por meio de lance on-line terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente, para efetuar o pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. No caso do não cumprimento da obrigação assumida, no prazo estabelecido, 
estará o proponente, sujeito a sanções de ordem judicial, a título de perdas e danos. 5. CONDIÇÕES DE VENDA 5.1. O imóvel será vendido a quem maior lance oferecer, em moeda nacional, em leilão de modo on-line, obedecidas às condições deste edital, reservando-se aos COMITENTES, o direito de 
liberar ou não o imóvel, pelo maior preço alcançado, bem como, retirar, quando for o caso, de acordo com seu critério ou necessidade, por intermédio do leiloeiro. 5.2. Os interessados na aquisição do imóvel, previamente à apresentação de lances, deverão ler atentamente todas as condições estabelecidas 
neste edital, bem como verificar o imóvel in loco, pois não poderão alegar posteriormente, qualquer desconhecimento, acerca de suas características ou do estado de conservação do imóvel adquirido. 5.3. A venda será celebrada em caráter “AD CORPUS”, ou seja, as áreas mencionadas nos editais, catálogos 
e outros veículos de comunicação e divulgação deste leilão, são meramente enunciativas, não cabendo ao adquirente, por conseguinte, exigir complemento de áreas, reclamar de eventuais mudanças nas disposições internas dos cômodos do imóvel apregoado, ou alegar desconhecimento das condições, 
características e estado de conservação, não lhes sendo possível pleitear, a rescisão do contrato ou abatimento proporcional do preço, em qualquer hipótese. 5.4. Todos os débitos incidentes sobre o imóvel, que tenham fato gerador a partir da data da realização do leilão, serão de exclusiva responsabilidade 
do arrematante. 5.5. Os interessados deverão cientificar-se previamente, das restrições impostas pela legislação municipal, estadual ou federal, aplicáveis ao imóvel, no tocante às restrições de uso do solo ou zoneamento, e ainda, das obrigações e dos direitos, decorrentes das convenções e especificações de 
condomínio, quando for o caso, às quais, estarão obrigados a respeitar, por força da arrematação do imóvel. 5.6. Os lances serão ofertados em moeda corrente nacional, obedecidas às condições deste edital. 5.7.Somente serão aceitos, lances realizados por pessoas físicas ou jurídicas, regularmente constituídas 
e com personalidade jurídica própria. 5.8. Os interessados, se pessoa física, deverão portar documentos para identificação (RG e CPF). Menor de 18 anos, só poderá adquirir imóvel, se emancipado ou assistido, por seu representante legal. 5.9. Se pessoa jurídica, os representantes deverão estar munidos de 
cópias autenticadas do CNPJ, Estatuto ou Contrato Social e alterações, onde conste, a forma de representação da empresa. 5.10. Outros documentos poderão ser solicitados pelo COMITENTE, para fins de concretização da transação. 5.11. A representação por terceiros, deverá ser feita por procuração com 
poderes especiais para o ato. 6. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 6.1. O pagamento deverá ser feito por meio de TED (Transferência Eletrônica Disponível) em conta corrente a ser indicada ou cheque de emissão do arrematante, nominal ao COMITENTE, em conformidade com a condição abaixo. 6.2. O 
pagamento deverá ser feito à vista, não sendo aceito parcelamento ou financiamento. 7. COMISSÃO DE LEILOEIRO 7.1.O arrematante, além do pagamento total do preço do negócio no ato da arrematação, pagará também ao LEILOEIRO, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento), do valor total 
do arremate, a título de comissão. 8. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA. 8.1. A alienação do imóvel será formalizada por meio de Escritura pública de Venda e Compra. 8.2. O COMITENTE deverá lavrar o competente instrumento de formalização da alienação, em até 30 (trinta) dias, contados da data do 
leilão, conforme subitem 7.1, quando não houver pendência documental de responsabilidade do arrematante, indicada no texto do lote. 8.3. O competente Instrumento Aquisitivo será firmado com o arrematante, cujo nome constar da Ata e Recibo de Arrematação, somente admitida sua substituição, por 
cessão de direitos, na forma da lei, com prévia análise e aprovação por parte do COMITENTE. 8.4. OCOMITENTE se obriga a fornecer ao arrematante, ficha de matrícula do imóvel, atualizada e com negativa de ônus e alienações; comprovante de pagamento da última parcela do IPTU, sob suas respon-
sabilidades, e, demais certidões exigidas por lei. 8.5. Serão de responsabilidade do arrematante, todas as providências e despesas necessárias, à transferência do imóvel, tais como: ITBI – Imposto de transmissão de bens imóveis, escrituras, registros, foro e laudêmio (quando for o caso), e demais taxas. A es-
colha do tabelião de notas, responsável pela lavratura da escritura pública, caberá exclusivamente ao COMITENTE. 9. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 9.1. Ocorrendo a sustação do cheque dado em pagamento, ou devolução por insuficiência de fundos, desfar-se-á a venda e o arre-
matante, deverá pagar 20% (vinte por cento), a título multa, sobre o valor do arremate, que será cobrado por via executiva, como dívida líquida e certa, nos termos do art. 580, do Código de Processo Civil, corrigida monetariamente, até o efetivo pagamento, sem prejuízo das perdas, danos e lucros cessantes 
e do Processo Criminal (art. 171, inciso VI, do Código Penal). 9.2. A falta de utilização pelo COMITENTE, de quaisquer direitos ou faculdades, que lhes concede a lei e este edital, importa não em renúncia, mas em mera tolerância ou reserva, para fazê-los prevalecer, em qualquer outro momento ou 
oportunidade. 10. DISPOSIÇÕES GERAIS 10.1. A posse direta ou indireta do imóvel será transmitida ao arrematante, depois de liquidado o pagamento total do preço do negócio e assinatura do instrumento aquisitivo. 10.2. Todas as despesas e encargos, de qualquer natureza, relativas a eventuais pendên-
cias ou ônus, administrativos ou judiciais, necessárias para a liberação ou desocupação dos imóveis, quando for o caso, correrá por conta do arrematante. 10.3. Eventuais pedidos de esclarecimento deverão ser solicitados pelo tel. - (11) 2741-9515, ou por escrito, via e-mail – contato@leiloesgold.com.br, ao 
leiloeiro, sediado à Rua Peixoto Werneck, 330, Arthur Alvim, São Paulo/SP, CEP: 03568-060. 10.4. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n.º 22.427 de 1.º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de 
Leiloeiro Oficial.

