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PF vai investigar vazamento de dados
de Bolsonaro e outras autoridades

Estados e municípios receberam mais
de R$ 7 bi para combater pandemia
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Pedidos de auxílio emergencial
em análise somam 11 milhões

Pré-sal soma quase 70% da
produção brasileira de óleo

e gás, segundo ANP
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Compra:   5,19
Venda:       5,51

Compra:   5,81
Venda:       5,81

Pietro Fittipaldi é confirmado na edição
virtual das 24 Horas de Le Mans

Piloto reserva e de testes
da Haas na F1, o brasileiro Pi-
etro Fittipaldi disputará as 24
Horas de Le Mans Virtual nos
próximos dias 13 e 14 de ju-
nho. Confirmado na MPI
Zansho Sim Racing Team,
equipe do ex-piloto de Fórmu-
la 1 Max Papis, o jovem tam-
bém estará ao lado de Tony
Kanaan, vencedor da Indy-500
em 2013 e campeão da cate-
goria em 2004, e Sido Weijer,
piloto virtual renomado no
mundo dos e-Sports.

“Muito feliz e empolgado
por competir nas 24 Horas de
Le Mans Virtual juntamente
com duas lendas: Max Papis e
Tony Kanaan, e também um

dos melhores pilotos de e-Sports
do mundo, o Sido. Estou bem
ansioso para a corrida”, diz Pie-
tro, que conta com Papis como
um de seus conselheiros de per-
formance ao longo de toda a car-
reira.

Em 2020, os adiamentos de
etapas da Fórmula 1 fizeram com
que Pietro também corresse em
provas virtuais organizadas pela
categoria, inclusive conquistan-
do a pole position em Mônaco
na última etapa. Com experiên-
cia presencial em diversas cate-
gorias do automobilismo mundi-
al, o piloto brasileiro valorizou
as novas experiências on-line
durante a pandemia do novo co-
ronavírus.

“Estamos em um momento
em que precisamos dessas cor-
ridas virtuais para continuar evo-
luindo nossa preparação. A F1
pode voltar em julho e tenho que
estar preparado para correr caso
seja necessário, então fico mui-
to feliz de correr entre os me-
lhores pilotos do mundo nas
competições virtuais das últimas
semanas”, diz Pietro, campeão da
World Series em 2017 e que tes-
tou pela Haas na F1 nos últimos
anos, além de competir nas prin-
cipais categorias do mundo,
como WEC, Indy, DTM e Super
Formula.

A edição virtual das 24 Ho-
ras de Le Mans será disputada
entre os dias 13 e 14 de junho. A
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Motul fecha patrocínio master com Sertões.
Categoria Self tem novo uniforme

A Motul também é Sertões.
O acordo de dois anos da multi-
nacional francesa com a princi-
pal prova de off-road das Amé-
ricas foi lançando em coletiva
virtual realizada hoje, com o
CEO da Motul, Guillaume Pail-
leret e Joaquim Monteiro, prin-
cipal executivo do Sertões. O
primeiro fruto dessa nova rela-
ção se desenvolveu durante esta
semana, com a disputa do Ser-
tões virtual By Motul, que teve
Lucas Moraes, campeão dos car-
ros no Sertões 2019, ganhando
também o primeiro Sertões vir-
tual.

Das pistas eletrônicas, a Mo-
tul entra agora na poeira real do

Sertões como “Title Sponsor”
da categoria Self, reservada para
os pilotos de moto que prefe-
rem correr sozinhos, sem qual-
quer apoio mecânico.

O anúncio da nova parceria
Motul-Sertões feito em pleno
regime de isolamento social
mostra a confiança das duas
marcas no futuro do Sertões e
do Brasil. Com anos de experi-
ência no mundo das competi-
ções e uma relação antiga com
os maiores ralis do mundo, a
Motul desenvolveu tecnologia
suficiente para fazer a diferen-
ça também no Sertões.

Além do patrocínio da pro-
va,  que envolve também o for-

necimento de lubrificante,
acompanhamento técnico do
Motul Racing Lab, laborató-
rio volante que atravessa o
Brasil  prestando auxílio aos
competidores e colhendo da-
dos para análise de desempe-
nho dos seus produtos, a Mo-
tul pretende também se asso-
ciar com pilotos e equipes
capazes de agregar valor à sua
marca.

Do ponto de vista do Ser-
tões, a chegada da Motul é
motivo de grande otimismo
pois a linha de lubrificantes de
competição da marca incorpo-
ra produtos que serão muito
úteis para as equipes daqui.Categoria Self by Motul terá mais estrutura
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largada será às 10h da manhã (ho-
rário de Brasília) e terá 50 car-
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Os 113 poços do pré-sal res-
ponderam em abril por 69,5% da
produção brasileira de óleo e
gás, divulgou na terça-feira (2) a

Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP). Os dados são do Boletim
da Produção de Petróleo e Gás

Natural de abril de 2020, que
contabiliza um aumento de
31,2% em relação ao mesmo
mês do ano passado.     Página 3

EUA registram
743 mortes por
covid-19 nas

últimas
24 horas

Covid-19:
França sai aos

poucos do
confinamento

social
A França deu na terça-feira

(2) mais um passo rumo ao
desconfinamento social. Salas
de espetáculos, ginásios e res-
taurantes passam a funcionar
em todo o país.

Face aos riscos de contá-
gio, que se mantêm, são apli-
cadas algumas restrições em
Paris e na região de Val d’Oise,
ao norte da capital francesa. Os
clientes dos restaurantes só
vão poder ocupar mesas ao ar
livre, nas calçadas.

As novas medidas vão vigo-
rar até 21 de junho, quando será
feita uma reavaliação da pande-
mia. (Agencia Brasil)

Os Estados Unidos (EUA)
registraram 743 mortos devi-
do à covid-19 nas últimas 24
horas, elevando para mais de
105 mil o número de óbitos
desde o início da pandemia,
segundo contagem feita pela
Universidade Johns Hopkins.

Pelo menos 105.099 pes-
soas morreram no país, que re-
gistra o maior número de óbi-
tos e de casos confirmados em
todo o mundo.

De acordo com os núme-
ros contabilizados diariamen-
te pela Universidade Johns
Hopkins, sediada em Baltimo-
re (leste), até a 1h30 desta ter-
ça-feira, os Estados Unidos
notificaram mais de 1,8 milhão
de casos de contágio.

Em nível global, segundo
balanço da agência de notícias
AFP, a pandemia de covid-19
já provocou mais de 373 mil
mortes e infetou mais de 6,2
milhões de pessoas em 196
países e territórios.

Cerca de 2,6 milhões de
doentes foram considerados
curados. (Agencia Brasil)

O número de pessoas com
o pedido do auxílio emergencial
em análise subiu de 10,9 milhões
na segunda-feira (1º) para 11
milhões na terça-feira (2), disse
o presidente da Caixa Econô-
mica Federal, Pedro Guimarães.
Desse total, 5,7 milhões de ca-
dastros estão em primeira aná-
lise e outros 5,3 milhões em se-
gunda ou terceira análise, quan-
do o cadastro foi considerado
inconsistente e a Caixa permi-
tiu a contestação da resposta ou
a correção de informações.

O banco recebeu 106,6 mi-

lhões de solicitações de cadas-
tro no aplicativo e no site, das
quais 101,2 milhões foram pro-
cessadas até agora. Do total de
cadastros processados, 59 mi-
lhões foram considerados ele-
gíveis e 42,2 milhões
inelegíveis. O cadastro no pro-
grama pode ser feito no
aplicativo Caixa Auxílio
Emergencial ou no site
auxilio.caixa.gov.br.

Na última sexta-feira (29),
o banco terminou de pagar a
segunda parcela aos
beneficiários.   Página 3

Dólar tem maior queda
diária em dois anos
e fecha a R$ 5,21
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São Paulo tem novo recorde
de casos e de mortes

de covid-19
Na semana em que alguns

municípios começam a reabrir a
atividade econômica, o estado de
São Paulo voltou a registrar na
terça-feira (2) aumento no núme-
ro de casos e de mortes pela co-
vid-19, batendo novo recorde.
Também apresentou aumento na
ocupação de leitos de unidades
de terapia intensiva (UTI).

Com o registro de 6.999 no-
vos casos da última segunda-fei-
ra para a terça-feira, a região pau-
lista bateu recorde de novos ca-
sos, ultrapassando as 6.382 no-
vas confirmações registradas na
última quinta-feira (28). Com
isso, chegou a 118.295 casos
confirmados do novo coronaví-
rus.     Página 2

Maia diz que buscará acordo
com Alcolumbre sobre PL das

Fake News
Após o adiamento da votação

do Projeto de Lei (PL) 2.630/
2020, conhecido como PL das
Fake News, o presidente da Câ-
mara dos Deputados, Rodrigo
Maia (DEM-RJ) disse na terça-

feira (2) que vai conversar com
o presidente do Senado, Davi Al-
columbre (DEM-AP), para ten-
tar costurar um texto conjunto
das suas Casas sobre o tema.

Página 6

ros no grid, entre eles máqui-
nas LMP e GTE.
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São Paulo tem novo recorde de
casos e de mortes de covid-19

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

Na semana em que alguns
municípios começam a reabrir
a atividade econômica, o esta-
do de São Paulo voltou a regis-
trar na terça-feira (2) aumento
no número de casos e de mor-
tes pela covid-19, batendo novo
recorde. Também apresentou
aumento na ocupação de leitos
de unidades de terapia intensi-
va (UTI).

Com o registro de 6.999
novos casos da última segun-
da-feira para a terça-feira, a re-
gião paulista bateu recorde de
novos casos, ultrapassando as
6.382 novas confirmações re-

gistradas na última quinta-fei-
ra (28). Com isso, chegou a
118.295 casos confirmados do
novo coronavírus.

O estado bateu novo recorde,
com 327 novos óbitos, em com-
paração ao dia 19 de maio, quan-
do foram notificadas 324 mortes.
Com isso, até o momento são
7.994 mortes por covid-19.

A taxa de ocupação de leitos
de UTI também subiu, para
73,5%, no estado, e 85,5%, na
Grande São Paulo. Ontem, a taxa
de ocupação de leitos de UTI no
estado era de 69,3% e de 83,2%
na Grande São Paulo.

Em toda a região, estão in-
ternadas em UTIs 4.461 pesso-
as com suspeita ou confirmação
da doença, além de 7.479 pes-
soas em enfermarias. O total de
pessoas com alta hospitalar após
terem sido infectadas pelo novo
coronavírus é de 22.265.

Plano São Paulo
Segundo a secretária de De-

senvolvimento Econômico, Pa-
tricia Ellen, o aumento no núme-
ro de casos confirmados de co-
vid-19 pode ser explicado pela
maior capacidade de testagem.

Já para o coordenador do
Centro de Contingência do
Coronavírus de São Paulo, Car-
los Carvalho, o aumento tam-
bém pode ser atribuído ao atra-
so na contabilização dos casos.
Segundo explicou, nos fins de
semana, a quantidade notifica-
da é sempre menor, uma vez
que os dados ficam represados
e só costumam aparecer na ter-
ça-feira, quando são contabili-
zados os que ocorreram nos
dias represados.

Para a secretária, o aumento
do número em um único dia não
implica mudanças no Plano São
Paulo, que prevê a flexibilização

gradual e regional da economia.
Segundo Patricia Ellen, para que
uma região passe para a fase de
maior flexibilização econômica,
depende de avaliação feita nos
últimos sete dias – e não apenas
em um dia.

O Plano São Paulo leva em
consideração a capacidade hos-
pitalar para cada 100 mil habi-
tantes, a ocupação de leitos de
UTI da rede pública e privada, o
número de novas internações e
o de novos casos e de óbitos
ocorridos nos últimos sete dias.

Isolamento
A taxa de isolamento social

na segunda-feira (1) foi de 47%
no estado e 49% na capital. Na
segunda-feira passada, dia 25 de
maio, quando o feriado de 9 de
julho foi antecipado no estado,
a taxa no estado foi de 51%.

O governo vem afirmando
que observa uma desaceleração
da epidemia em São Paulo. Se-
gundo Carlos Carvalho, do Cen-
tro de Contingência, a capital já
pode ter chegado ao platô de ca-
sos, uma situação de pico contí-
nuo que demora a cair. De acor-
do com ele, na Grande São Pau-
lo e no interior paulista ainda

pode ocorrer um aumento dos
casos.

“A impressão que dá é que na
capital talvez esse platô já este-
ja ocorrendo. Na porção da
Grande São Paulo e em algumas
regiões do interior provavel-
mente esse número ainda pode
vir a aumentar”, disse Carvalho.

Leitos
Segundo o secretário estadu-

al da Saúde, José Henrique Ger-
mann, São Paulo tem ampliado o
número de leitos de UTI destina-
dos ao tratamento da covid-19
[doença provocada pelo novo co-
ronavírus]. Antes da pandemia, o
estado tinha 3.492 leitos de UTI.
Desse total, 1.071 foram desti-
nados para a covid-19.

Além disso, foram criados
3.622 novos leitos. A ideia é que,
em junho, sejam acrescidos até
1.604 novos leitos em todo o
estado. Com isso, a capacidade
passaria para 6.297 leitos de UTI
para a covid-19.

Segundo secretário-executi-
vo do Centro de Contingência do
Combate ao Coronavírus em
São Paulo, João Gabbardo, o es-
tado tem hoje uma taxa de óbi-
tos de 166 por milhão de habi-

tantes, abaixo de países euro-
peus como Itália e Espanha. A
Espanha tem taxa de 600 óbitos
por milhão de habitantes, en-
quanto a Itália tem 500 óbitos
por milhão de habitantes.

“São Paulo é hoje o nono
estado brasileiro em mortes por
milhão de habitantes. A capital é
a sétima capital em número de
óbitos por milhão de habitantes.
Isso se dá por duas razões im-
portantes: as medidas de isola-
mento e distanciamento. Em se-
gundo lugar, pela questão de lei-
tos de UTI. Quando a epidemia
começou, o estado de São Pau-
lo tinha mais leitos de UTI do
que países europeus antes da
epidemia, como França, Itália e
Espanha. São Paulo perdia para
a Alemanha. E não foi coincidên-
cia que a taxa de óbitos por mi-
lhão de habitantes, que no Bra-
sil está em 139 [por milhão de
habitantes], em São Paulo este-
ja em 166 [óbitos por milhão de
habitantes]. A Alemanha tem taxa
de 100 óbitos por milhão de ha-
bitantes porque tinha uma capa-
cidade de leitos muito maior”,
afirmou o secretário-executivo.
(Agencia Brasil)

Comércio protocola ações de
segurança para reabrir em São Paulo

A Associação Comercial de
São Paulo (ACSP) protocolou
na prefeitura recomendações
para a retomada das atividades
comerciais e de prestadores de
serviços como medida de pre-
venção para conter a pandemia
da covid-19.

No documento, constam
oito diretrizes básicas para que
os comerciantes possam rece-
ber os clientes de forma segura
e responsável.

Entre as recomendações, fi-

guram a redução da ocupação
nos ambientes de trabalho em até
35%; evitar abrir os estabeleci-
mentos em horários de pico, nos
quais os sistemas de transporte
estejam mais ocupados ou mais
utilizados; uso obrigatório de
máscaras por todos os funcioná-
rios e clientes; disponibilizar ál-
cool em gel 70% para uso obri-
gatório para higienização das
mãos; deixar em evidência indi-
cação de distanciamento mínimo
de 1,50m entre as pessoas; man-

ter todas as áreas comuns areja-
das com abertura das portas e
janelas; higienizar, com frequên-
cia, as áreas comuns e os sanitá-
rios; e preservar os grupos de
risco em locais adequados e
apropriados.

