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Cepal prevê queda de pelo menos
1,8% na economia da América Latina
A crise desencadeada pela
covid-19 pode levar à queda da
economia (Produto Interno
Bruto - PIB) da América Latina e do Caribe de, pelo menos, 1,8%, em 2020. A Comissão Econômica para América
Latina e o Caribe (Cepal) das
Nações Unidas divulgou na
sexta-feira (3) a previsão no
relatório “A América Latina e
o Caribe diante da pandemia
de covid-19: efeitos econômicos e sociais”.
Antes da chegada da covid19, a Cepal previa que a região cresceria no máximo 1,3%
em 2020. Entretanto, os efei-

Assembleia Legislativa destinará
R$ 325 mi para combate ao coronavírus
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Senado aprova projeto que muda
regras durante pandemia
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G20 fará “o
que for
preciso” para
combater
coronavírus

Caixa lançará na terça
aplicativo para cadastro em
renda emergencial

O número crescente de
mortos na pandemia de coronavírus sobrecarregou as funerárias de Nova York, enquanto
hospitais tentam atender milhares de pacientes infectados
em meio a um total cada vez
menor de ventiladores mecânicos e equipamentos de proteção disponíveis.
Diretores de funerárias e
cemitérios descreveram uma
disparada na demanda não vista em décadas, enquanto os casos de covid-19, a doença respiratória causada pelo novo
coronavírus.
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Previsão do Tempo
Sábado: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã

Tarde

Domingo: Sol
com algumas nuvens. Não chove.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,32
Venda:
5,32
Turismo
Compra: 5,29
Venda:
5,61

EURO
Compra: 5,76
Venda:
5,76

24º C
15º C

Noite
27º C
14º C

Noite
30º C
17º C

Noite
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Covid-19: mortes somam 359
e infectados são 9 mil no Brasil

A partir da próxima terçafeira (7), dezenas de milhões
de brasileiros poderão baixar
um aplicativo lançado pela
Caixa Econômica Federal que

permitirá o cadastramento
para receberem a renda básica emergencial, de R$ 600 ou
de R$ 1,2 mil para mães solteiras. O banco também lança-

O número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus no Brasil subiu de 7.910 para 9.056 entre quinta-feira (2) e
sexta-feira (3), conforme a atualização do Ministério da Saúde.
O número de óbitos por covid-19, doença causada pelo novo
coronavírus, saltou de 299 para 359. O índice de letalidade, que era
de 3,5% no início da semana, foi para 3,8% na quinta-feira e chegou
a 4% no balanço anunciado na sexta-feira.
As mortes ocorreram em São Paulo (219), Rio de Janeiro (47),
Ceará (22), Pernambuco (10), Amazonas (7), Minas Gerais (6), Distrito Federal (5), Bahia (5), Rio Grande do Sul (5), Santa Catarina (5),
Paraná (4), Piauí (4), Espírito Santo (4), Rio Grande do Norte (4),
Sergipe (2), Alagoas (2), Goiás (2), Maranhão (1), Mato Grosso do
Sul (1), Mato Grosso (1), Pará (1), Paraíba (1) e Rondônia (1).
Os novos casos totalizaram 1.146. O resultado significou um
aumento de 15% em relação ao total registrado antes. Foi o maior número de novos casos em um dia desde o início da série.
(Agencia Brasil)

rá uma página na internet e
uma central de atendimento
telefônico para a retirada de
dúvidas e a realização do cadastro.
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Esporte

Pietro Fittipaldi estreia no campeonato
virtual de F1 com a Haas
Anunciado como piloto
reserva da Haas para a temporada 2020, Pietro Fittipaldi
correrá neste final de semana
no campeonato virtual de F1
com a equipe americana. O
piloto brasileiro estará no grid
da segunda etapa do campeonato, que será disputada no circuito de Melbourne, justamente a pista que receberia a etapa de abertura da F1 2020 e
acabou sendo cancelada por
conta do covid-19. Também
estarão no grid os titulares de
equipes como Ferrari, McLaren, Red Bull e Williams.

“Estou bastante animado para
essa minha primeira corrida da
F1 virtual e pude perceber que o
grid estará bem forte, com vários pilotos titulares das equipes,
então será uma boa oportunidade para nos mantermos em ritmo de competição”, diz Pietro,
que foi campeão da World Series em 2017 e conseguiu a superlicença para participar de atividades oficiais na F1 no mês passado.
Fittipaldi integra a equipe de
desenvolvimento da Haas desde
novembro de 2018, quando foi
anunciado pelo time. Nas pistas,

Foto/ Haas F1 Team

Estados
Unidos têm
disparada de
mortos e falta
de
equipamentos

Dólar sobe pela sexta vez
seguida e ultrapassa R$ 5,32

Foto/Marcelo Camargo/ABR

O Grupo das 20 principais
economias do mundo fará “o
que for preciso” para superar a
crise do coronavírus e disse na
quinta-feira (2) que vai injetar
5 trilhões de dólares na economia global por meio de medidas nacionais como parte de
seus esforços para diminuir o
impacto da doença. Página 3

tos da crise levaram a mudar
essa previsão e a prever uma
queda do PIB de pelo menos
1,8%, embora não se possa
descartar que se chegue a
retração entre 3% e 4%, ou até
mais. Para a Cepal, o impacto
econômico final dependerá das
medidas tomadas nos níveis
nacional, regional e global.
Segundo o relatório, a crise
da covid-19 terá efeitos econômicos diretos nos sistemas
de saúde e nas taxas de mortalidade, e efeitos indiretos, que
se materializarão no lado da
oferta e da demanda na economia.
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ele já acelerou com o carro da
equipe em testes no circuito do
Barein, Abu Dhabi e de Barcelona, acumulando 422 voltas e mais
de 2000 km percorridos com a