ELIAS RODRIGUES FELIX E MARINA DA SILVA GUSMÃO.  ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 13/09/1981, RESIDENTE E
DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE CAMILO FELIX E DE LUIZA RODRIGUES FELIX. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, , DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 13/03/1984,
RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO CARLOS DOS SANTOS GUSMÃO
E DE NAIR FIRMINA DA SILVA GUSMÃO.

FELIPE DE CARVALHO LEITE DA SILVA E LETICIA SILVA GOMES. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AJUDANTE, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 14/01/1994, RESIDENTE
E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ LEITE DA SILVA E DE MARIA DAS DORES CARVALHO
SANTANA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA 31/10/1995, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ EDSON
FERREIRA GOMES E DE MARIA ZUELY COSTA SILVA.

ERIVELTON FERREIRA DE MELO E RAIANE RODRIGUES MENDES. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR DE LIMPEZA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 29/06/1995,
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE ALBENI GOMES DE MELO E DE DEILDA
FERREIRA RODRIGUES. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, RECEPCIONISTA, SOLTEIRA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 12/12/1996, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP,
FILHA DE EDUARDO DE PAULO MENDES E DE CLEONICE RODRIGUES.

RICARDO SANTOS JESUS DE PAULA E MAYRA CAROLINA  CARDOSO DA COSTA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AJUDANTE GERAL, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO
DIA 24/03/1990, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE RICARDO DE JESUS DE
PAULA E DE JOSEANE BEZERRA DOS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR,
SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 12/06/1992, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO
PAULO, SP, FILHA DE AIRSON DA COSTA E DE BENERVINA CARDOSO DA COSTA.