Segundo o presidente da
ACSP, Alfredo Cotait Neto, a
expectativa é que o protocolo
seja aprovado pela prefeitura
para que as empresas que estão
nessa fase possam começar a
operar o mais rápido possível,

mesmo diante de certas limita-
ções. A entidade aguarda a ho-
mologação do documento pelo
prefeito Bruno Covas.

“Junto a esses itens, anexa-
mos ao protocolo uma cartilha
elaborada pela ACSP, que con-
tém orientações de adequação,
visando cumprir todas as exigên-
cias da prefeitura para que os co-
merciantes possam abrir o seu
negócio com o máximo cuida-
do com a saúde de todos”, fina-
lizou. (Agencia Brasil)

Secretaria da Educação inicia semana
de planejamento do ensino a distância

Na segunda-feira (1º), a rede
estadual de ensino iniciou mais
uma fase de planejamento do
ensino a distância. Durante esta
semana, as equipes escolares
poderão participar de formações
e discussões e alinhar estratégi-
as, ainda considerando a situação
de isolamento social com as au-
las virtuais. O planejamento
acontece pelo canal destinado à
formação de professores no
aplicativo do Centro de Mídias
de SP (CMSP).

Na abertura, o secretário da
Educação, Rossieli Soares, des-
tacou a importância de ouvir as
experiências vividas pelos edu-

cadores durante a pandemia.
“Completamos 30 dias de ativi-
dades pelo Centro de Mídias
nesta semana que passou e isso
certamente traz um aprendizado.
Acreditamos que a maior parte
das coisas deram certo”, afir-
mou.

Um apontamento feito pelos
docentes e que deve ser acatado
pela Secretaria da Educação é a
redução de alguns processos,
como o preenchimento de pla-
nilhas de programas específicos.
“Neste momento, não faz senti-
do. Nós fizemos um planejamen-
to no início do ano para uma si-
tuação. Com a pandemia, a situ-

ação é absolutamente distinta”,
pontuou o secretário.

No chat interativo do CMSP,
os professores concordaram.
“Diminuir a burocracia neste
momento é muito importante”,
disseram. Na manhã da segunda-
feira (1º), foram mais de 130
mil conexões simultâneas.

Reflexões
Na segunda parte da progra-

mação da manhã, Leandro Kar-
nal, historiador, professor e es-
critor, compartilhou com seus
colegas docentes reflexões e
experiencias pessoais durante o
isolamento social.

O historiador afirmou que o

indivíduo pode ter seus medos,
mas quando assume o papel de
educador, diante de seus alunos,
é necessário ser referência e
manter a serenidade “Quando
tudo está desnorteado, autorida-
des como vocês, professora e
professor, devem demonstrar
equilíbrio e inclusive otimis-
mo”, incentivou.

Durante esta semana, os es-
tudantes poderão acompanhar
reprises das aulas pelo aplicati-
vo do CMSP, e nas TVs Educa-
ção e Universidade Virtual do
Estado de são Paulo (Univesp).
As aulas virtuais inéditas serão
retomadas no dia 8 de junho.

Unesp desenvolve espaço virtual para
consulta de estudos sobre COVID-19

A Pró-Reitoria de Pesquisa
da Universidade Estadual Paulis-
ta (Unesp) criou um espaço vir-
tual para dar maior transparên-
cia às pesquisas relacionadas à
COVID-19 (doença causada pelo
novo coronavírus) em desenvol-
vimento na instituição de ensi-
no. Denominado “Portal Pesqui-
sa COVID-19”, o espaço reúne
21 áreas em que existem grupos
de cientistas em atuação.

Ao todo, são cerca de 80 es-
tudos em todas as áreas do co-
nhecimento, sendo que a metade
já fez solicitação de recursos a
agências de fomento, como a
Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo (Fapesp).

As pesquisas presentes no por-
tal estão divididas em áreas como
“Desenvolvimento de Novas Tec-
nologias”, “Desenvolvimento de
Novos Tratamentos”, “Diagnósti-

co”, “Estudos Epidemiológicos”,
“Estudos Moleculares”, “Estudos
Farmacológicos”, “Pesquisas Clí-
nicas” e “Interação Hospedeiro-Pa-
tógeno”, entre outras.

O Comitê Científico Unesp
COVID-19 foi constituído em
27 de março de 2020 e agrupa
os trabalhos de professores e
pesquisadores que passaram a
estudar a doença em meio à pan-
demia. Os conteúdos disponibi-

lizados no portal obedecem a
preceitos estabelecidos pela éti-
ca em pesquisa e estão protegi-
dos por direitos autorais. O nú-
mero de pesquisas e o status em
que se encontram serão atuali-
zados de forma periódica.

Para enviar e atualizar dados
de projeto é necessário fazer
cadastro em formulário online.
O conteúdo pode ser acessado
pela internet.

Tabagismo está diretamente
relacionado a diversos tipos de câncer

O combate ao tabagismo é
uma luta constante da Secreta-
ria de Estado da Saúde. Além de
causar um mal-estar social, o
hábito de fumar pode ser causa-
dor de uma série de tipos de cân-
cer. De acordo com especialis-
tas, a maioria dos casos da do-
ença na bexiga que chegam ao
Instituto do Câncer de São Pau-
lo (Icesp), por exemplo, está re-
lacionada ao tabagismo.

“Há diversos fatores que con-
tribuem para o desenvolvimento
do câncer, inclusive hereditários,

mas é fato que o tabagismo é um
hábito que pode auxiliar no de-
senvolvimento da doença e me-
rece toda a nossa atenção”, apon-
ta Marcos Dall´Oglio, coordena-
dor da urologia do Icesp.

“É evidente o potencial do
cigarro como substâncias noci-
vas à saúde bucal, estando rela-
cionados ao surgimento de tu-
mores nessa região”, alerta o
oncologista clínico do Icesp,
Gilberto Castro.

Sandra Silva Marques, coor-
denadora estadual do Programa

de Tabagismo do Centro de Re-
ferência de Álcool, Tabaco e Ou-
tras Drogas (Cratod), vai além,
colocando em questão o cigarro
como contribuinte para novos
maus hábitos. “O tabaco é a porta
de entrada para outras drogas,
como o próprio álcool, que pode
desencadear em uma série de
outras doenças”, salienta.

O alto índice de pacientes
com câncer de cabeça e pesco-
ço indica para quem é ou já foi
tabagista. Além do tabagismo, o
etilismo (consumo excessivo de

álcool) também está associado
ao desenvolvimento desse tipo
de câncer. “O álcool, assim
como o tabaco, tem uma relação
expressiva com a doença. Cerca
de 50% dos nossos pacientes
são etilistas”, pontua o médico
Marco Aurélio Kulcsar.

O câncer de cabeça e pesco-
ço compreende um grupo de ne-
oplasias classificadas por loca-
lização, em áreas diretamente
envolvidas com as funções de
fala, deglutição, respiração, pa-
ladar, olfato e outros.

M Í D I A S
O jornalista  Cesar Neto  tem sua coluna (diária) de política

publicada na imprensa de São Paulo (Brasil) desde 1993. Foi se
tornando referência na Internet, pelo site  www.cesarneto.com  ...
Twitter @cesarnetoreal ... Email cesar@cesarneto.com

*
CÂMARA (SP)
Nesta altura da pandemia Covid-19, com número alto de mor-

tes, mudaram muito as contas dos vereadores que costumam ba-
ter na trave em relação ao número de reeleitos e eleitos por ban-
cada partidária. Até os veteranos não se arriscam sobre resulta-
dos eleitorais

*
PREFEITURA (SP)
Como quase todos os prefeitos do Estado de São Paulo e do

Brasil, o Bruno Covas (PSDB) vai vivendo cada dia como se fos-
se um ano inteiro. Acontece que a probabilidade da sua reeleição
tá na dependência de algum sucesso nas medidas de combate à
pandemia Covid-19

*
ASSEMBLEIA (SP)
A deputada Janaina Paschoal (ficante no PSL que foi da famí-

lia Bolsonaro) devia ter saído candidata a deputada federal. Seria
eleita e possivelmente como a mais votada da História entre as
mulheres. A lógica disso é o fato dela se dirigir direto à Câmara
Federal e Senado

*
GOVERNO (SP)
Doria (dono do novo PSDB) virou professor de comunicação

de Secretários, como o da Saúde, o médico Germann Ferreira.
Ontem, parecia o próprio Doria ao conduzir a coletiva de im-
prensa. Hoje será a 1ª quarta-feira de números consolidados so-
bre pandemia Covid-19

*
CONGRESSO (BR)
Enquadramentos jurídicos, principalmente das redes sociais,

através de projeto de lei rolando na Câmara Federal, pode não
vingar, porque foi a natureza humana que inventou mentiras e ver-
dades, milênios antes do face, twitter, instagram, youtube, ‘zap’ e
o que mais vier ...

*
PRESIDÊNCIA (BR)
O ataque criminoso - material roubado - feito pelos hackers

do Anônimo (português) dos dados do Bolsonaro, da família e de
ministros é tão grave, que talvez possa ser enquadrado na Lei de
Segurança Nacional. No caso Intercept-Moro, a coisa foi pro Su-
premo. E agora ?

*
PARTIDOS (BR)
Lula tá dizendo que não vai assinar manifestos suprapartidári-

os - tipo ‘Basta’ ou ‘Juntos’ - envolvendo políticos de outros par-
tidos - como por exemplo FHC e Ciro Gomes - é a prova provada
que o ex-Presidente ainda manda tudo no seu PT. É assim que os
partidos murcham

*
JUSTIÇAS (BR)
Pautando pro dia 10 (junho) a votação no plenário da validade

ou não de um inquérito interno (via Alexandre Moraes) sobre no-
tícias falsas (fake news). Foi a forma do presidente Toffoli fazer
com que Bolsonaro afrouxasse diminuísse confrontos com o de-
cano Celso Mello

*
HISTÓRIAS
O 1º dos Presidentes (governos militares de 1964 a 1985),

marechal Castelo Branco, tirou o Brasil de possível domínio co-
munista, como já rolava em Cuba. O último, general Figueiredo,
devolveu ao Parlamento (eleições indiretas), até as eleições di-
retas voltarem em 1989



Pré-sal soma quase 70% da
produção brasileira de óleo e gás,
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Lembre sempre de lavar as mãos

Os 113 poços do pré-sal res-
ponderam em abril por 69,5% da
produção brasileira de óleo e
gás, divulgou na terça-feira (2)
a Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP). Os dados são do Bole-
tim da Produção de Petróleo e
Gás Natural de abril de 2020, que
contabiliza um aumento de
31,2% em relação ao mesmo
mês do ano passado.

Em relação a março de
2020, a produção também cres-
ceu, com alta de 4,2%. A ANP
informa que foram extraídos
por dia do pré-sal no mês de abril
2,057 milhões de barris de pe-
tróleo e 86 milhões de metros

cúbicos de gás natural.
Apesar da expansão nos po-

ços do pré-sal, a produção naci-
onal de petróleo em todos os
poços caiu 0,5% em relação ao
mês de março. Já a produção
geral de gás natural aumentou
1,9%. Na comparação com abril
do ano passado, ambas cresce-
ram, com expansões de 13,6%
e 9,8%, respectivamente.

A produção diária do Brasil
chegou em abril a 3,738 milhões
de barris de óleo equivalente,
sendo 2,958 milhões de barris
de petróleo e 124 milhões de
metros cúbicos de gás natural.

A produção nacional se dá
em 272 áreas contratadas no re-

gime de concessão, duas áreas
de cessão onerosa e cinco no
regime de partilha, com a atua-
ção de 33 empresas operadoras.
Ainda que o pré-sal se destaque
na produção, o país têm mais
poços e áreas terrestres que
marítimas. São no total 6.989
poços, sendo 508 em 59 áreas
marítimas e 6.481 em 213 áre-
as terrestres.

O maior campo produtor no
Brasil é Lula, na Bacia de San-
tos, de onde saíram 1,033 mi-
lhão de barris de petróleo e 45,7
milhões de metros cúbicos de
gás natural por dia.

A plataforma com maior
produção de petróleo em abril

foi a Petrobras 75 (P-75), que
produz por meio de quatro po-
ços interligados nos campos de
Búzios e Tambuatá. A instala-
ção contribuiu com 158,5 mil
barris de petróleo por dia. No
caso do gás natural, a instala-
ção mais produtiva foi o Polo
Arara, que retirou 7,629 mi-
lhões de metros cúbicos por
dia, de 35 poços.

A pandemia de covid-19 pa-
ralisou temporariamente a pro-
dução em 21 campos maríti-
mos e 17 terrestres em abril.
Nos campos marítimos, 66 ins-
talações de produção interrom-
peram suas atividades. (Agen-
cia Brasil)

“Não abram rápido
demais”, recomenda

Opas sobre o isolamento
A diretora da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas),

Carissa Etienne, alertou na terça-feira (2) que os países devem
ser muito cuidadosos ao começar a flexibilizar as medidas de
isolamento. Ela disse que uma segunda onda de contágios pelo
novo coronavírus (covid-19) pode levar à perda dos esforços
feitos até o momento.

De acordo com a Opas, as Américas já registraram quase 3
milhões de casos da covid-19, e as curvas de contágios seguem
aumentando em muitas áreas, ou seja, mais pessoas adoecerão
amanhã do que hoje. Apenas na semana passada, foram registra-
dos 732 mil casos novos no mundo, dos quais mais de 250 mil
em países latino-americanos. A região das Américas contabiliza
mais da metade dos novos casos reportados mundialmente.

“A situação é terrível, mas não desesperadora. Temos que
aplicar as estratégias que vimos comprovadas até agora. Essa é a
única saída”, afirmou Etienne.

Ações
A diretora da organização chamou a atenção para três pontos

fundamentais. O primeiro é que os governos devem pensar duas
vezes antes de flexibilizar as medidas de distanciamento social,
pois essa segue sendo a melhor estratégia para conter a propaga-
ção do vírus. “Muitos lugares que viveram durante dois meses as
ordens de permanecer em casa agora pensam abrir. Devemos ser
cuidadosos. Meu conselho é que não abram rápido demais. Há o
risco de uma reemergência da covid-19, que poderia apagar to-
das as vantagens que conseguimos nos últimos meses. Conside-
rem um enfoque geográfico para o fechamento e abertura, base-
ados na transmissão”.

Ela reforçou que, até o momento, as medidas mais efetivas
são a ampla testagem, o rastreio dos casos e contatos, o trata-
mento dos doentes e o isolamento dos pacientes. E que o distan-
ciamento social desacelera a transmissão de maneira que os ser-
viços de saúde possam não entrar em colapso.

O segundo ponto é a vigilância como ferramenta mais valio-
sa para orientar as ações de saúde pública. “Mesmo que a capaci-
dade de testes não seja perfeita, praticamente todos os países da
região têm suficientes dados para rastrear e monitorar a propa-
gação do vírus. Isso é que deve impulsionar nossa decisão, e aju-
daria a dirigir as medidas de apoio social mais adequadamente,
utilizando os dados para adaptar a resposta, proteger as comuni-
dades vulneráveis e centrar seus esforços onde surjam as novas
infecções”.

O terceiro ponto é o fortalecimento dos sistemas de saúde.
“Nos últimos meses, os países deveriam ter fortalecido seus sis-
temas de infraestruturas sanitárias para essa onda, que sabíamos
que vinha. Especialmente melhorando a capacidades dos hospi-
tais. Muitos lugares estão esgotados e operando no limite de
suas capacidades.”

Etienne lembrou que o impacto da pandemia na região foi
severo, mas que poderia ter sido pior. “As autoridades sanitárias
implementaram medidas de saúde pública que achatam a curva
em suas comunidades. Mas as Américas são enormes e diversas,
e com desafios enraizados que fazem com que a detenção de um
vírus seja complicada. Enfrentamos três emergências simultâ-
neas: a sanitária, a econômica e a social. E devemos abordá-las
juntas, porque somos uma região de massivas desigualdades. Há
muito mais pessoas que não têm acesso à saúde de qualidade do
que as que sim.”