Haas. Além disso, o piloto seguirá trabalhando nos simuladores e
acompanhando o time dentro do
box nas corridas, ficando à disposição para entrar na pista em
qualquer atividade.
O campeonato de eSports da
F1 começou no último dia 22
com o GP do Barein. A segunda
etapa estava programada para ser
realizada no circuito de Hanói,
no Vietnã, mas o jogo utilizado é
o F1 2019, portanto a pista ainda
não está no game.
“Vamos acelerar no circuito
da Austrália, uma pista que tem
trechos bem interessantes e que

mistura um traçado de rua com
os tradicionais autódromos.
Espero fazer uma boa estreia
na F1 virtual e vamos lutar para
estar no pelotão da frente”, diz
Pietro, que é neto de Emerson
Fittipaldi.
A corrida virtual será exibida neste domingo a partir das
16h nos canais oficiais da F1
(site e redes sociais). A organização pretende realizar um
treino classificatório antes do
GP virtual e a corrida terá 50%
da distância original da prova
original na Austrália com 29
voltas.

Com duas categorias e 24 corridas em 6 datas,
Porsche apresenta seu programa Esports para 2020
Primeira marca a promover um campeonato oficial
de Esports no Brasil, a Porsche Brasil reafirma o pioneirismo na divulgação do automobilismo virtual e, logo
após a realização de sua primeira Corrida das Estrelas,
anuncia seu programa de Esports para 2020. Iniciativa
conjunta com a Porsche Cup
Brasil, patrocínio TAG Heuer e realização do IRB Esports na plataforma iRacing.
Aproveitando a bem-sucedida empreitada de 2019,
que emplacou o campeão
Jeff Giassi no “Mundial” da
marca, a Porsche TAG Heuer Esports Supercup, o campeonato virtual desta tempo-

rada foi ampliado.
Serão dois campeonatos em
disputa. E assim como na Corrida das Estrelas, cuja vitória garantiu ao argentino Agustín Canapino um exclusivo prêmio
Porsche Driver’s Selection, a
premiação para ambos é real.
Porsche Esports Sprint
Challenge Brasil – campeonato destinado a pilotos virtuais em
início de carreira ou amadores,
com pontuação abaixo de 3.000
no iRating. Será disputado com
o Porsche 718 Cayman GT4
Clubsport, modelo de competição com motor boxer central e
425cv de potência.
Os prêmios para campeão e
vice incluem o treinamento oficial de precisão e performance

Porsche Track Experience, ministrado pela Porsche Brasil com
os carros da marca. Já o campeão leva sozinho uma viagem
para Stuttgart, na Alemanha, onde
vai conhecer o Porsche Museum.
Além do curso e viagem, o
campeão da Porsche Esports
Sprint Challenge Brasil terá em
2021 vaga garantida e preparação
especial para seu próximo desafio, o Porsche Esports Carrera
Cup Brasil.
Porsche Esports Carrera
Cup Brasil – campeonato destinado aos pilotos virtuais experientes ou profissionais, com
pontuação acima de 3.001 no
iRating. Será disputado com a
versão virtual do Porsche 911

GT3 Cup II, modelo de competição mais produzido no mundo e
que entrega 485cv de potência.
Prêmios para campeão e vice
incluem uma exclusiva clínica de
pilotagem da Porsche Cup Brasil, a bordo de um Porsche 911
GT3 Cup utilizado pela categoria nas pistas de corrida. Assim
como no Esports Sprint Challenge, o campeão leva ainda uma viagem para a Alemanha e um exclusivo relógio TAG Heuer Carrera, cuja referência é
WAR201E.BA0723.
O campeão da Porsche Esports Carrera Cup Brasil em
2020 terá uma preparação dedicada às classificatórias 2021 da
Porsche TAG Heuer Esports Supercup, em um desafio para in-

tegrar a equipe brasileira no
mundial da marca.
Cada campeonato terá 40
vagas, enquanto o pacote desportivo seguirá o formato
sprint da Porsche Carrera Cup
real, com duas largadas separadas de cada categoria por etapa e seis reuniões ao longo da
temporada. Tal como em 2019,
haverá premiação de voltas rápidas entre os participantes e
os pódios serão celebrados em
etapas reais da categoria.
O calendário detalhado
será anunciado posteriormente, assim como o formato das
sessões classificatórias e o
website para inscrições gratuitas dos interessados em
competir.
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Assembleia Legislativa destinará
R$ 325 mi para combate ao coronavírus
O Governador João Doria
anunciou, na sexta-feira (3), a
destinação de R$ 325 milhões
da Assembleia Legislativa de
São Paulo (Alesp) para a Secretaria da Saúde do Estado, que
fará a aplicação dos recursos
em ações de combate à pandemia do novo coronavírus, causador da doença COVID-19. O
montante é fruto de emendas
parlamentares de todos os 94
deputados estaduais.
A decisão da bancada foi comunicada ao Governador João
Doria pelo Presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Ma-

cris, juntamente com o líder do
Governo, Carlos Pignatari. O
Governador agradeceu aos parlamentares, ressaltando que
eles abriram mão das emendas,
independentemente de questões partidárias e ideológicas.
“Quero cumprimentar deputadas e deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo
que tomaram a decisão de destinar integralmente suas emendas para a saúde pública. Os parlamentares abriram mão das
suas visões partidárias para, em
um gesto de humanidade, estarem unidos em uma mesma cau-