ANDERSON DE ALMEIDA BARBOSA E LESLIANE SANTANA DE PAULA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, SEGURANÇA PESSOAL, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 15/03/1978,
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDIVALDO DOS SANTOSBARBOSA E DE
SUELI DE ALMEIDA BARBOSA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, SALVA VIDAS, SOLTEIRA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 08/01/1987, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP,
FILHA DE CARLOS ALBERTO DE PAULA E DE MARIA APARECIDA SANTANA DA SILVA DE PAULA.

YURI BORGES DA SILVA E MARIA APARECIDA DOS SANTOS JOVINIANO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, OPERADOR DE CAIXA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 07/07/1997,
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUIS LEÃO DA SILVA E DE ALDEMIRA FIUZA
BORGES DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, SOLTEIRA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 19/09/1995, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP,
FILHA DE JOÃO JOVINIANO FILHO E DE VALDENICE DOS SANTOS.

BRUNO DE LIMA DOS SANTOS E VICTÓRIA FERREIRA DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, , SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 19/09/2001, RESIDENTE E
DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE NELSON DOS SANT OS E DE SIRLEI DE LIMA PEREIRA
DOS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP, NO DIA 11/01/2001, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ
LEONILDO FERREIRA E DE LUZINALDA MARIA FERREIRA DA SILVA FERREIRA.

WILLIAM DA SILVA PRUDENCIO E EDIVANILZA JUSTINO DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PINTOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 03/09/1980, RESIDENTE E
DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE ENIZIO GERALDO PRUDENCIO E DE AILZA CLODETE DA
SILVA PRUDENCIO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DOMESTICA, SOLTEIRA, NASCIDA EM
IATI, PE, NO DIA 24/04/1985, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ JUSTINO
DOS SANTOS E DE JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO.

LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA E LILIAN DOS SANTOS MELO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AJUDANTE GERAL, SOLTEIRO, NASCIDO EM BERILO, MG, NO DIA 18/07/1996,
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA E DE
APARECIDA CUSTÓDIA BARBOSA RODRIGUES. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR,
SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 30/07/1996, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO
PAULO, SP, FILHA DE ROBERTO WILLIAN DE MELO E DE DEBORA CRISTINA LIMA DOS SANTOS
MELO.

JOSUÉ FERNANDO NILO E JULIANA CELESTINO DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
MOTORISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 17/05/1981, RESIDENTE E
DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE JORGE NILO E DE VERILDA NILO. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ZELADOR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 14/07/1997, RESIDENTE
E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE ALESSANDRO MORGÃO DA SILVA E DE VALERIA DE
ANDRADE CELESTINO.

ELIAS OLIVEIRA DA SILVA E LEYLIANE SILVA DE CASTRO. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AJUDANTE GERAL, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 24/02/1993, RESIDENTE E
DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE SEVERINO MARTINS DA SILVA E DE NAILDES MENDES
DE OLIVEIRA DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, PSICÓLOGA, SOLTEIRA, NASCIDA
EM VIANA, MA, NO DIA 03/05/1989, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE LOURIVAL
SANTANA DE CASTRO E DE ANTONIA LUIZ DA SILVA.

BRUNO DA SILVA MOREIRA E JAQUELINE DE LIMA LOPES. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
ANALISTA DE TECNOLOGIA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 27/07/1992,
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ DA PENHA MOREIRA E DE JUDITE
FERREIRA DA SILVA MOREIRA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, SUBSCRITORA, SOLTEIRA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 13/06/1993, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP,
FILHA DE JOÃO BEZERRA LOPES NETO E DE MARIA DE LOURDES DE LIMA LOPES.