Ela ressaltou as dificuldades de combate ao vírus em algu-
mas megacidades, onde muitas pessoas vivem muito próximas
umas das outras e compartilham espaços e transporte público. E
que há grupos pobres e vulneráveis que não têm os meios para
permanecer em casa e se proteger.

“Somos uma região com grupos com muito risco de contrair
a doença e morrer: os indígenas, os migrantes e as pessoas com
outras doenças não transmissíveis. É uma região com sistemas
de saúde pública subfinanciados e frágeis, que enfrentam pro-
blemas muito mais sérios que a covid-19, como a malária, o sa-
rampo, a dengue e muitas outras doenças”, disse a diretora da
Opas.

Brasil
Marcos Espinal, diretor do Departamento de Doenças Trans-

missíveis da Opas, disse que a situação no Brasil é delicada e que
a organização está preocupada com o aumento de casos e de
mortes na última semana.

“As medidas de mitigação devem continuar sendo implemen-
tadas. Não podemos generalizar porque o Brasil é um território
enorme e os estados são diferentes. Mas, se olhamos pesquisas
feitas por universidades como a de Pelotas, elas sugerem uma
baixa prevalência em estados como Florianópolis [Santa Catari-
na] e uma elevada prevalência na Amazônia, por exemplo. Deve-
mos levar isso em conta e sugerir que os governadores sigam
implementando medidas”.

Espinal disse ainda que o Brasil, apesar de ter melhorado,
ainda não tem um número suficiente de testes, realizando apenas
cerca de 4,3 mil por milhão de habitantes, enquanto outros paí-
ses chegam a testar 15 mil, 20 mil, 25 mil pessoas por milhão de
habitantes.

“Estamos vendo no Brasil que a ocupação de leitos de UTI
[unidades de terapia intensiva] se encontra em uma situação pre-
ocupante em muitos estados, chegando a 80% em alguns como
Ceará, Amapá e Maranhão. É importante que se tomem medidas
para habilitar mais leitos. Temos cifras enormes no Nordeste e
no Norte, mas também em dois grandes estados, São Paulo e do
Rio de Janeiro. É muito difícil afirmar que isso vai retroceder
nas próximas semanas. Elas [as próximas semanas] serão cruci-
ais para o Brasil. Vai depender de como se implemente o pacote
de medidas no país”.

Indígenas
Sylvain Aldighieri, gerente de Incidentes da Opas, defendeu a

importância da prevenção e do controle da covid-19 nas popula-
ções indígenas.

“Estamos muito preocupados com as tendências na Bacia do
Amazonas. É importante fortalecer o sistema de vigilância nas
zonas mais remotas, para manter a atenção caso a caso. A princi-
pal recomendação é assegurar-nos de que existe uma estreita
colaboração com as associações indígenas, vinculando os gru-
pos indígenas ao processo de decisão, para garantir que se con-
siderem as barreiras culturais e linguísticas”.

O gerente recomenda também assegurar o contato com or-
ganizações não governamentais nacionais e internacionais, para
complementar as atividades que fazem os diferentes ministérios
de saúde dos países. (Agencia Brasil)

Pedidos de auxílio emergencial
em análise somam 11 milhões

O número de pessoas com
o pedido do auxílio emergen-
cial em análise subiu de 10,9
milhões na segunda-feira (1º)
para 11 milhões na terça-feira
(2), disse o presidente da Cai-
xa Econômica Federal, Pedro
Guimarães. Desse total, 5,7
milhões de cadastros estão em
primeira análise e outros 5,3
milhões em segunda ou tercei-
ra análise, quando o cadastro
foi considerado inconsistente
e a Caixa permitiu a contesta-
ção da resposta ou a correção
de informações.

O banco recebeu 106,6 mi-

lhões de solicitações de cadas-
tro no aplicativo e no site, das
quais 101,2 milhões foram pro-
cessadas até agora. Do total de
cadastros processados, 59 mi-
lhões foram considerados elegí-
veis e 42,2 milhões inelegíveis.
O cadastro no programa pode
ser feito no aplicativo Caixa Au-
xílio Emergencial ou no site
auxilio.caixa.gov.br.

Na última sexta-feira (29),
o banco terminou de pagar a se-
gunda parcela aos beneficiári-
os. Segundo o balanço acumu-
lado apresentado até agora, a
instituição desembolsou R$

76,6 bilhões, somadas ambas as
parcelas. No total, 58,6 mi-
lhões de pessoas receberam al-
guma parcela do benefício des-
de que o programa foi criado,
em abril, para ajudar as pessoas
a enfrentar os impactos da cri-
se causada pela pandemia de
covid-19.

Considerando apenas a se-
gunda parcela, 19,50 milhões de
brasileiros receberam R$ 35,5
bilhões. Do total pago até ago-
ra, R$ 30,3 bilhões foram para
beneficiários do Bolsa Família,
R$ 14 bilhões para aqueles ins-
critos no Cadastro Único para os

Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico) e R$ 32,3
bilhões para trabalhadores in-
formais que se cadastraram pelo
site ou pelo aplicativo.

O pagamento da segunda par-
cela acabou na última sexta-fei-
ra (29). De sábado (30) até o
próximo dia 13, os beneficiári-
os estão sacando o dinheiro do
lote, conforme um cronograma
baseado no mês de aniversário.
Na terça-feira, cerca de 2,7 mi-
lhões de pessoas nascidas em
março foram às agências da Cai-
xa retirar o auxílio. (Agencia
Brasil)

Auxílio emergencial: como conferir
se o CPF foi usado em uma fraude

Os brasileiros que suspeitam
de fraudes no pedido de auxílio
emergencial com o uso dos seus
dados podem consultar a página
do benefício para verificar as
informações.

Nessa página, o cidadão
deve informar CPF, nome com-
pleto, nome da mãe e data de
nascimento.

Segundo o tutorial para con-
sultar a situação do benefício, há
cinco respostas possíveis para o
pedido de auxílio que podem
ajudar a entender se há algo de
errado com o cadastro.

Confira as respostas pos-
síveis indicadas no tutorial:

Benefício aprovado: Signi-

fica que o cidadão é elegível a
receber o auxílio emergenci-
al. A data de envio para a Cai-
xa não representa a data efeti-
va do pagamento do benefício.
O calendário de pagamento
dos beneficiários deverá ser
consultado diretamente no
site da Caixa.

Benefício não aprovado: Sig-
nifica que o cidadão não é ele-
gível a receber o auxílio emer-
gencial. Na mesma tela, o cida-
dão poderá verificar qual crité-
rio não foi atendido, motivo que
causou a sua inelegibilidade ao
benefício.

Requerimento não encontra-
do: Caso o requerimento do ci-

dadão ainda não tenha sido rece-
bido pela Dataprev, é apresenta-
da a mensagem “Requerimento
não encontrado”.

Requerimento retido: A
mensagem significa que o cadas-
tro foi retido pela equipe de ho-
mologação do Ministério da Ci-
dadania em função da complexi-
dade de cenários e cruzamentos.
Com isso, será realizado novo
reprocessamento das informa-
ções pela Dataprev.

Dados inconclusivos: Caso o
sistema identifique problemas
nos dados do cidadão que impe-
çam a análise para concessão do
benefício, o sistema vai orien-
tar que se realize um novo reque-

rimento no site da Caixa para
complementar ou confirmar
seus dados cadastrais ou de sua
família.

Assim, observando essas res-
postas, é possível saber se al-
guém usou os dados indevida-
mente para pedir o benefício.

Segundo o Ministério da Ci-
dadania, em casos suspeitos de
fraude no auxílio emergencial, o
cidadão deve registrar denúncia
no sistema Fala.Br (Plataforma
integrada de Ouvidoria e Aces-
so à Informação da Controlado-
ria Geral da União - CGU), dis-
ponível na internet ou pelos te-
lefones 121 ou 0800 7070
2003. (Agencia Brasil)

As taxas de juros mais baixas
estimularam os clientes bancári-
os a trocar o financiamento imo-
biliário de banco. Em 2019, fo-
ram efetivados 4.610 pedidos de
portabilidade de contratos de cré-
dito imobiliário, informou na ter-
ça-feira (2) o Banco Central (BC).

Segundo o BC, embora ain-
da representem uma pequena fra-
ção do número total de créditos
portados, as efetivações nessa
modalidade cresceram mais de
200% em 2019, na comparação
com o ano anterior. No final de
2019, a média da taxa de juros
do crédito imobiliário era de
7,99% ao ano.

Considerando além da porta-
bilidade as renegociações, che-
ga-se a um total de 6 mil opera-
ções (R$ 2,15 bilhões) em 2019.
“Na portabilidade, o tomador mi-
gra o contrato de crédito imobi-
liário para outra instituição finan-
ceira que tenha oferecido condi-

Portabilidade de crédito
imobiliário cresce 200% em 2019

ções mais vantajosas ou, alterna-
tivamente, consegue condições
mais vantajosas renegociando o
contrato original com a institui-
ção com a qual tem o crédito
imobiliário”, explica o BC.

O BC cita também os casos
em que a renegociação não está
relacionada à portabilidade.
“Além das renegociações dentro
do processo de portabilidade,
existem renegociações de mer-
cado, ou seja, o tomador e o ban-
co acordam uma redução de ta-
xas, sem o envolvimento de ou-
tro banco no processo”, diz o
BC. Nessa modalidade, no mes-
mo período, ocorreram renego-
ciações em aproximadamente
30 mil contratos (R$ 9,94 bi-
lhões).

A mediana das novas taxas
das operações portadas foi de
7,71% ao ano, o que significa
uma redução de 2,99 pontos per-
centuais em relação à mediana

das taxas originais dos contratos.
A maior parte dos contratos

portados (79,1%) foi de crédi-
tos originados entre o segundo
semestre de 2015 e o primeiro
de 2017, período que apresenta
as maiores taxas de mercado.

Simulação
Segundo o BC, as reduções

nas taxas com a portabilidade são
significativas. Por exemplo, se
um contrato de R$ 300 mil de
crédito imobiliário com uma
taxa de juros de 10% ao ano e
duração de 30 anos fosse porta-
do ou renegociado, alterando a
taxa de juros para 9% ao ano (di-
minuição de 1 ponto percentu-
al), teria um desconto superior
a R$ 40 mil no total a ser de-
sembolsado (desconto aproxi-
mado de R$ 200,00, ou 7,9%, na
prestação mensal).

“Não obstante a queda signi-
ficativa das taxas, resultante do
processo de redução da Selic, e

do grande crescimento nas ope-
rações de portabilidade em
2019, uma estimativa simples
sugere que os benefícios da por-
tabilidade ainda atingem uma
pequena fração do seu potenci-
al”, diz o BC.

Considerando apenas as ope-
rações contratadas antes de
2019, adimplentes e com taxas
de juros acima de 10% ao ano,
existem no sistema financeiro
570 mil operações (R$ 102,8
bilhões) que poderiam se favo-
recer direta ou indiretamente da
portabilidade. Os 36 mil contra-
tos que se beneficiaram com re-
dução de taxa de juros em 2019
representam apenas 6,4% desse
potencial, destaca o BC. “Se as
taxas de mercado se mantiverem
em patamares historicamente
baixos, há ainda elevado poten-
cial para ganhos com a portabi-
lidade do crédito imobiliário”,
conclui. (Agencia Brasil)

Confiança do empresário do comércio
cai 20,9% de abril para maio

O Índice de Confiança do
Empresário do Comércio
(Icec), medido pela Confedera-
ção Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
(CNC), teve uma queda de
20,9% na passagem de abril
para maio deste ano. Essa foi a
maior queda registrada pelo in-
dicador desde o início da pes-
quisa em março de 2011.

Com a queda, provocada pe-
los impactos econômicos da
pandemia do novo coronavírus
(covid-19), o indicador atingiu
em maio 94,5 pontos, em uma
escala de zero a 200 pontos, o
menor nível desde setembro de
2016, chegando à zona de avali-
ação negativa (menos de 100
pontos). Em relação a maio de
2019, a queda chegou a 22,8%.

“Entre as iniciativas para
combater o vírus, o isolamento
social segue motivando a para-
lisação de empresas, fazendo
com que a grande maioria tenha
drásticas reduções em seus fa-
turamentos, com riscos reais de
encerrar suas atividades em de-
finitivo”, afirma o presidente da
CNC, José Roberto Tadros.

A confiança dos empresários

na situação atual teve quedas de
26,5% em relação a abril e de
25,4% na comparação com maio
de 2019. As expectativas em re-
lação ao futuro tiveram quedas de
20,9% na comparação com abril
e de 26,3% em relação a maio.
Em ambos os casos, os recuos
mais intensos na avaliação foram
referentes à situação da econo-
mia. (Agencia Brasil)
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006322-51.2019.8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Erasmo Samuel Tozetto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
MARCELO BATISTA DOS SANTOS, CPF 112.655.918-06. SEEICHE ABDO JÚNIOR, CPF 396.317.328-94 e a AUTO POSTO 
NOVA LORENA LTDA., CNPJ 11.511.319/0001-06, na pessoa de seu representante legal, que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de Sentença, movida por BANCO SANTANDER (Brasil) S/A. Encontrando-se os réus 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 

R$ 152.903,05, devidamente 

publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de setembro de 2019.     B - 02 e 03

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0015503-85.2019.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA TERESA GONÇALVES FRUTUOSO, Brasileiro, RG W258537-0, que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Condomínio Residencial Jardim das Margaridas. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 

 
15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos  

 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de novembro de 2019.                                                            B - 02 e 03

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL I - SANTANA - 3ª VARA CÍVEL -
Avenida Engenheiro Caetano Alvares, 594 - 2º andar - salas 205 e 206 - Casa
Verde -  CEP 02546-000 -  Fone: (11) 3951-2525 -  São Paulo-SP -  E-mai l :
santana3cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº
1002839-51.2018.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). JORGE ALBERTO QUA-
DROS DE CARVALHO SILVA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PADARIA E
CONFEITARIA CONSULADO DO PÃO LTDA - EPP, CNPJ11.965.355/0001-31,
DOMINGOS MANUEL FERNANDES, CPF 320.810.738-20 e MARIA FLORINDA
FERNANDES, CPF 201.233.878-09, que lhes foi proposta uma ação de EXECU-
ÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por parte de ESMERALDA FERRARI GOMES e
OUTROS,  alegando em síntese serem credores dos executados no valor de
R$263.783,94, em decorrência do não pagamento de alugueis e impostos previs-
tos no contrato de locação do imóvel sito à Rua Tenente Agenor Soares, nº 61,
Jardim São Paulo, São Paulo/SP, CEP 02081-010. Encontrando-se os réus em
lugar incer to e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, PAGUE o valor da dívida, acrescida dos
honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado do débito, ou EMARGUEM a execução no prazo de 15
(quinze) dias .  Caso o(a,s) executado(a,s) efetue(m) o pagamento no prazo
acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art.
827, § 1º, do Código do Processo Civil).Não sendo apresentada defesa, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de maio de 2020.