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D I AS
Jornalista desde 1990, CESAR NETO tem sua coluna
(diária) de política publicada na imprensa de São Paulo (Brasil) desde 1993. Tornou-se referência também na INTERNET,
pelo site www.cesarneto.com e no TWITTER, pela conta
@CesarNetoReal ... EMAIL cesar@cesarneto.com
.
CÂMARA (SP)
Maioria dos vereadores de São Paulo pensaram bem e ponderaram melhor, no sentido de permanecer no partido político aonde estão. É que terminou o prazo da ‘janela da infidelidade’, na
qual poderiam mudar sem perder a cadeira. Preferiram ficar com
quem já manda e eles conhecem
.
PREFEITURA (SP)
Mais jovem prefeito da História (no Século 21) de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) não deve repetir o que disse o ex-prefeito e atual governador (SP) Doria (dono do novo PSDB), no
sentido de dar a mão pro Lula (eterno dono do PT) no caso COVID 19. É que o PT quer o seu cargo em 2020
.
ASSEMBLEIA (SP)
Antigos caciques no Palácio 9 de Julho, tanto Campos Machado (dono do PTB e eterno líder da bancada na ALESP) e o expresidente Barros Munhoz (1º a presidir por 4 anos - a Mesa final de um e começo do outro mandato pelo PSDB - hoje no
PSB) são a História mas não fazem mais história
.
GOVERNO (SP)
João Doria (dono do novo PSDB) tá jogando o jogo mais perigoso da sua curtíssima vida política. Ou vai ‘pras cabeças’, reelegendo seu ex-vice prefeito e atual prefeito paulistano Bruno
Covas e assumindo a liderança entre governadores pra Presidência 2022, ou recua e negocia com oposições
.
CONGRESSO (BR)
Nenhuma das lideranças dos partidos mais antigos - e mesmo
alguns mais novos - aceitou ‘botar azeitona na empadinha’ do partido NOVO, que pedia pra que o dinheiro do Fundo Eleitoral /
Partidário pras eleições 2020 fosse pras ações de combate ao
estado de calamidade pública (COVID 19)
.
PRESIDÊNCIA (BR)
Independentemente de quem seja o Presidente da República,
o governador de Estado ou o prefeito do município, a real é que
praticamente todas as ‘pesquisas’ - inclusive nos Estados Unidos
aonde nasceu com o estatístico George Gallup em 1930 - estão
furadas. Algumas propositalmente
.
PARTIDOS
Terminado o prazo pros vereadores de todo o Brasil possam
mudar de partido (sem perder as cadeiras que estão ocupando)
não são tantas as mudanças que eram esperadas. Em parte, por
conta do partido ALIANÇA PELO BRASIL 38, pelo qual a família Bolsonaro disputaria as eleições 2020 ...
.
POLÍTICOS
... Em tempo: conforme antecipado desde janeiro 2020, a exprefeita paulistana Marta (no PT do Lulismo) foi rejeitada no PT
do Haddad e no PDT (ex-Brizolista hoje do Ciro Gomes), além
do PSB (do Marcio França em SP). Acabou no ‘Irajá da Política’,
o SOLIDARIEDADE do Paulinho ‘da Força’
.
JUSTIÇAS (BR)
Ex-presidente no Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivan Sartori deu uma Aula de interpretação lógica dos Direitos Fundamentais (por exemplo ir e vir sem aglomerações nas praias). Pro
magistrado, o ‘remédio’ jurídico e policial - pro COVID 19 - “tá
matando o doente”
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sa: salvar vidas em São Paulo.
Um gesto registrado para a história”, disse Doria.
Aplicação
A autorização para liberação
do primeiro lote, no valor de
R$ 82 milhões, será publicada
no Diário Oficial do Estado
neste sábado (4). O restante dos
recursos, no total de R$ 243

milhões, será liberado no prazo máximo de dez dias.
O dinheiro proveniente das
emendas será aplicado imediatamente pela Secretaria da Saúde nas ações de enfrentamento
da pandemia em todo o Estado.
“Os recursos serão utilizados
no atendimento às pessoas que
estão infectadas, nas ações pre-

ventivas e no apoio aos municípios, como temos feito desde
o início desta crise”, afirmou o
Governador.
Recursos federais
O Governador João Doria já
havia anunciado, na última segunda-feira (30), a destinação
de R$ 219 milhões, fruto de
emendas parlamentares do Con-

gresso Nacional, para combate
à disseminação do coronavírus
e reforço no atendimento de
saúde aos pacientes infectados.
O recurso foi destinado pela
bancada paulista, que é coordenada pelo Deputado Federal Vinicius Poit e composta por 70
deputados e três senadores de
vários partidos.