JOÃO SILVA SANTOS E JUCIENE SOUTO SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
MANOBRISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM ANAGÉ, BA, NO DIA 23/03/1966, RESIDENTE E DOMICILIADO
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOAQUIM MARCELINO DOS SANTOS E DE MAXIMINA DONÁRIA DA
SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DOMÉSTICA, SOLTEIRA, NASCIDA EM ITAGIBÁ, BA,
NO DIA 16/09/1976, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE ARTUR PEREIRA DA
SILVA E DE LINDAURA SILVÉRIA SOUTO.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE PARELHEIROS
OFICIAL - ODÉLIO ANTONIO DE LIMA

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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Lembre sempre de lavar as mãos

ANP
prorroga

prazo para
Petrobras

vender
participações
em campos

A Agência Nacional do
Petróleo,  Gás Natural  e
Biocombustíveis  (ANP)
prorrogou até 31 de dezem-
bro o  prazo para  a
Petrobras concluir as nego-
ciações de cessão de direi-
tos dos contratos de cam-
pos em terra e em águas ra-
sas. A venda dos ativos faz
par te  do processo de
desinvestimento da empre-
sa e deve ser submetido à
ANP.

Segundo informou na
segunda-feira, (4) a agên-
cia, a decisão foi tomada na
quinta-feira (30), atendendo
a pedido da estatal justifi-
cado pela crise no setor de
petróleo em razão da
pandemia da covid-19.

A prorrogação do prazo
vale para 15 campos no
polos  Fazenda Belém,
Sergipe Terra 1, Sergipe
Terra 2, Sergipe Terra 3,
Miranga, Cricaré, Remanso,
Rio Ventura, Recôncavo,
Ceará Mar, Rio Grande do
Norte  Mar ,  Merluza,
C a r a p a n a ú b a / C u p i ú b a ,
Garoupa e Peroá/Cangoá.
(Agência Brasil)



Brasil registra 105 mil casos e 7,2 mil
mortes por novo coronavírus

Nacional
Jornal O DIA SP
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SANIDADE
A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza

Cristina, considera que a qualidade e a sanidade dos alimentos
será uma grande preocupação do mundo inteiro após a epidemia
do novo Coronavírus. E, nesse contexto a produção brasileira já
segue protocolos rígidos para garantir essa qualidade, com uma
legislação sanitária atual e modernizada.

HABILITAÇÃO
A habilitação de embarcações pesqueiras para fornecimento

de matéria-prima para o processamento industrial de produtos da
pesca destinados à União Europeia já pode ser feita on-line, por
meio do portal Gov.br. A habilitação é feita pela Secretaria de
Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura.

REDES SOCIAIS
O Ministério da Agricultura, lançou em suas redes sociais a sé-

rie de vídeos de utilidade pública “Tá no Mapa”. A cada episódio, o
cidadão poderá conhecer o trabalho desenvolvido pelo Ministério
para apoiar e aprimorar as diversas áreas do setor agropecuário.

DEFINIÇÃO
A partir do dia 4 de maio, entrou em vigor a Instrução Normativa

29, que estabelece os requisitos para o livre comércio de produtos
de origem animal, inspecionados por Consórcio Público de Muni-
cípios. Os produtores, as agroindústrias e o consumidor serão bene-
ficiados com ampliação de mercado e segurança alimentar. 

LIBERAÇÃO
O governo federal vai destinar R$ 500 milhões para a compra

de produtos da agricultura familiar, por meio do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA). A suplementação orçamentária
foi articulada entre os ministérios da Agricultura, o Ministério
da Economia e o Ministério da Cidadania, que executa o PAA.

AFTOSA
O Ministério da Agricultura, publicou no dia (30), no Diário

Oficial da União, a Instrução Normativa nº 36, que proíbe a manu-
tenção, comercialização e o uso de vacinas contra a febre aftosa no
Rio Grande do Sul e no Bloco I do Plano Estratégico 2017-2026 do
Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa (PE PNEFA).

FEIJÃO
Em continuidade as ações do Programa Nacional de Zonea-

mento Agrícola de Risco Climático (Zarc), foram publicadas no
Diário Oficial da União, as portarias que aprovaram o Zarc da
cultura do Feijão 1ª safra para 14 estados. Neste ano, a publica-
ção das portarias foi antecipada para permitir que produtores ru-
rais, assistência técnica, agentes financeiros, seguradoras e de-
mais entidades que utilizam os indicativos do Zarc possam ter
mais tempo para o planejamento da safra.