02  e  03/06

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n. 1068547-47.2015.8.26.0100. O Dr. Rodolfo César Milano, Juiz
de Direito da 43ª Vara CÍvel - Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, faz saber a Sérgio Alberico
(CPF 094.451.098-13), que BANCO DO BRASIL S/A lhe ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial,
objetivando condenar o réu ao pagamento de R$ 562.521,22 (quinhentos e sessenta e dois mil quinhentos e
vinte e um reais e vinte e dois centavos), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente a Cédula de
Crédito Bancário de nº 497.100.852. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que efetue o pagamento da importância de R$ 562.521,22 (quinhentos e sessenta e dois mil quinhentos
e vinte e um reais e vinte e dois centavos), em 03 (três) dias, a fluir após os 20 dias supra nos termos do artigo
829 do CPC, devidamente corrigida. Fica ciente que poderá se opor à execução por meio de embargos, no
prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 915 do CPC. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei.
São Paulo, 27 de março de 2020. 03 e 04/06

Intimação. Prazo 20 dias.Proc. 0010962-78.2020.8.26.0100.O 
Dr. Vitor Frederico Kümpel, Juiz de Direito da 27ª Vara Cível 
Central/SP.Faz saber a Mariana B de Souza Santos 
Playgrounds ME - JM Play CNPJ 24.586.543/0001-09, que 
Condominio Galeria do Bras requereu o cumprimento da 
sentença proferida, para receber a quantia de R$ 8.530,13 
(fev/20). 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.NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 14 de abril de 2020.                  [03.04] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 0012830-62.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a).RODRIGO RAMOS, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a 
Emerson de Jesus CPF 217.196.528-21, que Henrique D
requereu o cumprimento da sentença, para receber a quantia 
de R$ 8.615,97 (fev/2018). Estando o executado 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.                        [03,04] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO DIGITAL Nº 1011512-03.2018.8.26.0011. O MM. Juiz de Direito da 4ª 
Vara Cível,do Foro Regional XI-Pinheiros,Estado de São Paulo,Dr.Rogério de Camargo Arruda,na forma da Lei,etc,FAZ SABER 
a GUATAPARÁ FLORESTAL PLANEJAMENTO E REFLORESTAMENTO LTDA, CNPJ 45.368.065/0002-03, que foi proposta 
(também em face de Henry Nabeta, já citado) uma ação de Adjudicação Compulsória por parte de Idio Aparecido Scardovelli e 
Maria Aparecida Faleiros Scardovelli, objetivando a outorga da escritura pública conforme contrato particular quitado e outros 
documentos nos autos. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua CITAÇÃO por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, serão presumidos verdadeiros os fatos alegados pelos autores na 
inicial. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 16 de dezembro de 2019            [03,04] 

ISEC SECURITIZADORA S.A.
COMPANHIA ABERTA - CNPJ Nº: 08.769.451/0001-08 - NIRE: 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) das 54ª e 55ª séries da 4ª Emissão da Isec 
Securitizadora S.A (“Emissora” e “Emissão”), a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., (“Agente 
Fiduciário”), e os representantes da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos 
Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação, em 23 de junho de 2020, às 10 horas, de modo 
exclusivamente digital, conforme disposições da Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020, através da plataforma 
unifi cada de comunicação microsoft teams (“Teams”) a ser enviado o link para conexão pela Emissora, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 08.769.451/0001-08 (“Emissora” ou “Securitizadora”), a fi m de, deliberar e/ou discutir sobre a seguinte Ordem do 
Dia: ORDEM DO DIA: (a) A confi rmação ou não da exigência de Recompra Compulsória, pelo Cedente, nos termos do item 
(xxi) da Cláusula 4.1 do Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças (“Contrato 
de Cessão”) com o consequente resgate antecipado dos CRI, diante da verifi cação de insufi ciência dos Recursos depositados 
na Conta Vinculada por dois meses consecutivos. (b) Caso os investidores não exijam a Recompra Compulsória, deliberar 
sobre a solicitação formal da Cedente, datada de 21 de maio de 2020 (“Solicitação”), em razão o cenário crítico que assola 
o mercado nacional e internacional nesse momento, originado pelo novo corona vírus causador da Covid-19, e que abrange 
os seguintes pedidos: (i) a concessão ou não de prazo até dezembro de 2020 para que a Cedente recomponha o Valor 
Mínimo dos Recursos disponíveis na Conta Vinculada (cláusula 3.1.1. do Contrato de Cessão Fiduciária), correspondente ao 
valor necessário para a quitação integral de 3 (três) parcela mensal de pagamentos - PMTs vincendas, na respectiva data 
de apuração; (ii) Aprovação ou não da liberação para a Cedente dos Recursos disponíveis na Conta Vinculada, até então 
bloqueados pelo Banco Depositário conforme solicitado pela Emissora nos termos da cláusula 3.1.1 do Contrato de Cessão 
Fiduciária, em razão de os Recursos depositados na Conta Vinculada não terem atingido o Valor Mínimo nas apurações 
realizadas em 05 de abril e 05 de maio de 2020; (iii) Desconto no valor do pagamento mensal dos Aluguéis, ou prorrogação de 
pagamento mensal dos Aluguéis a partir do mês de maio de 2020 a dezembro de 2020, e consequente prorrogação das PMT 
(parcelas do CRI), previstas no Anexo I ao Termo de Securitização, de competência a partir de maio de 2020 até dezembro de 
2020, calculados na forma prevista na Cláusula 1.25 do Contrato de Cessão, com acréscimo ao saldo devedor dos valores não 
pagos e redefi nição do fl uxo mensal no período remanescente do CRI; e (c) Autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente 
Fiduciário, a realizarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações da presente assembleia, incluindo, 
mas não se limitando, à celebração de aditamentos aos Documentos da Operação. Quórum: O quórum de aprovação desta 
assembleia para deliberação sobre o item ‘(a)’ da Ordem do Dia é de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em 
Circulação, em primeira convocação, e 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação, em segunda convocação, 
nos termos do item 8.2 do Termo de Securitização. Com relação aos demais itens da Ordem do Dia o quórum de aprovação 
em primeira convocação e em segunda convocação é de maioria dos CRI em Circulação presentes à Assembleia Geral, 
representados pelos Titulares de CRI, nos termos do item 15.8 do Termo de Securitização. Tendo em vista que a assembleia 
será sediada de forma remota com o Teams, acima mencionado, pedimos aos Titulares de CRI que apresentem, por e-mail, 
para assembleias@vortx.com.br ou agentefi duciario@vortx.com.br e gestao@isecbrasil.com.br e juridico@isecbrasil.com.br, 
todos os documentos de representação para a participação na assembleia (vide abaixo exemplos de documentos), com a 
indicação da(s) pessoa(s) naturais que representarão cada investidor e os endereços eletrônicos correspondentes para envio 
do link de acesso para a participação na assembleia. Exemplo de documentos de representação: 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 do 
signatário e devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. Demais informações e orientações acerca da presente Assembleia 
encontram-se disponibilizadas no site do Agente Fiduciário, qual seja, www.vortx.com.br, juntamente com o presente edital 
de convocação e serão encaminhadas diretamente a todos os Titulares dos CRI.

São Paulo, 01 de junho de 2020.
ISEC SECURITIZADORA S.A.

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 DAS 9ª, 10ª, e 11ª 
SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) das 9ª, 10ª e 11ª Séries da 1ª Emissão da 
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), 
a PENTAGONO S.A 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 segunda convocação em 16 de 
junho 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, conforme detalhado abaixo, para deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 
600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA 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 Titulares dos CRA 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 previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, 
com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, 
para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@
pentagonotrustee.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, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado. A AG 
será instalada, em segunda convocação, nos termos da cláusula 12.5 do Termo de Securitização, com a presença de 
qualquer número de Titulares dos CRA em Circulação. Ficam os senhores Titulares dos CRA 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 
contêm ressalvas, serão consideradas automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na 
segunda convocação. São Paulo, 03 de junho de 2020. CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

Organosolvi - Soluções Orgânicas para a Vida S.A.
CNPJ/ME nº 12.589.885/0001-95 - NIRE nº 35.300.454.791

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, hora, local: 05.03.2020, 14:30h, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 400, 1º andar, Lado A, São Pau-
lo/SP. Presença: Totalidade dos membros. Mesa: Presidente: Celso Pedroso, Secretária: Célia Maria Bucchianeri 
Francini Vasconcellos. Deliberações aprovadas: Os conselheiros, por maioria de votos ratifi cam o que segue, com 
as restrições e votos contrários apresentados pelos Conselheiros Sérgio Massao Watanabe e Sérgio Kenji Watanabe: 
(i) A assinatura realizada isoladamente por José Francivito Diniz, RG 14.334.651-9 SSP/SP, CPF/ME 058.148.818-01, 
no Quarto Aditamento ao Contrato Global de Reconhecimento de Obrigações e Outras Avenças celebrado em 
28.02.2019 entre o Banco Bradesco S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Itaú Unibanco S.A. e Banco Original S.A. 
(“Credores”) e a Companhia, Battre - Bahia Transferência e Tratamento de Resíduos Ltda., Essencis Soluções Am-
bientais S.A., GPO Gestão de Projetos e Obras Ltda., Guamá Tratamento de Resíduos Ltda., GRI Gerenciamento de 
Resíduos Industriais S.A., Organosolvi Soluções Orgânicas para a Vida S.A., Revita Engenharia S.A., Rio Grande Am-
biental - Serviços de Limpeza Urbana e Tratamento de Resíduos S.A., São Carlos Ambiental Serviços de Limpeza Ur-
bana e Tratamento de Resíduos Ltda., SL Ambiental Serviços de Limpeza Urbana e Tratamento de Resíduos S.A., Sol-
ví Saneamento Ltda., Solví Participações S.A., Termoverde Caieiras Ltda., Termoverde Salvador S.A., Vega Engenharia 
Ambiental S.A. (“Devedoras” e “Aditamento ao Contrato Global”, respectivamente). (ii) Todos os atos que 
já tenham sido praticados e documentos que já tenham sido celebrados de forma isolada por José Francivito Diniz 
que sejam relacionados ao disposto no item acima. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 05.03.2020. Conselhei-
ros: Celso Pedroso, Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos, Ricardo Nogueirão Luiz, Sérgio Massao Watanabe, 
Sérgio Keenji Watanabe/ p. Sérgio M. Watanabe, por procuração conjunta outorgada à Dra. Marisa Andrea Gonzalez 
- OAB/SP 328.065. JUCESP 153.370/20-8 em 19.03.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Revita Engenharia S.A.
CNPJ/ME 08.623.970/0001-55 - NIRE 35.300.338.952

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 27.11.2019
Data, Hora, Local: 27.11.2019, às 10h, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, Térreo, Sala 1, Bairro 
Jaguaré, São Paulo/SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva, 
Secretário: Lucas Quintas Radel. Considerandos: Os pontos abaixo são parte integrante da presente Ata e 
contemplam o histórico que deverá ser examinado pelas Acionistas: (i) Em 31/12/2011 ocorreu uma Reunião do 
Conselho de Administração da Companhia, órgão vigente à época, na qual restou autorizado o aporte de R$ 14.533,00 
na sociedade coligada denominada Vega Valorização de Resíduos S.A. - VVR, CNPJ/ME nº 14.749.160/0001-42 
e JUCESP-NIRE 35.300.416.295 (“VVR”), através da conferência de ativos e passivos (“Acervo”), conforme laudo de 
avaliação (“Laudo de Avaliação”) à época. Da referida reunião lavrou-se uma ata privativa, a qual foi assinada por 
todos os conselheiros e também transcrita no Livro de Reuniões do Conselho de Administração. (ii) Nesta mesma data 
também ocorreu uma AGE dos Acionistas da VVR, aprovando, dentre outras matérias, o Laudo de Avaliação do Acervo 
que foi aportado pela Companhia e o respectivo aumento de Capital, mediante a emissão de 14.533 ações, ao preço 
de emissão de R$ 1,00 cada, por subscrição e integralização particular da Companhia. Da referida Assembleia lavrou-
se uma Ata, a qual foi registrada na JUCESP sob nº 148.832-12-0, em sessão de 09/04/2012. (iii) Não obstante, não 
houve, à época, uma AGE dos Acionistas da Companhia, aprovando o Laudo de Avaliação e o aporte do Acervo na VVR, 
sendo que, para fi ns de regularização, faz-se necessário proceder com tal Assembleia e o respectivo registro de sua ata 
na JUCESP. Deliberações Aprovadas: Aprovaram a ratifi cação do seguinte: (i) Ata Privativa da Reunião do 
Conselho de Administração, realizada em 31/12/2011, que autoriza o aporte de R$ 14.533,00 na coligada VVR, 
mantendo seus efeitos de pleno direito; (ii) Laudo de Avaliação do Acervo que foi aportado na VVR; (iii) Aumento de 
capital da VVR, no valor de R$ 14.533,00, mediante a integralização do Acervo relacionado no Laudo de Avaliação; e 
(iv) Autorização dada à Administração para fi rmar todos os instrumentos contratuais necessários para formalização 
da capitalização ora ratifi cada e para tomar as providências necessárias visando ao integral cumprimento da 
deliberação. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 27.11.2019. Acionistas: Solvi Participações S.A., Celso 
Pedroso, Patrícia Bicudo Barbosa; Servy Participações S.A., Lucas Quintas Radel, Célia Maria Bucchianeri Francini 
Vasconcellos. JUCESP nº 155.965/20-7 em 05.05.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ENCALSO PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES S.A.
Companhia Aberta

NIRE 35.300.471.776 - CNPJ 21.262.638/0001-70
AVISO AOS ACIONISTAS

ENCALSO PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES S.A., sociedade anônima aberta com sede na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.421, 8º Andar, Parte, Jardim Paulista, CEP 
01401-001, com registro na categoria “A” perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), sob o nº 2370-1, 
inscrita no CNPJ sob o nº 21.262.638/0001-70 (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo 133 da 
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em 
geral que os documentos e informações relacionados às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral 
Ordinária da Companhia a ser realizada, em primeira convocação, no dia 3 de julho de 2020, encontram-se à 
disposição dos acionistas na sede da Companhia, localizada na cidade de na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.421, 8º Andar, Parte, Jardim Paulista, CEP 01401-001, tendo 
sido enviados também à CVM (www.cvm.gov.br) e à B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). Comunicamos, 
ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela legislação aplicável foi realizada nesta data no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia SP. São Paulo, 3 de junho de 2020. Fabio Junior Pereira 
Quintiliano - Diretor de Relações com Investidores.
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Estados e municípios receberam mais
de R$ 7 bi para combater pandemia

PÁGINA 4 Nacional
Jornal O DIA SP

QUARTA-FEIRA, 3 DE JUNHO DE 2020

Lembre sempre de lavar as mãos

tituto do Ministério da Saúde,
Élcio Franco, informou em en-
trevista coletiva que desde o
início do ano foram repassados
a estados e municípios R$ 7,7
bilhões voltados ao enfrenta-
mento da pandemia do novo co-
ronavírus.

“É um reforço para que es-
tados e municípios invistam na
contratação de pessoal, na re-
quisição de equipamentos para
poder enfrentar da melhor for-

ma a covid-19, seja ampliando
estruturas hospitalares, melho-
rando a infraestrutura existente
ou capacidade de enfrentamen-
to”, afirmou Franco.

Até o momento, acrescen-
tou, foram adquiridos 2.651 ven-
tiladores pulmonares a estados
e municípios. Estes equipamen-
tos são considerados chave
para o atendimento de infecta-
dos com a covid-19. Destes,
1.486 foram encaminhados para

reforçar unidades de terapia in-
tensiva (UTIs) e 1.165 para sis-
temas de transporte (em ambu-
lâncias, por exemplo).

Leitos
A diretora do Departamen-

to de Atenção Hospitalar, Do-
miciliar e Urgência da pasta,
Adriana Teixeira, declarou que
até o momento foram habilita-
dos 7.441 leitos para tratamen-
to de pacientes com covid-19,
sendo 7.210 para adultos e 231

Governo oferece garantia em empréstimo
para pequena e média empresa

O Ministério da Economia e
o Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social
(BNDES) oferecerão garantia
emergencial para reduzir risco
de pequenas e médias empre-
sas na concessão de crédito.
Medida provisória publicada na
terça-feira (2) no Diário Oficial
da União cria o Programa Emer-
gencial de Acesso ao Crédito,
com o objetivo de facilitar, du-
rante o período de calamidade,
o acesso de pequenas e médias
empresas (PMEs) a novos em-
préstimos.