Delegacia Eletrônica fará atendimento
virtual de violência doméstica
O Governador João Doria
anunciou na sexta-feira (3) que
a
Delegacia
Eletrônica
(www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br)
começou a registrar casos de
violência doméstica em São
Paulo. O serviço é mais uma ferramenta disponibilizada pelo
Governo de São Paulo para proteger as mulheres.
O atendimento presencial
prossegue normalmente nas 134
DDMs (Delegacia de Defesa da
Mulher) do Estado, mas agora as
vítimas desse tipo de crime têm
a opção digital para buscar ajuda
e se defender dos agressores.
“Nós temos tido em São Paulo uma posição de defesa intransigente das mulheres que são vítimas de agressões ou de ameaças, onde quer que seja. Acrescentamos a possibilidade do registro do boletim de ocorrência
de forma eletrônica. Dado o aumento do isolamento social, nós
estamos atentos para a proteção
das mulheres dentro das suas
casas”, disse Doria, durante entrevista coletiva no Palácio dos
Bandeirantes, com a participação do Secretário da Segurança
Pública, General João Camilo
Pires de Campos.
De acordo com a Delegada
Jamila Ferrari, Coordenadora

das DDMs em São Paulo, o atendimento eletrônico às vítimas de
violência contra a mulher já estava sendo planejado pela Polícia Civil e teve seu lançamento
antecipado por conta da crise da
COVID-19.
“Buscamos nos antecipar a
um fenômeno que ocorreu em
outros países, como China, Espanha, França e Estados Unidos,
que registraram aumento no número de casos após adotarem
medidas de isolamento social”,
afirmou a Delegada.
A principal vantagem do novo
serviço, segundo Jamila, é a agilidade na notificação das ocorrências. “A vítima poderá acessar o site de qualquer dispositivo conectado à internet, como
smartphone, tablet ou computador. Esse serviço é essencial em
um período em que as mulheres
têm dificuldade para sair de
casa”, acrescentou.
A Coordenadora das DDMs
ressalta que os casos de violência doméstica terão prioridade
no atendimento eletrônico e que
o serviço ainda deve ser melhorado para facilitar o contato das
vítimas com as autoridades de
segurança.
“Vamos aprimorar a ferramenta gradualmente, principal-

mente em relação às questões
técnicas. O importante é que estamos colocando à disposição da
sociedade mais uma ferramenta
de defesa das mulheres. E as que
preferirem buscar ajuda em uma
delegacia física também serão
atendidas normalmente”, disse.
Assim como nos demais casos registrados pela delegacia
eletrônica, os boletins de violência doméstica passarão por uma
triagem e serão encaminhados às
DDMs correspondentes à região
de cada ocorrência. Nas cidades
que não possuem uma DDM, a
ocorrência será direcionada à
delegacia territorial correspondente à residência da vítima. Caberá aos delegados e delegadas
responsáveis providenciar as diligências e perícias necessárias,
assim como entrar em contato
com as vítimas.
“É muito importante que as
vítimas guardem as provas em
lugar seguro, como fotos, vídeos e diálogos escritos. Elas são
necessárias para dar materialidade aos casos e serão requisitadas pelos delegados”, alertou a
Coordenadora das DDMs.
Ampliação da Delegacia
Eletrônica
O Governador João Doria
anunciou no último dia 24 a am-

pliação no atendimento da Delegacia Eletrônica. O serviço
passou a registrar uma série de
crimes que antes só podiam ser
registrados presencialmente.
Passou a ser possível notificar
pela internet roubo ou furto a
residência; roubo ou furto a estabelecimento comercial; crimes contra o consumidor; roubo ou furto de carga; ameaça;
estelionato; entre outros.
As delegacias territoriais
seguem funcionando normalmente, mas, em razão da disseminação da COVID-19, a Polícia Civil recomenda a utilização
do modelo eletrônico para evitar aglomerações nos DPs e, assim, reduzir os riscos de contágio. A ampliação da Delegacia
Eletrônica estava prevista para o
segundo semestre, mas foi antecipada por causa da doença.
Desde que entrou em funcionamento, no ano 2000, a
Delegacia Eletrônica já registrou mais de 13 milhões de
ocorrências, sendo mais de
220 mil somente nos dois primeiros meses deste ano. Em
2019, por exemplo, as modalidades disponíveis no serviço
digital apresentaram movimento 29% superior ao total de
ocorrências presenciais.

Governo lança aulas em tempo real
por TV aberta e celular a estudantes
O Governador João Doria
anunciou na sexta-feira (3) o
lançamento do Centro de Mídias da Educação de SP
(centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br),
uma plataforma que vai permitir que os estudantes da rede estadual tenham acesso gratuitamente a aulas ao vivo, videoaulas e outros conteúdos pedagógicos durante o período do isolamento social provocado pelo
combate à COVID-19.
“O Centro de Mídias SP, por
meio de plataforma digital e da
TV Cultura, vai permitir que os
3,5 milhões de alunos da rede
pública tenham acesso ao ensino de qualidade com professores e especialistas da Secretaria da Educação”, disse Doria.
As aulas na rede estadual de
São Paulo estão suspensas desde o dia 23 de março como medida de controle à propagação
do coronavírus. Como a Seduc
antecipou o período de férias e
recesso escolar, neste momento é importante que os estudantes acessem e conheçam as ferramentas para se familiarizarem. As aulas que contarão
como dias letivos recomeçam
no dia 22 de abril.
“Pensado na lógica de uma
rede social, o aplicativo permite grande interação entre professores e estudantes. Este app
irá auxiliar para que os professores estejam o mais próximo
possível de cada um dos nossos
3,5 milhões de estudantes. Isso
vai acontecer graças à tecnologia, que deve ser cada vez mais