AGROPAULISTA
No primeiro trimestre de 2020, as exportações do Estado de

São Paulo somaram US$ 9,93 bilhões e as importações US$ 14,26
bilhões, registrando déficit comercial de US$ 4,33 bilhões, infor-
ma a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, por meio do Insti-
tuto de Economia Agrícola (IEA). No mesmo período, o agrone-
gócio apresentou exportações de US$ 3,47 bilhões e importações
de US$ 1,28 bilhão; gerando um superávit de US$ 2,19 bilhões.

SONDAGEM
Técnicos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento ela-

boraram, entre os dias 14 e 16 de abril, uma sondagem para co-
nhecer o panorama e os fatores de impacto causados pela pande-
mia da Covid-19 entre agricultores familiares do Estado de São
Paulo. O formato utilizado para o levantamento dos dados, os
próprios dados, os mapas e gráficos resultantes deste trabalho
foram compilados em uma Nota Técnica.

CRESCIMENTO
Com a pandemia do novo Coronavírus, as vendas de produtos

saudáveis, incluindo orgânicos, têm crescido nas últimas sema-
nas em diversos canais como o varejo, comércio eletrônico e
entregas em domicílio. Segundo especialistas, os cuidados com
a saúde e a questão ambiental ganharam relevância no cotidiano
dos consumidores.

LEVANTAMENTO
Desde o início de 2019, o Brasil tem apresentado conquistas

importantes para o agronegócio. De janeiro do ano passado até
março deste ano foram abertos 48 novos mercados, em 21 paí-
ses diferentes, com a diversificação de produtos e destinos para
o comércio do país. Estes números fazem parte de um levanta-
mento feito pela Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) re-
ferente ao trabalho desenvolvido pelo Ministério da Agricultura,
responsável pelos avanços na amplitude de mercado para o agro-
negócio brasileiro.

EDITOR
O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 62 anos, é paulis-

tano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exteri-
or; na República Oriental do Uruguai, República do Paraguai e
República Argentina. Em 2013 se interessou pelo setor do agro-
negócio, e agora tem esta coluna semanal de notícias do agrone-
gócio em geral. Também é o autor do quadrinho semanal Agro-
Cartoon, publicado no site: www.agro-cartoons.blogspot.com.br.
Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

O Brasil chegou a 105.222
mil pessoas infectadas pelo
novo coronavírus (covid-19) na
segunda-feira (4). Nas últimas
24 horas foram adicionadas às
estatísticas mais 4.075 casos,
aumento de 4% em relação a
ontem, quando foram registradas
101.147 mil pessoas nessa con-
dição. Foi o terceiro dia conse-
cutivo de estatísticas de queda
de novos casos em 24 horas,

após o recorde de 7.218, regis-
trado na quinta-feira.

Segundo atualização do Mi-
nistério da Saúde divulgada hoje,
o total de mortes subiu para
7.288. Com 263 novos óbitos, a
marca representou um aumento
de 4% em relação a ontem. No
domingo foram contabilizados
7.025 falecimentos e com a in-
clusão de 275 óbitos.  A letali-
dade permaneceu em 6,9%, a

mesma de ontem.
São Paulo se mantém como

epicentro da pandemia no país,
concentrando o maior número
de falecimentos (2.654). O es-
tado é seguido pelo Rio de Ja-
neiro (1.065), Pernambuco
(691), Ceará (491) e Amazonas
(425).

Além disso, foram registra-
das mortes no Pará (330), Ma-
ranhão (249), Bahia (134), Pa-

raná (94), Espírito Santo (116),
Minas Gerais (90), Paraíba (79),
Rio Grande do Sul (74), Rio
Grande do Norte (62), Santa
Catarina (52), Alagoas (72),
Amapá (49), Distrito Federal
(33), Goiás (30), Piauí (28),
Acre (28), Sergipe (17), Rondô-
nia (25), Mato Grosso (13),
Mato Grosso do Sul (10), Rora-
ima (11) e Tocantins (6). (Agên-
cia Brasil)

PGR pede depoimento de ministros
em inquérito sobre ingerência na PF

O procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, pediu na se-
gunda-feira, (4) ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF) realização
de diligências no inquérito que
apura suposta tentativa de inter-
ferência na Polícia Federal (PF).