Segundo o Ministério da
Economia, o modelo de estímu-
lo ao crédito por meio da con-
cessão de garantias foi usado

por muitos países como medida
para mitigar os efeitos da co-
vid-19 no setor produtivo. O
ministério acrescenta que no
Brasil, durante este período, a
carteira de crédito das institui-
ções financeiras referente às
grandes empresas aumentou de
forma mais acelerada em com-
paração às pequenas e médias,
tendo em vista o ambiente de
incerteza e a expectativa de mai-
or inadimplência desse seg-
mento.

Com a publicação da Medi-
da Provisória nº 975, o Ministé-
rio da Economia fica autorizado
de imediato a aportar R$ 5 bi-
lhões no Programa Emergencial
de Acesso ao Crédito. O pro-

grama será operado pelo BN-
DES, nos moldes do Fundo Ga-
rantidor para Investimentos
(FGI). Novos aportes do Tesou-
ro poderão ser realizados até o
final do ano de 2020, no valor
total de até R$ 20 bilhões, por
decisão do Ministério da Eco-
nomia, conforme a performance
do programa e necessidade de
concessão de garantias.

O BNDES ficará responsá-
vel pela administração dos re-
cursos e outorga das garantias
aos agentes financeiros que
emprestarem recursos no âmbi-
to do Programa Emergencial do
Acesso ao Crédito. A prestação
de garantia será de até 80% do
valor de cada operação da em-

presa com o agente financeiro.
De acordo com o ministé-

rio, os bancos terão que zelar
por uma inadimplência contro-
lada de sua carteira, incluindo
todo o processo de recupera-
ção de crédito. Para cada R$ 1
real destinado ao fundo, o mi-
nistério estima que possa ga-
rantir e destravar até R$ 5 reais
em financiamentos às peque-
nas e médias.

O Programa Emergencial de
Acesso ao Crédito vai oferecer
garantias para os empréstimos
realizados até dezembro de 2020
às empresas com faturamento
anual entre R$ 360 mil e R$ 300
milhões (apurado em 2019).
(Agencia Brasil)

O governo federal anun-
ciou, na terça-feira (2), a parti-
cipação do Brasil no projeto
Acelerador de Vacina (ACT
Accelerator), iniciativa interna-
cional para produção de vaci-
na, medicamentos e diagnósti-
cos contra o novo coronavírus.
O projeto conta com a adesão
de mais de 44 países, empresas
e entidades internacionais, in-
cluindo a Organização Mundi-
al de Saúde (OMS).

“Decidimos que o Brasil vai
entrar no chamado acelerador de
vacinas, que é um projeto aí de
vários países e empresas priva-
das que estão buscando inves-
tir e trabalhar em conjunto para
o desenvolvimento de uma va-
cina para o Covid-19”, informou
o ministro das Relações Exterio-
res, Ernesto Araújo, após parti-
cipar de uma reunião, no Palá-
cio do Planalto, para encaminhar
a adesão do Brasil.

Também participaram da
reunião, que foi coordenada
pelo ministro da Casa Civil, Bra-
ga Netto; o ministro da Ciên-
cia, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC), Mar-
cos Pontes; o ministro interino
da Saúde, Eduardo Pazuello e o
secretário Especial de Produti-

Brasil ingressa em
consórcio global para

produzir vacina
contra Covid-19

vidade, Emprego e Competiti-
vidade do Ministério da Eco-
nomia, Carlos da Costa.

Marcos Pontes destacou a
competência internacionalmen-
te reconhecida do Brasil no de-
senvolvimento e produção de
vacinas e a qualificação dos
pesquisadores brasileiros. Se-
gundo ele, a expectativa é de
que o país, participando dessa
iniciativa, possa ter acesso mais
rápido à futura vacina contra o
vírus. “O Brasil é um país que
tem uma competência no de-
senvolvimento de vacinas, a
capacidade de nossos pesqui-
sadores e cientistas é reconhe-
cida internacionalmente, assim
como a capacidade produção de
vacinas”, explicou.

O governo infirmou que a
Bio-Manguinhos, unidade pro-
dutora de imunobiológicos da
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), é uma das instituições
com capacidade de produzir a
vacina no futuro. Além de par-
ticipar do acelerador de vacina,
o ministro Ernesto Araújo infor-
mou que o país também esta-
belecerá cooperação bilateral
com outros países que desen-
volvem estudo na área. (Agen-
cia Brasil)

O secretário-executivo
substituto do Ministério da
Saúde, Élcio Franco, a diretora
do Departamento de Atenção
Hospitalar, Domiciliar e Urgên-
cia, Adriana Teixeira, e o secre-
tário de Políticas Públicas para
Emprego do Ministério da Eco-
nomia, Fernando de Holanda,
participaram de entrevista, na
terça-feira(2), sobre ações de
combate à pandemia de covid-

19.
Boletim do Ministério da

Saúde, divulgado na terça-feira
(2), registrou 555.129 casos
confirmados do novo corona-
vírus no Brasil. Desse total,
240.627 pacientes foram recupe-
rados. E 31.243 mortes por co-
vid-19 foram registradas no
país.

Recursos
O secretário executivo subs-

para crianças. A habilitação é o
procedimento por meio do qual
o ministério arca com o custeio
dessas estruturas.

“Os pedidos são feitos por
secretarias estaduais e munici-
pais, que garantem estrutura
para o funcionamento, como re-
cursos humanos. O repasse de
recursos foi definido a princí-
pio por 90 dias. Mas pode ser
estendido”, explicou a diretora.
(Agencia Brasil)

Dólar tem maior queda diária em
dois anos e fecha a R$ 5,21

Em um dia de alívio nos mer-
cados internacionais, o dólar
teve a maior queda diária em dois
anos e fechou no menor nível
desde meados de abril. A bolsa
de valores ultrapassou a barreira
dos 90 mil pontos e encerrou no
nível mais alto em quase três me-
ses.

O dólar comercial encerrou a
terça-feira ( vendido a R$ 5,21,
com recuo de R$ 0,174 (-3,23%).

A cotação operou em queda du-
rante toda a sessão, até fechar
no valor mínimo do dia. Em pon-
tos percentuais, esse foi o maior
recuo para um dia desde 8 junho
de 2018.

A divisa fechou no menor ní-
vel desde 14 de abril (R$ 5,191). A
moeda norte-americana acumula
alta de 29,84% em 2020.

O euro comercial fechou o dia
vendido a R$ 5,82, com recuo de

2,67%. A libra comercial caiu
2,71% e terminou a sessão ven-
dida a R$ 6,53.

O Banco Central (BC) inter-
veio pouco no mercado. A auto-
ridade monetária ofertou até US$
620 milhões para rolar (renovar)
contratos de swap cambial –
venda de dólares no mercado
futuro – que venceriam em ju-
lho.

No mercado de ações, o dia

foi marcado pela euforia. O Ibo-
vespa, índice da B3 (bolsa de
valores brasileira), fechou o dia
aos 91.046 pontos, com ganho de
2,74%. O índice está no maior ní-
vel desde 10 de março, véspera
de a Organização Mundial da
Saúde (OMS) declarar a pande-
mia global do novo coronavírus.
Na ocasião, o índice tinha fecha-
do aos 92.214 pontos.  (Agencia
Brasil)
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Pirapora Agropecuária S.A.
CNPJ/MF nº 83.699.231/0001-62 - NIRE 35.300.484.011

Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 15 de 
junho, às 10h (dez horas), na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 2.344, 
Conjunto 134, Sala 2, Jardim Paulista, CEP 01402-900, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomada de contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) alteração do modo 
de representação, administração e poderes Diretoria; (iii) alteração do objeto social da Companhia; (iv) mudança de endereço de filial da Companhia; 
(v) extinção de filiais da Companhia; e (vi) consolidação do Estatuto Social da Companhia. Os Acionistas poderão ser representados na Assembleia 
Geral por procuradores constituídos na forma do Artigo 126 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. São Paulo, 29 
de maio de 2020. Marcio Koiti Takiguchi - Diretor Presidente.

Astrea Participações Ltda. CNPJ/MF nº 30.592.124/0001-74 - NIRE 3523565836

Extrato da 2ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Por considerarem que o capital social é excessivo ao objeto da Sociedade, as sócias aprovaram a redução do capital social 
de R$251.000,00 para R$1.000,00, uma redução, portanto, de R$250.000,00, mediante cancelamento de 250.000 quotas 
representativas do capital social da Sociedade, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, detidas pelas sócias Gyedre 
Palma Carneiro de Oliveira e Érika Aguiar Carvalho Fleck. Em seguida, foi aprovada a consolidação do Contrato Social.  
São Paulo, 29 de maio de 2020. Sócias: (i) Gyedre Palma Carneiro de Oliveira; e (ii) Érika Aguiar Carvalho Fleck.

Encalso Participações em Concessões S.A. 
CNPJ 21.262.638/0001-70

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASO S ÇÕ S C SDEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Balanço patrimonial para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais) Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto para os exercí-

cios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outro forma)

As demonstrações financeiras completas e auditadas encontram-se à 
disposição dos Senhores acionistas e interessados na sede social da 
Companhia, bem como na página eletrônica da Comissão de Valores 

Mobiliários e em www.encalsoparticipacoes.com.br

DIRETORIA
Rodrigo Bhering Andrade - Diretor Presidente

Fábio Júnior Pereira Quintiliano - Diretor Financeiro
CONTADOR

Sérgio Lima Gabionetta - CRC 1SP167735/O-4

2019 2018 2019 2018
Ativo Passivo
Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 13.641 212 Notas promissórias 39.279  - 
Tributos a recuperar 187 310 Fornecedores 3 12 

  Obrigações fiscais 1 6 
Total do ativo circulante 13.828 522 Dividendos a pagar 639  - 

Debitos com controladas 542 542 
Não circulante Ações preferenciais resgatáveis 37.949 52.020 
Realizável a longo prazo Total do passivo circulante 78.413 52.580 
Créditos com partes relacionadas 310.188 256.180 Não circulante
Depósitos judiciais 43  - Ações preferenciais resgatáveis 40.050 61.830 

310.231 256.180 Patrimônio líquido
Investimentos Capital social 45.001 45.001 
Participação em controladas em conjunto 75.507 75.520 Reservas de capital 66.947 66.947 

Reserva de lucros 105.864 105.864 
  Dividendo adicional proposto 63.291  - 

Total do ativo não circulante 385.738 331.700 Total do patrimônio líquido 281.103 217.812 
Total do ativo 399.566 332.222 Total do passivo e patrimônio líquido 399.566 332.222 

Demonstração do resultado para os exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2019 e 2018  

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outro forma)
2019 2018

Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas  (2.541)  (710)

Resultado da equivalência patrimonial  80.487  75.520 
Resultado antes do resultado financeiro e 
dos tributos  77.946  74.810 

Resultado financeiro  (14.016)  (17.336)
Lucro do exercício  63.930  57.474 
Média de ações no exercício  21  21 
Lucro básico e diluído por ação  3.044  2.737 

Demonstração do resultado abrangente
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

2019 2018
Lucro do exercício  63.930  57.474 
Outros resultados abranentes - -

Total do resultado abrangente do exercício  63.930  57.474 

Demonstração das mutações do patrimônio líquido  para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Reservas de capital Reservas de lucros Dividendo

Capital Bônus de Transação Retenção adicional Lucros Patrimônio
social subscrição com sócios Legal de lucros proposto acumulados líquido

Saldos em 1º de janeiro de 2018  45.001 1.000 65.947  9.000 58.290  -  -  179.238 
Distribuição de dividendos  -  -  -  -  -  -  (18.900)  (18.900)
Lucro líquido do exercício  -  -  -  -  -  -  57.474 57.474 
Constituição de reservas  -  -  -  - 38.574  -  (38.574)  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2018 45.001 1.000 65.947 9.000 96.864  -  - 217.812 
Lucro exercício  -  -  -  -  -  -  63.930  63.930 
Distribuição de dividendo mínimo obrigatório  -  -  -  -  -  -  (639)  (639)
Destaque de dividendo adicional proposto  -  -  -  -  -  63.291  (63.291)  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2019 45.001 1.000 65.947 9.000 96.864  63.291  - 281.103 

2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro do exercício 63.930 57.474
Ajustes por:
Resultado da equivalência patrimonial (80.487) (75.520)
Juros incorridos sobre notas promissórias 3.376 -
Juros incorridos sobre ações resgatáveis 10.760 17.761

(2.421) (285)
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) Redução dos ativos
Tributos a recuperar 123 (100)
Redução dos passivos
Obrigações tributárias (5) 4
Fornecedores (9) (10)
Depósitos judiciais (43) -
Obrigações sociais e trabalhistas - (1)

Caixa líquido usado nas atividades operacionais (2.355) (392)
Fluxo de caixa das atividades de investimento

Recebimento de dividendos 80.500 97.590
Mútuos com partes relacionadas
     Liberação (54.008) -

Caixa líquido proveniente das atividades de 
investimento 26.492 97.590

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Ações preferenciais resgatáveis
     Pagamentos de principal (35.010) (63.990)
     Pagamentos de juros (11.601) (19.206)
Notas promissórias
     Captações 36.795 -
     Pagamentos de juros (892) -
Dividendos pagos aos acionistas - (18.900)
Caixa líquido usado nas atividades de 
financiamento (10.708) (102.096)

Aumento / (redução) do caixa e equivalentes de 
caixa 13.429 (4.898)

Demonstração do Aumento / (redução) do caixa e 
equivalentes de caixa

No início do exercício 212 5.110
No final do exercício 13.641 212

13.429 (4.898)

Demonstração do valor adicionado para os exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

2019 2018
Insumos adquiridos de terceiros  (2.492)  (637)

Valor adicionado bruto  (2.492)  (637)
Resultado da equivalência patrimonial 80.487 75.520 
Receitas financeiras 146 449 

Valor adicionado recebido em transferência 80.633 75.969 
Valor adicionado total a distribuir 78.141 75.332 
Pessoal 31 31 
Impostos, taxas e contribuições 19 42 
Juros 14.161 17.785 
Lucros do exercício 63.930 57.474 

Distribuição do valor adicionado 78.141 75.332 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1008974-75.2015.8.26.0004 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato
Guanaes Simões Thomsen, na forma da Lei, etc. Faz saber LUCATE INSTALAÇÕES MONTAGENS E
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 13.970.966/0001-01, que AÇOS GRANJO COMERCIAL LTDA., ajuizou
uma AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE,
representada por duplicatas mercantis, com valor da causa de R$ 17.842,77, distribuída na data de 29/07/2015.
Estando o Executado em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que pague o débito, no prazo
de 03 dias ou apresente embargos, em 15 dias úteis, após o decurso do prazo do presente edital (30 dias),
apresente defesa, sob pena de revelia e confissão dos fatos, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 03 e 04/06

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1115597-30.2019.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 26ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Borges
Fantacini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Wagner Bruno da Silva, RG 1060572-0, CPF 176.123.358-08,
que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Editora Cered Centro de Recursos Educacionais Ltda.,
objetivando a cobrança de R$ 2.201,17 (setembro/2018), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais
prestados nos anos letivos de 2014 e 2015. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de
5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 06 de maio de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº. 1027309-02.2016.8.26.0007. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII – Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA
MARINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Reinaldo Ferreira Mendes, CPF 359.259.298-02, que lhe
foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Itaú Unibanco S.A,
relativa ao veículo marca Fiat, tipo Uno 1.0, prata, ano/modelo 2011/2012, placa HIA 9434, chassi
9BD15802AC6661175, apreendido em 02.10.2017, haja vista o inadimplemento da cédula de crédito nº
30419-618003362. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo
de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 30 dias deste edital. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 27 de março de 2020. 03 e 04.06

EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo Digital nº: 0027494-41.2017.8.26.0001 Classe: Assunto: Cumprimento
de Sentença - Serviços Hospitalares Exequente: Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do
Estado de São Paulo-Sepaco Executado: Benedita Temotio de Sousa EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 0027494-41.2017.8.26.0001 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional
I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Anderson Suzuki, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BENEDITA
TEMOTIO DE SOUSA, CPF 117.703.218-02, que pelo presente edital fica INTIMADA do BLOQUEIO de
valores (R$ 6.117,04) realizado pelo Sistema BACENJUD, bem como do prazo de 05 (cinco) dias úteis para
impugnação, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20 dias deste edital, nos termos do art. 854,
§ 3º, do CPC. NADA MAIS. São Paulo, 27 de abril de 2020. 03 e 04/06

E D I T A L Processo nº: 1007184-88.2017.8.26.0100 Classe – Assunto: Procedimento Comum Cível -
Espécies de Contratos Requerente: Aah Organização de Eventos Ltda. Requerido: Bianca de Fatima
Gonçalves Vistos. Tendo em vista que já foram esgotados todos os meios hábeis para a localização da parte
ré, defiro a citação editalícia requerida às fls. 225, servindo a presente decisão como edital. Este Juízo FAZ
SABER a Bianca de Fatima Gonçalves, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação
de Rescisão Contratual por Aah Organização de Eventos Ltda., alegando em síntese: a parte ré contratou
serviços de buffet, mas não adimpliu com suas obrigações contratuais. Encontrando-se a parte ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente contestação,
sob pena de revelia. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado
na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. 03 e 04/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0083039-22.2019.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Jane Franco Martins,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ESPÓLIO JOSE CARLOS ARAUJO, CPF 265.427.147-15 na pessoa
de seu inventariante, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Fundação de
Rotarianos de São Paulo, CNPJ: 61.370.094/0001-85. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigo
219, caput) a contar do término do prazo de 20 dias ora estipulado nos termos do art. 231, IV, do CPC, realizar
o adimplemento voluntário da obrigação corporificada na sentença no importe de R$ 75.832,40 (novembro/
2019), sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por
cento) que serão agregados ao valor do débito principal, para todos os efeitos legais, (CPC, artigo 85, § 1º
e § 13), tudo na forma do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de maio
de 2020. 03 e 04/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003909-29.2019.8.26.0564 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a).
FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HEIDI
APARECIDA FERREIRA DILL, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte
de SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIVERSITÁRIO ABC LTDA., objetivando a quantia de R$ 5.568,62,
referente ao  Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, podendo
no prazo de 15 dias, opor embargos, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente, poderá
comprovar depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até seis parcelas
mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir os 30 supra. Não sendo apresentada resposta
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. 03 e 04/06

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1010333-24.2019.8.26.0003 Classe: Assunto: Monitória - Compra
e Venda Requerente: Milton Takayuki Nishioka Requerido: Sergio Coda - Me EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010333-24.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento Alves
de Moura, na forma da Lei, etc. Faz saber a SERGIO CODA-ME (CNPJ/MF n° 23.008.079/0001-00) que
MILTON TAKAYUKI NISHIOKA lhe ajuizou uma Ação Monitória para cobrança da quantia de R$ 20.516,96,
relativa ao investimento para comercialização de uma Scooter Modelo Dowtown 300 cc. Estando o réu em
lugar ignorado, expede-se o presente edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o débito
(acrescido de 5% de honorários advocatícios e isenção de custas) ou ofereça embargos. 1- O réu será isento
do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. 2- Caso não cumpra o mandado no
prazo e os embargos forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente
de qualquer formalidade. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de dezembro de 2019. 03 e 04/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008355-29.2019.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcia Tessitore,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSENEIDE MARIA DE LUCENA GASPAR, RG 272947210, CPF
169.664.728-24, com endereço à R BELA CINTRA, 521, CONSOLACAO, CEP 01415-000, São Paulo - SP,
que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Associação Nóbrega de Educação
e Assistencia Social - Colegio São Luis, alegando em síntese que ajuizou Ação de Cobrança pelo Procedimento
Comum, sendo julgada procedente e condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 9.698,83 (Janeiro/2019),
ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO
POR EDITAL , para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou apresente bens
a penhora, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e
3º do NCPC), quando serão penhorados bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias,
oferecer impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06
de maio de 2020. 03 e 04/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENT O DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0001481-
49.2018.8.26.0654 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução
Exequente: Nova Era Ferro e Aço para Construção Ltda Executado: Novo Aço Forte Comercio de Ferro e Aço
Ltda EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001481-49.2018.8.26.0654 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Vargem Grande Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a).
DÉBORA CUSTÓDIO SANTOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Novo Aço Forte Comercio de Ferro
e Aço Ltda (CNPJ 11.597.067/0001-71) e seus sócios administradores Sidney Pacífico de Medeiros, CPF
267.348.838-33 e Gilmar Carvalho Novais, CPF 177.383.308-13 que Nova Era Ferro e Aço para Construção
Ltda lhe ajuizou uma ação Monitória ora em fase de Cumprimento de Sentença, representada pelos cheques
números: 850134, 850146, 850147, 850148, 850166, sacados contra o Banco do Brasil S.A, devolvidos duas
vezes por insuficiência de fundos. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, p ara que efetue o pagamento do débito de R$ 33.886,81, devidamente
corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que, em caso de descumprimento, será
acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10%, nos termos do artigo NCPC,
art. 513 e § 2º IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Vargem Grande
Paulista, 05/07/19. 03 e 04/06

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1001711-24.2017.8.26.0100 Classe: Assunto: Busca e Apreensão
Em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária Requerente: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A Requerido: Rodrigo de Jesus Scher EDITAL  DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1001711-24.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RODRIGO DE
JESUS SCHER, (RG nº. 43010835-7 e do CPF nº. 43749236836) que Aymoré Crédito Financiamento e
Investimento S/A, lhe ajuizou uma ação de Busca e Apreensão relativo a um AUTOMÓVEL: “marca: GM
CHEVROLET - modelo: ASTRA ADVANTAGE.2.0 - Ano: 2006/2007 Cor: PRETO - Combustível: GASOLINA
- Placa: DSX0597 - chassi: 9BGTR69W07B115993”. Apreendido o bem, e estando o réu, em lugar ignorado,
foi deferida a citação por edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, requerer a purgação da
mora depositando, sob pena de consolidar-se propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do autor (art.
3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após os 20 dias
supra, contestar o feito, sob pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado nos termos da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de maio de 2020. 03 e 04/06

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1108040-31.2015.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Rescisão / Resolução Requerente: Comunidade Religiosa João Xxiii Requerido: Espólio de
Maria Dolores Campo Cardona EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1108040-
31.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ESPÓLIO DE MARIA
DOLORES CAMPO CARDONA, representado por RAFAEL CAMPO GOMES DA COSTA, brasileiro,
inscrito no CPF/MF sob o n. 356.966.318-35 e LOLITA CAMPO GOMES DACOSTA, brasileira, inscrita no
CPF/MF sob o n. 362.215.168-46, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de
Comunidade Religiosa João Xxiii, alegando em síntese que lhe ajuizou ação de Rescisão Contratual, tendo
por objeto o denominado Contrato de Concessão Onerosa de Uso do Jazigo 2.526, quadra VI/5, contrato nº
10.614. Em razão de os réus não terem cumprido uma de suas obrigações contratuais - consistente no
pagamento das taxas de manutenção e administração do Cemitério Morumby, a Autora pede a rescisão do
citado contrato. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de maio de 2020.       03 e 04/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENT O DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0008771-
03.2019.8.26.0001 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Cheque Exequente: Gráfica e Editora Grafnorte
Ltda. - ME Executado: Agência Regional S.P. de Comunicação R2A Ltda EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008771-03.2019.8.26.0001 O MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Drº. Ademir Modesto de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a AGÊNCIA REGIONAL SP DE COMUNICAÇÃO R2A LTDA., CNPJ/MF nº 12.557.522/0001-78, que por
este Juízo tramita, nos autos da ação monitória sob nº 0046831-89.2012.8.26.0001, um CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA movido por GRÁFICA E EDIT ORA GRAFNORTE LTDA. ME, CNPJ/MF nº 01.469.655/0001-
76. Encontrando-se a parte ré 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$ 29.394,62 (fevereiro/2019), que deverá ser
devidamente atualizada até a data do depósito, 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 a parte executada, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não efetuado o pagamento,
independentemente de nova intimação, o credor poderá indicar bens à penhora. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26
de maio de 2020. 03 e 04/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENT O DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0079549-
89.2019.8.26.0100 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Protesto Indevido de Título Exequente:
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC Executado: FABIANA NUNES DE OLIVEIRA ABRASIVOS E
EPI’S - ME EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0079549-89.2019.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mario
Chiuvite Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FABIANA NUNES DE OLIVEIRA ABRASIVOS E
EPI’S - ME, CNPJ 14.084.135/0001-97 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC. decorrente da Ação de Cancelamento de Protesto
a qual fora julgada procedente, determinando o cancelamento dos protestos dos títulos: a) nº 351, vencimento
em 25/11/2014 no valor de R$ 2.295,11 protocolado sob nº 0095-19/11/2014-92 do 7° Tabelião de Protesto de
Títulos da Capital do Estado de São Paulo; e b) nº 343, com vencimento em 27/11/2014 no valor de R$ 2.519,46
protocolado sob nº 0140-24/11/2014-45 do 4° Tabelião de Protesto de Títulos da Capital do Estado de São
Paulo, condenandoa, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, acrescido
de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de um por cento ao mês a partir do evento danoso,
bem como ao pagamento de custas, despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da condenação, devidamente atualizado desde a propositura da ação. A r. sentença transitou em
julgado em 16.10.2019, iniciando-se a execução em 06.11.2019, no importe de R$ 13.660,28. 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$ 13.660,28, devidamente atualizada, sob pena de multa e honorários
advocatícios da fase executiva de 10%, nos termo do artigo 523, § 1º do CPC. 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 a executada, 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 11 de maio de 2020.

03 e 04/06

RICARDO NAHAT , Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República
Federativa do Brasil, a requerimento do BANCO SAFRA S/A, FAZ SABER, a todos
que o presente edital virem ou interessar possa que, CENTER PARK ESTACIONAMENTO
E GARAGENS LTDA, CNPJ nº 01.339.565/0001-60, com sede nesta Capital, na Rua
Cincinato Braga nº 59, conjunto nº 02/D1, BelaVista, representado por JOSÉ ANTONIO
DE ARAÚJO, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 25.765.150-0-SSP/SP, CPF nº
157.128.068-51, domiciliado nesta Capital, residente na Rua Antonio José Borges nº
81, Chácara Santo Antonio, fica intimado a purgar a mora mediante o pagamento
referente a 07 (sete) prestações em atraso, vencidas de 04/04/2017 a 04/10/2017, no
valor de R$532.136,89 (quinhentos e trinta e dois mil, cento e trinta e seis reais e
oitenta e nove centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor
de R$537.951,50 (quinhentos e trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e
cinquenta centavos), que atualizado até 09/08/2020, perfaz o valor de R$660.955,49
(seiscentos e sessenta mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove
centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de mora está nos autos,
cujo financiamento foi concedido pelo BANCO SAFRA S/A, para aquisição do imóvel
localizado na Rua Araxans, lote 21 da quadra 30 do Jardim da Saúde, na Saúde – 21°
Subdistrito, objeto de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com
Força de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 6 na matrícula nº 35.256. O
pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta
Capit al, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e
das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação
deste. Fica o devedor desde já advertido de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias
sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá,
à vista da prova do pagamento, pelo fiduciário, do imposto de transmissão “inter
vivos”, a averbação da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome do
fiduciário, BANCO SAFRA S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que
o mesmo imóvel será levado a público leilão, de acordo com o procedimento previsto
no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 29 de maio de 2020. O Oficial.    01, 02 e 03/06

BMPI Infra S.A.
CNPJ/MF 24.416.909/0001-93

Ata de Reunião do Conselho de Administração em 10/03/2020
1. Data, hora e local: Aos 10/03/2020, às 10hs, reuniu-se na sede da Companhia, situada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 
nº 750, conjunto 101, Bairro Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04530-001, o Conselho de Administração da BMPI Infra S.A.. 2. 
Convocação e presença: Dispensada a convocação em razão da presença de todos os membros do Conselho de Administração da 
Companhia, conforme disposto na Lei 6.404/76. 3. Mesa: A reunião foi presidida pela Sr. Guilherme Moreira Teixeira e secretariada 
pela Sra. Alícia Maria Gross Figueiró. 4. Ordem do dia: Deliberar, nos termos do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, sobre 
a concessão de autorização para a BMPI Infra S.A. prestar aval em favor da Construtora Barbosa Mello S.A. (‘CBMSA’), inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 17.185.786/0001-61, perante o Banco Santander (Brasil) S.A. (‘Santander’), nos termos e condições constantes 
nos Contratos de Contragarantia nº 180207618 e 180163419, celebrados com essa instituição em 15/05/2018 e 16/05/2019, 
respectivamente, a serem aditados. 5. Deliberações: O Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 22 do 
Estatuto Social da Companhia aprovou, por unanimidade, a concessão de autorização para a prestação de aval em favor da CBMSA 
para celebrar com o Santander Aditamento aos Instrumentos Particulares de Constituição de Garantias por Prestação de Fianças nº 
180207618 e 180163419, tendo como credor o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Em função da 

para formalizar a operação. 6. Encerramento e assinaturas: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os 
trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, depois de lida, foi aprovada sem ressalvas e vai assinada por todos os presentes. São 
Paulo, 10/03/2020. Guilherme Moreira Teixeira - Presidente e membro do Conselho de Administração, Alícia Maria Gross Figueiró 
- Rosangela Duarte Campos Pezzi - Membro do Conselho de Administração. 
JUCESP

BMPI Infra S.A. - CNPJ/MF 24.416.909/0001-93 - Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 28/02/2020 - 
Data e local: 28/02/2020 às 10h00, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, n° 750, conjunto 101, Itaim Bibi/São Paulo. Convocação 
e Presença: Dispensada. Mesa: Guilherme Moreira Teixeira, Presidente. Alícia Maria Gross Figueiró, Secretária. Ordem do dia e 
Deliberações: O Conselho da Administração da Companhia, nos termos dos artigos 15 (viii) (d) e 22 do Estatuto Social da Com-

Essencis MG, em solidariedade com a Construtora Barbosa 
Mello S.A.
mediante abertura de crédito, a ser celebrado com o BNDES; b) a obrigação de aporte de recursos adicionais em conta vinculada, 

-

Encerramento: Formalidade Legais. São Paulo, 28/02/2020. 
JUCESP nº 164.961/20-3 em 15/05/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1128725-54.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). DENISE CAVALCANTE
FORTES MARTINS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALESSANDRA DE OLIVEIRA RODRIGUES,
brasileira, Casada, Consultora, RG 34.772.265-9, CPF 283.701.958-57, que lhe foi proposta uma ação Monitória
por parte de Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo - SUPERO, alegando em síntese:
objetivando a cobrança de R$ 35.785,85 (agosto/2017), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais
prestados no ano letivo de 2014. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor
atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial,
convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 11 de maio de 2020.                                                                                            02 e 03.06

RS Holding e Participações S.A. CNPJ/MF nº 35.662.545/0001-48 - NIRE nº 3530054523-1

Companhia Fechada - AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos os Senhores Acionistas da RS Holding e Participações S.A. (“Companhia”) que se 
encontram disponíveis na sede social da Companhia, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º 
andar, sala 7, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP, os documentos referidos no Artigo 133 
da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. São Paulo/
SP, 01 de Junho de 2020. Eduardo Siqueira Moraes Camargo - Diretor-Presidente.
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FORO REGIONAL I - SANTANA - 8ª VARA CÍVEL - Avenida Engenheiro Caetano
Álvares, 594 - 2º andar - sala 242 - CasaVerde - CEP 02546-000 - Fone: (11)
3951-2525 - São Paulo-SP - E-mail:santana8cv@tjsp.jus .br - EDITAL de CITA-
ÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº  1005799-82.2015.8.26.0001. O MM. Juiz
de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo,
Dr. ADEMIR MODESTO DE SOUZA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a NGC MÓVEIS
PLANEJADOS LTDA. ME, CNPJ/MF nº 14.691.233/0001-92, que lhe foi proposta
umaação de RESCISÃO CONTRATUAL c.c. REPARAÇÃO de DANOS por parte de
MARIANA DE SOUZA FERRO, CPF/MF nº 363.249.978-04, na qual também figura
como corré MÓVEIS DAICO IND. E COM.LTDA. ,  objetivando a autora a rescisão
do contrato f irmado com a parte ré, com a condenação na devolução do valor
pago pela autora, acrescido de juros e correção, assim como indenização em
perdas  e  danos ,  cus tas ,  honorá r ios  e  demais  cominações ,  em razão  do
descumprimento de obrigações assumidas pela parte ré, que deixou de entregar
à autora os móveis a que se comprometeram. Encontrando-se a ré em lugar
ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de  15 dias,  que f luirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente RESPOSTA . Não sendo contestada a ação,
a ré será considerada 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 29 de maio de 2020.