uma grande aliada da educação”,
afirmou o Secretário de Estado
da Educação, Rossieli Soares.
O download do Centro de
Mídias SP está disponível para
os sistemas Android e IOS. Para
ter acesso, estudantes e professores da rede estadual terão de
fazer o login com os mesmos
dados usados na Secretaria Escolar Digital (SED). O aplicativo foi desenvolvido pela IP.TV
e doado à Secretaria de Estado
de Educação (Seduc), durante a
suspensão das aulas.
Além da ferramenta que vai
viabilizar o ensino presencial
mediado por tecnologia, o Governo de São Paulo também fechou um contrato com a TV
Cultura, que vai transmitir as
aulas por meio do Canal digital
2.3 – TV Cultura Educação.
“Neste momento em que
alunos e professores estão em
casa, é de grande importância
a criação da TV Cultura Educação. A Fundação Padre Anchieta tem mais de 50 anos de expertise em educação e, junto
com a Secretaria da Educação,
lança um novo canal que propiciará a milhões de estudantes aulas diversificadas e atrativas, e conteúdo de muita qualidade, cobrindo todo o Estado de São Paulo”, destacou o
Presidente da Fundação Padre
Anchieta – Rádio e TV Cultura, José Roberto Maluf. “Para
nós é um orgulho participar de
um projeto que se alinha com
a missão de educar, de informar e de contribuir para a for-

mação crítica dos cidadãos”,
complementou.
A Seduc vai patrocinar internet para que alunos e professores da rede tenham acesso aos
conteúdos via celular, sem qualquer custo. Para isso, firmará
contrato com as quatro maiores
operadoras de telefonia: Claro,
Vivo, Oi e Tim. Dessa forma,
todo estudante da rede poderá
desfrutar das atividades do aplicativo sem utilizar o pacote 4G
do celular, sinal de internet wifi, ou mesmo quando estiver
sem créditos.
A Amazon Web Services
(AWS) vai disponibilizar, sem
custo, a infraestrutura de servidores e redes para garantir a
transmissão das aulas.
Lançamento terá aula de
mão mecânica com papelão
Para marcar o início das aulas ao vivo do canal 2.3 TV Cultura Educação, haverá uma aula
inaugural de robótica na segunda-feira (6) com a professora
Débora Garofalo, eleita uma
das dez melhores professoras
do mundo em 2019.
A apresentação será transmitida simultaneamente pelo
App do Centro de Mídias SP e
será sobre cultura maker, robótica e sustentabilidade. O estudante aprenderá como construir
uma mão mecânica com papelão e barbante.
O Centro de Mídias SP vai
disponibilizar aulas ao vivo
ministradas pelos professores
da rede, permitindo que os alunos façam interações por meio

de chat e vídeos. As aulas serão operadas em dois estúdios da Escola de Formação e
Aperfeiçoamento dos Professores da Educação do Estado
de São Paulo (Efape), vinculada à Seduc. Além dos professores da rede, a plataforma vai
contar com apresentações de
youtubers.
No aplicativo haverá diversos canais, focados nos estudantes do 6º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino
médio. Pela TV Cultura, será
possível ter acesso a videoaulas e atividades transmitidas inclusive em tempo real. A grade
horária será dividida por etapas.
Haverá componentes alternados
a cada semana, sendo que matemática e língua portuguesa serão aplicados toda semana.
Os alunos dos anos iniciais
terão programação específica
transmitida pela canal TV Cultura Educação, e ainda receberão um material impresso disponibilizado pela Seduc.
Dessa forma, os alunos da
rede estadual poderão contar
com diferentes canais de transmissão e interatividade para
continuar estudando mesmo durante o período do isolamento
social. Será possível assistir
aulas pela TV e interagir pelo
celular, além de acompanhar
aulas pelo celular com interação em tempo real.
Depois da reabertura das escolas, a ferramenta vai continuar
sendo usada para complementar as atividades presenciais.

Fundo Social doa água sanitária para higienização
do hospital de campanha do Anhembi
Na terça-feira (31), o
Fundo Social de São Paulo
(Fussp) doou à Prefeitura da
capital 347 litros de água sanitária para higienização do
hospital de campanha que está
sendo erguido no Centro de
Exposições do Anhembi, na
zona norte da cidade.
O lote de produtos de limpeza foi entregue ao Fussp

pela Defesa Civil do Estado
e repassado para a SPT uris,
empresa pública que administra o espaço que será utilizado para atender os casos graves de pacientes diagnosticados com a COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus.
O Fundo Social de São
Paulo concentra, neste mo-

mento de epidemia, o recebimento de doações em dinheiro para ações de combate à
disseminação do vírus.
As transferências podem
ser feitas via Banco do Brasil, agência nº 1897-X, conta
corrente nº 19.490-5, CNPJ/
MF nº 44.111.698/ 0001-9
ou por boleto bancário.
As doações podem ser re-

alizadas também através da
p l a t a f o r m a
www.saopaulomaishumana.sp.gov.br.
Para mais informações
sobre como doar, acesse o
hotsite do coronavírus
(www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus). Em caso de dúvidas ou mais informações, entre em contato pelo e-mail
doacoesfussp@sp.gov.br.
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Caixa lançará na terça aplicativo
para cadastro em renda emergencial
A partir da próxima terça-feira (7), dezenas de milhões de
brasileiros poderão baixar um
aplicativo lançado pela Caixa
Econômica Federal que permitirá o cadastramento para receberem a renda básica emergencial, de R$ 600 ou de R$ 1,2 mil
para mães solteiras. O banco
também lançará uma página na
internet e uma central de atendimento telefônico para a retirada de dúvidas e a realização do
cadastro.
O próprio aplicativo avaliará
se o trabalhador cumpre os cerca de dez requisitos exigidos
pela lei para o recebimento da
renda básica. O pagamento poderá ser feito em até 48 horas
depois que a Caixa Econômica
receber os dados dos beneficiários, mas o presidente do banco
não se comprometeu em apresentar uma data específica.
Quem não tem conta em bancos
poderá retirar o benefício em
casas lotéricas.
O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou que o
banco lançará outro aplicativo,
exclusivo para o pagamento da
renda básica. O benefício será
depositado em contas poupança digitais, autorizadas recentemente pelo Conselho Monetário Nacional, e poderá ser transferido para qualquer conta bancária sem custos. Segundo ele,
o calendário de pagamentos
será anunciado na próxima semana, depois de o banco conhecer o tamanho da população apta