No pedido encaminhado ao
relator, ministro Celso de Me-
llo, Aras pede autorização para a
tomada de depoimento de três
ministros e realização de perí-
cias. As medidas foram tomadas
após o ex-ministro da Justiça e
Segurança Pública Sérgio Moro

prestar depoimento à PF, no sá-
bado (1º). Ao deixar o governo,
Moro acusou o presidente Jair
Bolsonaro de interferência na
corporação.

No pedido de diligências, o
procurador pede que sejam rea-
lizados os depoimentos dos mi-
nistros da Secretaria de Gover-
no, Luiz Eduardo Ramos, Augus-
to Heleno, do Gabinete de Se-
gurança Institucional (GSI), e da
Casa Civil,  Walter Braga Netto,
além da deputada federal Carla
Zambelli (PSL-SP), para “escla-

recimentos dos fatos”.
Também devem ser ouvidos

os delegados da PF Maurício
Valeixo, Ricardo Saadi, Carlos
Henrique de Oliveira Sousa, Ale-
xandre Saraiva, Rodrigo Teixei-
ra e Alexandre Ramagem para
que informem se houve “even-
tual patrocínio, direto ou indire-
to, de interesses privados do pre-
sidente da República perante o
Departamento de Polícia Fede-
ral, visando ao provimento de
cargos em comissão e a exone-
ração de seus ocupantes”.

O procurador-geral da Repú-
blica também solicitou a cópia
de uma reunião realizada no dia
22 de abril entre o presidente
Bolsonaro, o vice-presidente,
ministros e presidentes de ban-
cos públicos, e os comprovan-
tes das assinaturas de exonera-
ção a pedido do ex-diretor da PF
Maurício Valeixo.

Desde a exoneração de
Moro, o presidente nega que te-
nha pedido para o então minis-
tro interferir em investigações
da PF. (Agência Brasil)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

9º SUBDISTRITO VILA MARIANA
OFICIAL - BEL JOÃO BAPTISTA MARTELLETTO
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os

documentos exigidos por lei.

IVO ROSADO RICARDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GERENTE,
NASCIDO EM SINTRA - LISBOA NO DIA (23/10/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLOS MANUEL RICARDO E
DE MARIA FERNANDA RIJO DIAS ROSADO RICARDO. EMIKA CALADO TEIXEIRA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA EM MACEIÓ, AL
NO DIA (14/11/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE LUIZ ELIAS TEIXEIRA E DE MARIA ELEONORA PEREIRA
CALADO.

EDITAL  DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008725-71.2020.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO, faz saber à Sílvia Maria Fornasaro Barreto
Prado, CPF 035.661.228-74, que nos autos do Cumprimento de Sentença, requerido por Banco
do Brasil S/A, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, intimada fica para no prazo de 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, efetuar o pagamento da importância de R$ 195.491,28 (25/02/
2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (art. 523 e §§ do CPC). Ficando cientes ainda, que nos termos do art. 525
do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 dias úteis para que os executados, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente sua impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 03 de abril de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1066780-37.2016.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina de
Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Reynaldo Mancilla Gutierrez, CPF
235.354.198-40, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por
parte de Banco Itaucard S.A, relativa ao veículo marca Fiat, tipo Doblo (FL) Advent, cor prata, ano
2015, placa FMC9587, chassi 9BD11940SF1129659, apreendido em 23.08.2019, haja vista o
inadimplemento da cédula de crédito nº 30410-758293450. Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a
integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após
o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de abril de 2020.
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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). CLAUDIA FELIX DE LIMA,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DOUGLAS CARLOS DE SOUZA, Brasileiro, Solteiro, Administrador, RG
50318167-5, CPF 429.495.698-46, que por este Juízo tramita de 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 úteis,
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 úteis
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 18 de março de 2020.           01 e 05.05