02  e 03/06

ISEC SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS

IMOBILIÁRIOS DA 17ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A ISEC Securitizadora S.A. (“Securitizadora”), vem por meio deste, convocar os titulares dos Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários da 17ª Série da 4ª Emissão da Securitizadora (“CRI”), nos termos da Cláusula Décima Quarta do Termo de 
Securitização dos CRI (“Termo de Securitização”), a se reunirem, em 1ª convocação, para Assembleia Geral de Titulares de CRI, 
que será realizada no dia 23 de junho de 2020 às 11h00, de forma exclusivamente digital, conforme Instrução 
CVM 625, de 14 de maio de 2020 (conforme detalhado adiante), a fi m de deliberar sobre as seguintes matérias 
constantes da seguinte ordem do dia: I. Aprovação, ou não, da Proposta apresentada pela Devedora à Emissora em 01 de 
junho de 2020 para: (a) redução da Parcela da PMT do CRI nos próximos 07 (sete) meses, contados a partir de junho/2020 
(inclusive) a dezembro/2020 (inclusive), (“Período de Redução da PMT”), de forma que em tal período, a arrecadação mensal 
na Conta do Patrimônio Separado seja equivalente a 123% (cento e vinte e três por cento) da PMT do CRI, observado o valor 
mínimo para a PMT de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) (“PMT Mínima”); (b) caso o valor arrecadado seja 
igual ou inferior a R$ 922.500,00 (novecentos e vinte e dois mil e quinhentos reais), que a diferença após quitar a PMT Mínima 
seja devolvido à Devedora; (c) caso o valor arrecadado ultrapasse o valor de R$ 922.500,00 (novecentos e vinte e dois mil e 
quinhentos reais), aprovação para a realização de uma Amortização Extraordinária até que a relação “Arrecadação / (PMT 
Mínima + Amortização Extraordinária)” deste mês refl ita os 123% (cento e vinte e três por cento), com valor máximo de 
R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) (“Limite Amortização Extraordinária Período de Redução da PMT”), de 
forma que todos os recursos remanescentes após o pagamento da PMT Mínima e da Amortização Extraordinária sejam 
devolvidos à Devedora; (d) suspensão durante o Período de Redução da PMT da Amortização Extraordinária Programada, 
prevista na Cláusula 6.3. item “b” do Termo de Securitização; (e) autorizar a Securitizadora em conjunto com o Agente 
Fiduciário, ajustar mensalmente os percentuais da TAI de junho/2020 (inclusive) até dezembro/2020 (inclusive), de modo que 
a PMT Mínima seja sempre mantida em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) neste período; (f) Autorizar a 
realização de Amortização Extraordinária Facultativa em volume superior aos 30% (trinta por cento), estabelecido na cláusula 
6.3, item “c” do Termo de Securitização, sendo que tal fl exibilização só será possível, até que a soma das Amortizações 
Extraordinárias Facultativas compreenda o volume de R$ 2.920.566,40 (dois milhões, novecentos e vinte reais, quinhentos e 
sessenta e seis reais e quarenta centavos); (g) Autorizar a suspensão por 07 (sete) meses, contados a partir de junho/20 
(inclusive) a dezembro/20 (inclusive), para aplicabilidade dos índices da Razão de Garantia da Cessão Fiduciária e Razão 
Mínima Mensal; II. Aprovar a alteração das Cláusulas 5.1, “o”, da Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) e 3.9 do Instrumento 
Particular de Cessão Fiduciária de Créditos Imobiliários em Garantia (“Cessão Fiduciária”), de modo a fazer constar que será 
considerado evento de vencimento antecipado o desenquadramento da Razão Mínima Mensal por 06 (seis) meses 
consecutivos; III. Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a adotarem todas as medidas estritamente necessárias à 
efetivação do quanto deliberado pelos Titulares dos CRI, incluindo, mas não se limitando, à celebração de todos e quaisquer 
contratos, aditamentos ou documentos necessários para efetivação e implementação das matérias constantes na Ordem do 
Dia acima nos Documentos da Operação. O material necessário para embasar a deliberação dos investidores está disponível 
(i) no site da Emissora: www.isecbrasil.com.br; (ii) no site do agente fi duciário: www.vortx.com.br e (iii) no site da CVM: 
www.cvm.gov.br. A AGE será instalada em primeira convocação, mediante a presença de investidores que representem no 
mínimo 2/3 dos CRI em circulação (dois terços) do valor total dos CRI em circulação e na segunda convocação por qualquer 
número, sendo que o quórum de deliberação em primeira convocação e segunda convocação é de 50% (cinquenta por cento) 
mais um dos titulares de CRI presentes na referida Assembleia. Considerando as medidas restritivas relacionadas 
principalmente ao fl uxo e aglomeração de pessoas impostas pelo governo nacional e internacional em face da ampla e 
corrente disseminação do novo corona vírus causador da Covid-19, bem como observado Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/
SIN, de 26 de março de 2020, informamos aos Titulares dos CRI que a assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá 
de forma remota através do sistema Teams de conexão via internet. Nesse sentido, reforçamos que os Titulares dos CRI, bem 
como seus procuradores deverão encaminhar os documentos de identifi cação, bem como os demais documentos necessários 
para a comprovação de poderes e titularidade, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da data de realização da Assembleia, 
para os e-mails: jurídico@isecbrasil.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br, sob pena de não ingresso no presente conclave. 
O link para acesso a Assembleia, bem como demais orientações encontram-se no site da Emissora e do Agente Fiduciário. 

São Paulo, 03 de junho de 2020.
ISEC SECURITIZADORA S.A.
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Santa Helena Agroindustrial Ltda.
CNPJ: 72.509.581/0001-00 - NIRE: 35216779757 

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 13 de abril de 2020
Hora e Local: As 10:00 horas, na sede da Fazenda Santa Helena, à Estrada Municipal Jesus 
Antônio de Miranda, s/nº, Pindamonhangaba, SP. Convocação: Dispensada, tendo em vista 
o comparecimento dos sócios representantes da totalidade das quotas representativas do 
capital da sociedade. Presença: Presente a totalidade dos quotistas da sociedade, a saber: 
FÁBIO AUGUSTO FRERING, BEATRIZ MAC-DOWELL QUATTRONE FRERING, STEFANO 
MAC-DOWELL QUATTRONE FRERING e GIULIA MAC-DOWELL QUATTRONE FRERING. 
Mesa: FÁBIO AUGUSTO FRERING, Presidente; e BEATRIZ MAC-DOWELL QUATTRONE 
FRERING, Secretária. Ordem do Dia: Deliberação sobre redução do capital social excessivo 
em relação ao objeto da sociedade. Deliberações: Iniciados os trabalhos, o Presidente da 
Assembleia informou aos demais sócios quotistas sobre a necessidade em se proceder à 
redução do capital social em R$ 1.470.000,00 (um milhão, quatrocentos e setenta mil reais) 
na medida em que o mesmo é excessivo em relação ao objeto da sociedade. Portanto, 
deliberam os sócios quotistas, por unanimidade, a favor de: 1- Aprovar a redução de capital 
social da Sociedade, nos termos dos artigos 1.082, inciso II, e 1084 da Lei 10.406/2002, por 
considerá-lo excessivo para as suas atividades, no montante total de R$ 1.470.000,00 (um 
milhão, quatrocentos e setenta mil reais), passando o capital social de R$ 18.470.000,00 
(dezoito milhões, quatrocentos e setenta mil reais) para R$ 17.000.000,00 (dezessete 
milhões de reais), com cancelamento de 1.470.000 (um milhão, quatrocentos e setenta mil) 
quotas representativas do capital social da Sociedade, observado o seguinte: a) todas as 
quotas canceladas são de titularidade do sócio quotista FÁBIO AUGUSTO FRERING; b) 
a redução de capital ora aprovada será realizada mediante a entrega, exclusivamente ao 
referido sócio quotista, da quantia de R$ 1.470.000,00 (um milhão, quatrocentos e setenta 
mil reais) através de (i) transferência dos seguintes imóveis: Gleba 16-Mat.:1864; Gleba 14- 
Mat.:30210; Gleba 4-Mat.:35811; Gleba 3A1-Mat.:38819; Gleba 2A-A-Mat.:62862; Gleba 2A-C-
Mat.:62864; Gleba 2A-E-Mat.:62866; Gleba 2A-F-Mat.:62867; Gleba 2AG-Mat.:62868; Gleba 
5B-Mat.:64083; Gleba 5C-Mat.:64084; Gleba 1C-1-Mat.:67107; Gleba 1C1-Mat.:67108; Gleba 
6A1-Mat.:68394; Gleba 6A2-Mat.:68395; Gleba 6A3-Mat.:68396; Gleba 6A4-Mat.:68397; Gleba 
6A5-Mat.:68398; Gleba 6A6-Mat.:68399; Gleba 3A2A-Mat.:69036; Gleba 2BC-1-Mat.:69042; 
Gleba 2BC-2-Mat.:69043; Gleba 2BC-3-Mat.:69044; Gleba 9A-Mat.:69672; (ii) transferência 
de R$ 2.860,74 (dois mil, oitocentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos) em espécie; 
c) a redução de capital com entrega de ativos será realizada com base nos valores contábeis 
dos referidos ativos, apurados no balanço da Sociedade de 31/12/2019, nos termos do artigo 

s de que 
trata o § 2º do Artigo 1.082 da Lei 10.406/2002. 2- Consignar que os demais sócios quotistas 
da Sociedade, Srs. BEATRIZ MAC-DOWELL QUATTRONE FRERING, STEFANO MAC-
DOWELL QUATTRONE FRERING e GIULIA MAC-DOWELL QUATTRONE FRERING, ao 

com a redução desproporcional do capital social da Sociedade, conforme deliberado no 
item 1 acima. 3- Decorrido o prazo mencionado no item (1) (d) supra, os sócios quotistas da 
sociedade celebrarão a competente alteração ao contrato social para consignar que o capital 
social da Sociedade passará de R$ 18.470.000,00 (dezoito milhões, quatrocentos e setenta 
mil reais), dividido em 18.470.000 (dezoito milhões, quatrocentos e setenta mil) quotas, no 
valor de R$1,00 cada, para R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), dividido em 
17.000.000 (dezessete milhões) quotas, no valor de R$1,00 cada, passando a Cláusula Quinta 
do Contrato Social a vigorar com a seguinte redação: “O capital social, totalmente integralizado 
em moeda corrente do país, é de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) dividido em 
17.000.000 (dezessete milhões) de quotas, no valor nominal de R$1,00 (hum real) cada uma, 
distribuídas entre os sócios da seguinte forma: Fábio Augusto Frering – Quotas: 16.999.997 
– R$ 16.999.997,00; Beatriz Mac-Dowell Quattrone Frering – Quotas: 1 – R$ 1,00; Stefano 
Mac-Dowell Quattrone Frering – Quotas: 1 – R$ 1,00; Giulia Mac-Dowell Quattrone Frering – 
Quotas: 1 – R$ 1,00; Total: Quotas: 17.000.000 – R$ 17.000.000,00.”  Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e autorizada a lavratura em forma 
de sumário (§1º e 2º do artigo 1075 do Código Civil c/c o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76). 
Pindamonhangaba, 13 de abril de 2020. Assinam essa Ata de Assembleia, os sócios Quotistas 
Fábio Augusto Frering, Beatriz Mac-Dowell Quattrone Frering, Stefano Mac-Dowell Quattrone 
Frering e Giulia Mac-Dowell Quattrone Frering.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1010581-72.2019.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudio Pereira França, na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER a(o) Michele Oliveira Parras, CNPJ: 26.238.564/0001-50, que Alexandre Gonçalves de Lima, ajuizou ação execução, 
para cobrança de R$ 59.790,28 (ago/19), referente ao cheque UA-000315, cc 15191-1, Ag. 0074, Banco Itaú S/A. Estando a 
executada em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para pagamento em 3(três) dias, ou apresentação de Embargos 
em 15 dias (podendo depositar 30% do valor do débito e requerer o pagamento da diferença em 06 parcelas acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% ao mês), sob pena de penhora e avaliação. Honorários advocatícios em 10% sobre o débito 
em caso de pagamento ou ausência de embargos, esclarecendo-se que o pagamento efetuado no prazo legal reduzirá a 
verba honorária a 50%, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de abril de 2020.                    [02,03] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS,COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do 
PROC.Nº1068261-74.2019.8.26.0053.A MM.Juíza de Direito da 16ªVara da Fazenda Pública,do Foro Central-Fazenda Pública/ 
Acidentes, Estado de São Paulo, Drª. Ana Luiza Villa Nova, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS 
NA LIDE que a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO move uma Desapropriação - Desapropriação por Utilidade 
Pública / DL 3.365/1941 contra Kelli Aparecida Gaspar da Motta, objetivando parte (99,58m²) do imóvel localizado à Rua 
Aperibé, nº 431, 433 e 439, Jardim Brasil, São Paulo, CEP 02236-010, matrícula nº 163.267 do 15º ORI-Capital, contribuinte 
066.038.0047-0, declarado de utilidade pública pelo Decreto Municipal nº 56.013 de 25/03/15, para implantação do 

- 
determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os 
fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS                                [02,03] 



Maia diz que buscará acordo com
Alcolumbre sobre PL das Fake News
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Lembre sempre de lavar as mãos

Após o adiamento da vota-
ção do Projeto de Lei (PL)
2.630/2020, conhecido como
PL das Fake News, o presiden-
te da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia (DEM-RJ) disse
na terça-feira (2) que vai con-
versar com o presidente do Se-
nado, Davi Alcolumbre (DEM-
AP), para tentar costurar um
texto conjunto das suas Casas
sobre o tema.

O projeto estava na pauta do
Senado na terça-feira, mas foi
retirado devido a divergências
em torno do parecer do relator,
senador Ângelo Coronel (PSD-
BA). No início da tarde, em
mensagem no Twitter, Alcolum-
bre anunciou a retirada do texto
de pauta, após conversas com o
relator e líderes partidários do
Senado. Com isso, a previsão é
que o texto seja novamente pau-
tado na próxima semana.