a receber a renda básica emergencial.
Segundo Guimarães, o decreto que regulamenta a lei que
instituiu o benefício será finalizado hoje, mas ele não informou
se o texto será publicado ainda
nesta sexta-feira (3) ou no início da próxima semana. Na segunda-feira (6), a Caixa Econômica detalhará o funcionamento dos dois aplicativos.
O ministro da Cidadania,
Onyx Lorenzoni, informou que
só precisarão se inscrever no
aplicativo microempreendedores individuais (MEI), trabalhadores que contribuem com a
Previdência Social como autônomos e trabalhadores informais que não estejam inscritos
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Caso o trabalhador esteja
inscrito no cadastro único, o
aplicativo avisará no momento
em que ele digitar o número do
Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF).
Bolsa Família
Os beneficiários do Programa Bolsa Família não precisarão
baixar o aplicativo. Segundo Lorenzoni, eles já estão inscritos
na base de dados e poderão, entre os dias 16 e 30, escolherem
se receberão o Bolsa Família ou
a renda básica emergencial, optando pelo valor mais vantajoso.
O ministro da Cidadania lembrou que o benefício de março
do Bolsa Família terminou de
ser pago no último dia 30. Para

ele, o pagamento do novo benefício a essas famílias antes do
dia 16 complicaria o trabalho do
governo federal, que ainda está
consolidando a base de dados,
de separar os grupos de beneficiários.
“A lei cria uma série de regras. Temos de fazer filtragem
da base de dados. O que acontece? A base já existe. O maior desafio está nas pessoas
que não estão em base nenhuma, por isso criamos a solução via aplicativo, internet e
central de telefones”, explicou o presidente da Caixa.
Ele lembrou que, no caso
do saque imediato do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), um terço dos 60
milhões de pagamentos foi
feito por aplicativo. Para Guimarães, o índice deve ser semelhante com o novo benefício emergencial.
Desafio
Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, que participou da apresentação, o grande
desafio do governo não consiste em eventuais atrasos na aprovação de medidas, mas na própria montagem da logística.
“Não são um ou dois dias de atraso ou de antecipação. Desde que
começamos a formular o programa, o grande desafio é a logística de entrega. É um cronograma quase físico de capturar
os cadastros. Não é a aprovação
que vai mudar o cronograma físico”, destacou.

Guedes destacou que, em
três semanas, o governo saiu de
zero para cerca de R$ 800 bilhões em programas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus e de manutenção dos
empregos. A conta, que envolve
não apenas gastos novos, mas
antecipações de despesas, adiamento de tributos e remanejamentos, está, segundo o ministro, em 3,4% do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e
dos serviços produzidos). “Nenhum país emergente fez uma
movimentação tão rápida de liberação de recursos como o
nosso. A implementação está no
mesmo ritmo dos Estados Unidos, um país que tem experiências com catástrofes”, declarou.
O ministro cobrou a união de
prefeitos, governadores, Executivo federal, Legislativo e Judiciário para andar com as medidas. Em relação à necessidade
da aprovação da proposta de
emenda à Constituição do orçamento de guerra para a liberação
do benefício, o ministro disse
que a ala jurídica do Ministério
da Economia tinha dado aval
para o início do pagamento, mas
que a ala econômica da pasta tinha receio de que o descumprimento da regra de ouro, que proíbe a emissão de dívida pública
para gastos correntes, prejudicasse o governo, mesmo com o
ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF), Alexandre de
Moraes, tendo autorizado os
gastos extras. (Agencia Brasil)

Santander anuncia prorrogação
automática de parcelas de crédito
Os clientes do Santander
Brasil com parcelas de dívidas
vencidas e não pagas desde o
último dia 16 de março de
2020, ou que tenham prestações a vencer até 15 de maio,
poderão ter o prazo para o pagamento automaticamente
prorrogado por até 60 dias,
sem qualquer acréscimo. Além
da carência, o valor das parcelas será mantido inalterado até
o final do financiamento, segundo informação divulgada
pelo banco.
No mês passado, Caixa,
Banco do Brasil, Bradesco, Itaú
e Santander anunciaram a prorrogação por até 60 dias dos
vencimentos de dívidas para
clientes pessoas físicas e micro e pequenas. A medida não
vale para cheque especial e cartão de crédito. A renegociação
de dívidas foi autorizada pelo
Conselho Monetário Nacional
(CMN).
O conselho facilitou a renegociação de operações de
créditos de empresas e de famílias que possuem boa capacidade financeira e são adimplentes. A medida dispensa os
bancos de aumentarem o provisionamento (reserva de valor) no caso de repactuação de

operações de crédito que sejam realizadas nos próximos
seis meses.
De acordo com o Santander, a repactuação automática
de dívidas abrange as modalidades de crédito pessoal, unificado e de renegociação, além
do crédito direto ao consumidor (CDC) feito na agência.
Estas linhas terão os pagamentos prorrogados pelo banco por
30 dias após o primeiro vencimento, e por mais 30 dias após
o segundo vencimento (até 16
de maio), totalizando os 60
dias de prazo extra. O banco
também avaliará a possibilidade de conceder novas prorrogações ao fim deste período.
Quem estiver com o pagamento de suas parcelas em dia
deverá fazer o pedido pelo site
www.santander.com.br/cuidar.
Neste caso, o cliente receberá
um SMS dizendo que o pedido
foi recebido e, até a semana seguinte, uma segunda mensagem
de texto confirmando a validade da operação. Não é necessário ir à agência ou ligar para
a central de atendimento.
Outra iniciativa é que permite parcelar a fatura com data
de vencimento a partir de dia
15 de abril, em 24 meses, com