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos 
do PROC. Nº 1000490-55.2014.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Thiago Baldani Gomes De Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ move 
uma ação de Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 contra ESPÓLIO DE TANCREDO 
DO NASCIMENTO MINEIRO E OUTROS, objetivando a incorporação ao patrimônio público do imóvel localizado na Rua 
Engenheiro Cestari, s/n entre os números 97 e 103, 105 e 107, CEP 03349-000, São Paulo-SP, contribuintes nº 053.653.0009-2, 
053.653.0010-6, 053.653.0011-4 e 053.653.0012-2, declarado de utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 51.796, datado 
de 09.05.07 e Decreto Estadual nº 59.387 de 26.07.2013. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a 

 
 

São Paulo, aos 21 de novembro de 2019.                                                                                                                        B - 01 e 05
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Agressão à imprensa é inaceitável,
diz ministro da Defesa

O ministro da Defesa, Fer-
nando Azevedo e Silva, afirmou
na segunda-feira (4), por meio
que nota, que agressão a profis-
sionais de imprensa é “inacei-
tável”. Ele também defendeu a
liberdade de expressão e desta-
cou que as Forças Armadas pre-
zam pela independência e a har-
monia entre os Poderes da Re-
pública.

“As Forças Armadas cum-
prem a sua missão Constituci-
onal. Marinha, Exército e For-
ça Aérea são organismos de Es-
tado, que consideram a inde-

pendência e a harmonia entre os
Poderes imprescindíveis para a
governabilidade do País. A li-
berdade de expressão é requi-
sito fundamental de um País de-
mocrático. No entanto, qual-
quer agressão a profissionais de
imprensa é inaceitável”, diz um
trecho da nota.

No domingo, (3), durante
ato de apoio ao presidente Jair
Bolsonaro, em frente ao Palá-
cio do Planalto, na Praça dos
Três Poderes, jornalistas de di-
ferentes veículos de comunica-
ção, que cobriam a atividade,

foram agredidos fisicamente
por manifestantes. Entre os pro-
fissionais que sofreram agres-
sões está o fotógrafo Dida Sam-
paio, do jornal O Estado de S.
Paulo, que foi alvo de socos e
pontapés e precisou ser hospi-
talizado.

Mais cedo, o presidente Jair
Bolsonaro, que acompanhou as
manifestações de domingo, dis-
se que não viu, do alto da rampa
do Palácio do Planalto, as
agressões, mas defendeu a pu-
nição dos responsáveis.

Na nota, o ministro Fernan-

do Azevedo e Silva ainda defen-
deu que o país se concentre no
combate à pandemia do novo
coronavírus e que os militares
devem respeitar a “lei, a ordem,
a democracia e a liberdade”.

“O Brasil precisa avançar.
Enfrentamos uma Pandemia de
consequências sanitárias e so-
ciais ainda imprevisíveis, que
requer esforço e entendimento
de todos. As Forças Armadas
estarão sempre ao lado da lei,
da ordem, da democracia e da
liberdade. Este é o nosso com-
promisso.” (Agência Brasil)

Dólar volta a ultrapassar R$ 5,50 em dia
de nervosismo no mercado

Em um dia de nervosismo no
mercado financeiro, o dólar co-
mercial ultrapassou a barreira de
R$ 5,50. A moeda encerrou na se-
gunda-feira (4) vendida a R$ 5,522,
com alta de R$ 0,084 (+1,55%). A

bolsa caiu pela segunda sessão se-
guida e voltou a fechar abaixo dos
80 mil pontos. O euro comercial
fechou em R$ 6,04, voltando a
romper a barreira de R$ 6.

O dólar operou em alta du-

rante toda a sessão. Na máxima
do dia, por volta das 10h20, che-
gou a encostar em R$ 5,60. A
divisa acumula alta de 37,61%
em 2020. O Banco Central (BC)
interferiu pouco no mercado. A

autoridade monetária apenas ro-
lou (renovou) cerca de US$ 500
milhões de contratos antigos de
swap cambial – venda de dóla-
res no mercado futuro – que ven-
cerão em junho.(Agência Brasil)