“Este é um tema que interes-
sa a todos, à sociedade. Uma
pesquisa do Ibope mostrou isso.
A sociedade [está] cansada de
fake news, do uso de robôs para

disseminar ódio, informações
negativas contra adversários e
instituições. Então, este é o me-
lhor ambiente e melhor momen-
to para votar a matéria. Temos
que ter o cuidado de não entrar
nas liberdades de imprensa e de
expressão”, disse Maia.

O projeto tem sofrido críti-
cas de parlamentares de entida-
des e de ativistas ligados à temá-
tica, com o argumento de que é
necessária uma regulação para o
tema e de que existem mecanis-
mos no texto que podem atingir
a liberdade de expressão.

O presidente da Câmara tam-
bém respondeu a declarações do
deputado Eduardo Bolsonaro
(PSL-SP) que disse, em entre-
vista, que o pai, o presidente Jair
Bolsonaro, poderia “participar”
do processo de escolha dos pró-
ximos presidentes das duas Ca-
sas do Legislativo. Maia disse
que os Poderes deveriam se con-
centrar em “salvar vidas”, em vez
de debater a sucessão no coman-
do das casas legislativas, previs-
ta para o próximo ano.

“Cabe, no meio de 30 mil
mortes, tratar de eleição para
presidente da Câmara ou do Se-
nado? Pelo amor de Deus, vamos
tratar de salvar vidas e empregos
no Brasil”,questionou Maia.

Conselho de Ética
Maia disse ainda que vai au-

torizar até o início de julho a
volta do funcionamento do Con-
selho de Ética da Câmara. O fun-
cionamento das comissões foi
suspenso desde que o Congres-
so Nacional adotou medidas para
restringir a circulação de pesso-
as e evitar a disseminação do
novo coronavírus.

Na avaliação de Maia, o co-
legiado pode voltar a funcionar
devido ao fato de os membros
do conselho terem um mandato
de dois anos. “O conselho vai
voltar nas próximas semanas,
estourando na primeira semana
de julho, Até porque tem man-
dato de dois anos, ele [conselho]
pode trabalhar de forma remo-
ta”. Como é uma comissão de
mandato, vai funcionar em horá-
rios diferentes do plenário da

Câmara – eles podem fazer o tra-
balho deles sem atrapalhar o tra-
balho da Câmara. Tem muitas
questões paradas no conselho,”
afirmou.

Eleições
Sobre a possibilidade de

adiamento das eleições muni-
cipais, previstas para outubro
deste ano, Rodrigo Maia disse
que ainda não conversou com
o presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral, ministro Luís
Roberto Barroso. No mês pas-
sado, o presidente da Câmara
mencionou a possibilidade de
as eleições serem adiadas para
novembro ou dezembro. O as-
sunto ficou de ser discutido
com o presidente do Congres-
so, Davi Alcolumbre, e o mi-
nistro Barroso.

“Vamos fazer uma primeira
conversa para avaliar aquilo que
o TSE já tem de informações
para que, junto com deputados e
senadores, possamos avaliar o
melhor encaminhamento para as
eleições de 2020”, disse Maia.
(Agencia Brasil)

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, André Men-
donça, informou na terça-fei-
ra (2) que a Polícia Federal
vai investigar o vazamento de
informações pessoais do pre-
sidente Jair Bolsonaro, seus
familiares e outras autorida-
des por um grupo de hackers.
Uma das contas do Twitter
que supostamente pertence ao
grupo foi suspensa por causa
da ação.

Em publicação no Twitter,
o ministro Mendonça explicou
que as investigações devem
apurar crimes previstos no Có-
digo Penal, na Lei de Seguran-

PF vai investigar
vazamento de dados

de Bolsonaro e
outras autoridades

ça Nacional e na Lei das Orga-
nizações Criminosas.

Também pelo Twiiter, o
presidente Bolsonaro disse
que a ação dos hackers foi uma
medida de intimidação e não
passará impune. “Em clara
medida de intimidação o mo-
vimento hacktivista Anony-
mous Brasil divulgou, em con-
ta do Twitter, dados do Presi-
dente da República e familia-
res. Medidas legais estão em
andamento, para que tais cri-
mes, não passem impunes”,
escreveu publicação em sua
conta pessoal no Facebook.
(Agencia Brasil)

Celso de Mello rejeita pedido para
apreender celular de Bolsonaro

O ministro Celso de Mello,
do Supremo Tribunal Federal
(STF), rejeitou na noite de se-
gunda-feira (1º) um pedido fei-
to por partidos de oposição para
que o celular do presidente Jair
Bolsonaro fosse apreendido na
investigação sobre a suposta in-
terferência política do mandatá-
rio na Polícia Federal (PF).

O ministro acolheu o argu-
mento do procurador-geral da
República, Augusto Aras, que em
manifestação enviada ao Supre-
mo frisou caber somente ao Mi-
nistério Público a iniciativa de

propor diligências em investiga-
ção penal, não sendo legítimo
que terceiros façam requerimen-
tos do tipo.

“Não se pode desconhecer
que o monopólio da titularidade
da ação penal pública pertence
ao Ministério Público, que age,
nessa condição, com exclusivi-
dade, em nome do Estado”, con-
cordou Celso de Mello.

O pedido havia sido feito por
meio de uma notícia-crime aber-
ta pelo PDT, PV e PSB no Supre-
mo depois de acusações feitas
pelo ex-ministro da Justiça Ser-

gio Moro ao pedir demissão do
cargo em abril. As legendas pe-
diam a apreensão também dos
celulares do filho do presidente,
Carlos Bolsonaro, e da deputada
Carla Zambelli (PSL-SP).

Apesar de ter rejeitado o re-
querimento dos partidos, Celso
de Mello dedicou ao menos oito
páginas a ressaltar a importância
do cumprimento de decisões ju-
diciais, sejam elas de qualquer
tipo e direcionadas a qualquer
autoridade dos três Poderes.

O decano do Supremo fez as
considerações com base em

“notícias divulgadas em meios
de comunicação social”, dando
conta de que Bolsonaro poderia
não entregar seu aparelho celu-
lar em caso de decisão judicial
nesse sentido.

“Em uma palavra: descum-
prir ordem judicial implica
transgredir a própria Constitui-
ção da República, qualificando-
se, negativamente, tal ato de de-
sobediência presidencial e de
insubordinação executiva como
uma conduta manifestamente
inconstitucional”, afirmou o
ministro. (Agencia Brasil)

MMA libera recursos para projetos
de gestão eficiente do lixo

O Ministério do Meio Ambi-
ente anunciou na terça-feira (2)
o repasse de cerca de R$ 11 mi-
lhões para municípios do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina,
Rondônia e Mato Grosso do Sul.
A medida faz parte do programa
Lixão Zero e deve financiar pro-
jetos que visem melhoria da ges-
tão dos resíduos, a implementa-
ção de coleta seletiva de secos e
orgânicos, redução dos resíduos
enviados para aterros e o aumen-
to dos índices de reciclagem.

Com o recurso, serão adqui-
ridos 15 caminhões, tratores,
mais de 1500 contêineres, equi-
pamento lavador de contêineres,
lixeiras para a coleta seletiva, tri-
turador de vidros e orgânicos,
esteiras para transporte de ma-
teriais sólidos, empilhadeiras
elétricas, escavadeira hidráulica,

prensas, pá carregadeira, dentre
outros.

A estimativa é que a iniciati-
va beneficie cerca de 325 mil
pessoas. Os municípios contem-
plados no Rio Grande do Sul são
Ametista do Sul, Barra do Gua-

rita, Boa Vista das Missões, Cai-
çara, Cerro Grande, Cristal do
Sul, Derrubadas, Dois Irmãos
das Missões, Erval Seco, Frede-
rico Westphalen, Iraí, Jabotica-
ba, Lajeado do Bugre, Liberato
Salzano, Miraguaí, Novo Tira-

dentes, Palmitinho, Pinhal, Pi-
nheirinho do Vale, Planalto, Re-
dentora, Rodeio Bonito, Sagra-
da Família, São José das Mis-
sões, São Pedro das Missões,
Seberi, Taquaruçu do Sul, Tenen-
te Portela, Vicente Dutra, Vista
Alegre e Vista Gaúcha. Além
desses, ainda recebem recursos
os municípios de Balneário Pi-
çarras (Santa Catarina), Vilhena
(Rondônia) e Costa Rica (Mato
Grosso do Sul).

De acordo com o MMA, a
estimativa de investimento total
em iniciativas como essa será de
mais de R$ 64 milhões até 2022.
A ação faz parte da Agenda de
Qualidade Ambiental Urbana que
tem o objetivo de subsidiar es-
tados e municípios na gestão dos
resíduos sólidos urbanos.
(Agencia Brasil)
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Apenas 20 dias depois de
ser criado, o site Mapa da Saú-
de Mental já recebeu mais de
24 mil acessos de pessoas que
buscam atendimento psicoló-
gico gratuito. O portal orien-
ta os interessados a encontrar
grupos de profissionais que
fazem atendimento online ou
presencial.

Até o momento, o site dis-
põe de mais de 100 contatos para
atendimento gratuito, específi-
cos para o período da pandemia
do novo coronavírus. No mapa
online é possível encontrar pro-
fissionais e grupos de apoio dis-

Site com orientações
sobre saúde mental teve
24 mil acessos em 20 dias

poníveis virtualmente. Há tam-
bém uma seção chamada mapa
presencial onde estão endereços
e telefones de serviços de aten-
dimento, mostrados de acordo
com a localização do usuário.

A iniciativa foi desenvolvida
pelo Instituto Vita Alere, que
atua na promoção da saúde men-
tal e na prevenção ao suicídio. A
ação conta com apoio do Goo-
gle, do Centro de Valorização da
Vida (CVV), da Associação Bra-
sileira de Estudos e Prevenção
do Suicídio, International Asso-
ciation for Suicide Prevention e
SaferNet. (Agencia Brasil)

O Ministério da Justiça e
Segurança Pública já contabili-
za mais de R$ 10 milhões em
recursos arrecadados por meio
de leilões de bens apreendidos
de traficantes. Em sete meses
foram 28 leilões de carros, mo-
tocicletas, caminhões, celulares
e vários outros itens apreendido
em operações policiais, informa
a pasta. Os valores têm, como
destino, o Fundo Nacional Anti-
drogas, e vão financiar projetos
de prevenção e de combate às
drogas.

A apreensão e o leilão des-
ses bens estão previstos na Lei
13.886 de 2019, sancionada em
outubro do ano passado com o
objetivo de acelerar a destinação
de bens apreendidos ou seques-
trados que tenham vinculação
com o tráfico ilícito de drogas.
Ela autoriza a venda do patrimô-
nio apreendido a partir de 50%
do seu valor avaliado e a isen-
ção de eventuais encargos ante-
riores à compra.

A Lei 13.886 prevê, também,
a destinação de até 40% do re-
curso para o estado que apreen-
deu o bem.

Dos R$ 10 milhões arreca-
dados no período, 10% foi du-

Leilões de bens
apreendidos arrecadam
mais de R$ 10 milhões

rante um leilão feito no dia 27
de maio em São Paulo. Também
ocorreram leilões em Minas
Gerais, Rio de Janeiro, Espírito
Santo, Mato Grosso, Paraná, Rio
Grande do Sul, em Santa Catari-
na e Tocantins.

De acordo com o MJ, a re-
gião onde os leilões mais ar-
recadaram foi a Sul (R$ 4,6 mi-
lhões), seguida do Sudeste (R$
3,6 milhões). No Mato Gros-
so, estado por onde passam al-
gumas rotas do tráfico de dro-
gas, já foram arrecadados R$ 1
milhão.

Por meio de nota, o minis-
tro da Justiça e Segurança Públi-
ca, André Mendonça, informou
que a Secretaria Nacional de
Políticas sobre Drogas (Senad)
contratou leiloeiros em todo o
país, e que a eficiência da estru-
tura proporcionará à pasta a ir
além de sua competência inici-
al, que é a gestão dos bens apre-
endidos do tráfico.

“A estrutura da secretaria
também será utilizada para a re-
alização de leilões do patrimô-
nio oriundo de crimes como a
corrupção e lavagem de dinhei-
ro, um ganho para o país”, disse
o ministro. (Agencia Brasil)

Levantamento realizado
pela Kantar Ibope Media e com-
pilado pela Agência Nacional do
Cinema (Ancine) aponta um au-
mento da audiência de canais de
notícia, no âmbito da TV por as-
sinatura, que, avaliam as insti-
tuições, está relacionado à bus-
ca por fontes seguras de infor-
mação no contexto da pandemia
de covid-19. Na primeira me-
tade de abril, a média de espec-
tadores dobrou, comparativa-
mente à primeira quinzena de
março. Trata-se do maior incre-
mento observado na grade de
programação.

Em relação a 2019, o cres-
cimento foi de mais de 50%.
O balanço foi divulgado na noi-
te da segunda-feira (1º) e
abrange 15 regiões metropoli-
tanas medidas pela Kantar Ibo-
pe Media. A avaliação compre-
ende o conteúdo que está sen-
do consumido no horário de 7h
à meia-noite.

Na primeira metade de
maio, o anseio da população

Audiência de canais de notícia cresce
em março, afirma Kantar Ibope

por se manter informada atra-
vés desses veículos de comuni-
cação permaneceu, mas com
menos força. Nesse período, a
audiência dos canais de notícia
subiu 11%, ante abril.

De forma geral, o que se ve-
rifica é que, já na primeira se-
mana de implementação das
medidas de distanciamento so-
cial, entre 16 e 22 de março -
considerando semana como o
período de sábado a sexta -, a
média de telespectadores dos
canais de TV paga aumentou
22%. O padrão se repetiu na se-
mana posterior, de 23 e 29 de
março, atingindo o maior nível
do ano. Neste segundo período,
a média do total de telespecta-
dores dos canais de TV paga
correspondeu a 8,95 pontos de
audiência.

As medidas de quarentena
também têm feito com que a
população busque o entreteni-
mento através de canais de fil-
mes e séries. Nesse caso, o au-
mento na audiência foi de apro-

ximadamente 40%, ao passo
que a de canais de variedades e
de documentários foi, respec-
tivamente, de 29,6% e 25,3%.
Os canais infantis apresentaram
um crescimento menor, de 9%,
que, na primeira metade de
maio, caiu para 4,6%, aproxi-
mando-se da audiência registra-
da pelos canais de variedade, de
3,4%. O fechamento temporá-
rio de salas de cinema é um dos
fatores que entram nessa equa-
ção, segundo a Kantar Ibope.

Com a pandemia, eventos e
competições esportivas foram
suspensos em todo o mundo, o
que acabou impactando a cober-
tura de canais voltados a esse
segmento - o único a sofrer
queda no alcance ao público, de
acordo com a Kantar Ibope.

A suspensão de eventos e
competições esportivas no Bra-
sil e no mundo fez com que o
segmento de canais de esporte
fosse o único a apresentar re-
dução de espectadores na pri-
meira quinzena de abril, em

contraste com a primeira quin-
zena de março. A perda de pú-
blico foi significativa, de mais
de 60%.

“Em termos de pontos de
audiência (a participação rela-
tiva do total de indivíduos as-
sistindo ao conjunto de canais),
a média quinzenal do total dos
canais de notícias alcançou um
patamar próximo ao dos canais
de documentários”, anota a An-
cine.

Recorrer a noticiários para
obter informações confiáveis é
algo que tem sido largamente
recomendado, inclusive pelo
secretário-geral da Organização
das Nações Unidas (ONU), An-
tónio Guterres. No início de
maio, ele afirmou que o mundo
tem enfrentado um movimento
paralelo à pandemia de covid-
19, que é a de desinformação.
Na oportunidade, declarou tam-
bém que quem oferece “o antí-
doto” contra informações im-
procedentes é a imprensa.
(Agencia Brasil)