50% de desconto na taxa de
juros e possibilidade de carência de até 60 dias até a primeira parcela. As solicitações estarão disponíveis pelos apps
Way ou Santander, além do internet banking.
Empresas
A prorrogação de contratos
por 60 dias também será automática para as micro e pequenas empresas com parcelas
vencidas e não pagas desde o
último dia 16 de março, sem
qualquer cobrança de tarifa e
multa, mantendo o valor e
quantidade de parcelas inalterados. A oferta estará válida até
16 de maio de 2020.
Segundo o banco, a partir da
próxima semana, as empresas
poderão solicitar a prorrogação por 60 dias dos vencimentos de parcelas de financiamentos diretamente no internet
banking – até agora, esses pedidos eram feitos por telefone. As empresas contam com a
possibilidade de solicitar a postergação por 60 dias das parcelas de Capital de Giro, Renegociação e Crédito Direto
ao Consumidor (CDC PJ).
E a partir do próximo dia 9,
o banco pretende iniciar o financiamento da folha de paga-

Governo antecipa prazo
final de saque do abono do
PIS-Pasep
O governo antecipou em um
mês o prazo final de saque do
abono salarial 2019/2020. Inicialmente, esse prazo era 30 de
junho e agora passa a ser 29 de
maio deste ano.
Resolução do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat),
publicada no Diário Oficial da
União de sexta-feira (3), define a nova data e estabelece o
calendário 2020/2021.
O calendário de pagamento
de 2020/2021 tem início em 30
de junho de 2020 e término em
30 de junho de 2021. No caso
do abono salarial do Programa
de Integração Social (PIS), o
pagamento é feito pela Caixa
Econômica Federal a trabalhadores da iniciativa privada, considerando o mês de nascimento do trabalhador.

O pagamento do abono salarial do Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) é feito pelo Banco do Brasil, de acordo com o
dígito final do número de inscrição do servidor público.
Os trabalhadores com conta na Caixa, no caso do PIS, ou
no Banco do Brasil, para o Pasep, vão receber o crédito automaticamente.
Quem tem direito
O benefício será pago ao trabalhador inscrito no PIS/Pasep
há pelo menos cinco anos, que
tenha trabalhado formalmente
por pelo menos 30 dias ao longo de 2019, com remuneração
mensal média de até dois salários mínimos. Para ter direito ao
abono também é necessário que
o empregador tenha informado
os dados do empregado na Re-

lação Anual de Informações Sociais (Rais) 2019.
O pagamento do abono salarial para trabalhadores identificados em RAIS fora do prazo,
entregues até 30 de setembro de
2020, serão disponibilizados a
partir de 4 de novembro de
2020.
O teto pago é de até um salário mínimo (R$ 1.045), com
o valor calculado na proporção
um doze avos do salário. A
quantia que cada trabalhador vai
receber é proporcional ao número de meses trabalhados formalmente em 2019.
Os herdeiros também têm
direito ao saque. No caso de falecimento do participante, herdeiros têm que apresentar documentos que comprovem a
morte e a condição de beneficiário legal. (Agencia Brasil)
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mentos de pequenas e médias
por até dois meses, nos moldes
do anúncio feito no último dia
27 de março pelo governo federal. A medida ainda precisa ser
regulamentada pelo governo.
O crédito será feito diretamente nas contas de cada funcionário, até o valor de dois salários mínimos. As empresas
contarão com uma carência de
6 meses para pagar a primeira
parcela e 36 meses para quitar
o empréstimo, com taxa fixa
de 3,75% ao ano. A linha tem o
apoio e garantia do Tesouro
Nacional, será viabilizada pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e estará disponível
para negócios com faturamento anual de R$ 360 mil até R$
10 milhões.
Autônomos
No caso dos autônomos e
microempreendedores individuais (MEIs), o banco informou que também oferece 60
dias de carência. Da mesma
forma, os clientes do Prospera Santander Microfinanças
devem fazer a solicitação aos
agentes de crédito que os atendem. Os valores das parcelas
também serão mantidos inalterados para estes segmentos.

Governo
publica MP
que repassa
R$ 16 bilhões
a estados e
municípios
Foi publicada, em edição extra do Diário Oficial da União,
na noite da quinta-feira (2), a
Medida Provisória (MP) nº 938/
2020 que garante o apoio financeiro da União aos estados e
municípios para o enfrentamento à crise gerada pela pandemia
de covid-19 no país. Serão transferidos R$ 4 bilhões por mês,
durante quatro meses, aos fundos de Participação dos Estados
e dos Municípios.
A medida já havia sido anunciada aos governadores no mês
passado. A recomposição desses
R$ 16 bilhões compensará a perda de arrecadação do Imposto de
Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre os cofres estaduais.
Entre as ações do governo
federal também está a suspensão
do pagamento de R$ 12,6 bilhões de dívidas dos estados com
a União. (Agencia Brasil)

G20 fará “o que for
preciso” para
combater coronavírus
O Grupo das 20 principais economias do mundo fará “o que
for preciso” para superar a crise do coronavírus e disse na quinta-feira (2) que vai injetar 5 trilhões de dólares na economia global por meio de medidas nacionais como parte de seus esforços
para diminuir o impacto da doença.
Após uma cúpula extraordinária por vídeoconferência, os líderes do G20 se comprometeram a implementar e financiar todas as medidas de saúde necessárias para proteger vidas e minimizar danos econômicos e sociais, além de evitar interferências
desnecessárias no comércio internacional.
Eles também expressaram preocupação com os riscos para
países frágeis, principalmente na África, e populações como refugiados, reconhecendo a necessidade de reforçar as redes de
segurança financeira global e os sistemas nacionais de saúde.
“Estamos fortemente comprometidos em apresentar uma frente
unida contra essa ameaça comum”, disseram os líderes do G20
em um comunicado conjunto após sua reunião de 90 minutos.
A Arábia Saudita, atual presidente do G20, convocou a cúpula
em meio a críticas anteriores sobre a lenta resposta do grupo à
doença, que infectou mais de 470 mil pessoas em todo o mundo,
matou mais de 21 mil e deve provocar uma recessão global.
Os líderes do G20 enfrentaram preocupações crescentes
sobre possíveis medidas protecionistas e insistiram que os mercados devem continuar abertos: “As medidas emergenciais destinadas a proteger a saúde serão direcionadas, proporcionais,
transparentes e temporárias.”
O grupo se comprometeu com apoio fiscal em larga escala,
além do apoio de 5 trilhões de dólares em políticas fiscais direcionadas, medidas econômicas e esquemas de garantia.
Sobre a saúde, os líderes do G20 se comprometeram a fechar a lacuna de financiamento no plano de resposta da Organização Mundial da Saúde (OMS) e fortalecer seu mandato, bem
como expandir a capacidade de fabricação de suprimentos médicos, fortalecer as capacidades de responder a doenças infecciosas e compartilhar dados clínicos. (Agencia Brasil)

Estados Unidos têm
disparada de mortos e
falta de equipamentos
O número crescente de mortos na pandemia de coronavírus
sobrecarregou as funerárias de Nova York, enquanto hospitais
tentam atender milhares de pacientes infectados em meio a um
total cada vez menor de ventiladores mecânicos e equipamentos
de proteção disponíveis.
Diretores de funerárias e cemitérios descreveram uma disparada na demanda não vista em décadas, enquanto os casos de covid-19, a doença respiratória causada pelo novo coronavírus, ultrapassaram a casa dos 50 mil na cidade, com quase 1.400 mortos.
“De muitas maneiras, o estado de Nova York é um microcosmos dos Estados Unidos, e é por isso que eu acredito que o que
acontece aqui é ilustrativo para o resto do país sobre o que vai
acontecer”, afirmou o governador de Nova York, Andrew Cuomo.
Os custos humanos foram ainda mais ressaltados por novas
evidências da devastação econômica trazida pela pandemia, já
que mais de 90% dos norte-americanos foram ordenados a ficar
em casa para enfrentar a expansão do vírus.
O governo dos Estados Unidos reportou que 6,6 milhões de
norte-americanos (um recorde) se registraram para obter benefícios de seguro-desemprego, dobrando a máxima histórica registrada na semana passada.
“Você fica sem respirar”, disse Justin Hoogendoorn, diretor
de estratégia de renda fixa e análise na Piper Sander, em Chicago. “Obviamente a reação imediata a algo assim será o medo”.
Texas pede que ninguém saia de casa
Na quinta-feira, o Texas se tornou o quadragésimo estado
norte-americano a emitir a ordem para que todos permaneçam
em suas casas para conter a propagação do vírus.
Como se a perda de emprego para 10 milhões de norte-americanos em duas semanas não fosse o bastante, o número de
mortos nos Estados Unidos subiu em 950, marcando o terceiro
dia seguido de altas recordes. Outras 800 mortes reportadas até
então na quinta-feira levaram o número total do país para mais de
5.600 mortos, de acordo com uma contagem da agência Reuters
de dados oficiais.
Os casos confirmados nos EUA passaram os 235 mil na quinta-feira, o dobro da Itália, o país com o segundo maior número
de ocorrências.
A força-tarefa da Casa Branca para a pandemia estima que
entre 100 e 240 mil pessoas possam morrer, mesmo se a ordem
de quarentena obrigatória for respeitada. (Agencia Brasil)

Pesquisa sobre
coronavírus indica baixa
consciência da crise
Pesquisa realizada por uma equipe liderada pela professora
Muto Kaori, do Instituto de Ciências Médicas da Universidade de
Tóquio, mostra que a maioria das pessoas toma medidas contra o
coronavírus, como lavar as mãos, mas somente cerca de 40% sabem como proceder em caso de se infectarem com o vírus.
O grupo conduziu uma pesquisa online, no fim do mês de
março, com 11 mil pessoas com idade entre 20 e 69 anos.
Perguntadas sobre o que estão fazendo para se proteger contra o vírus, 76,4% responderam que estão tomando algumas medidas, enquanto, 4,5% disseram que não estão fazendo nada. A
taxa de pessoas que tomam medidas preventivas é mais alta entre
os idosos e mais baixa entre aquelas na faixa dos 20 anos.
Sobre medidas preventivas que estão tomando, 86,8% disseram que não vão a grandes eventos; 86,4% responderam que lavam as mãos frequentemente; e 80,5% que evitam lugares com
ventilação precária ou com aglomeração de pessoas, assim como
locais onde pessoas conversam próximas umas das outras.
A pesquisa também revela que somente 41,5% disseram que
sabem a quem consultar e que meios de transporte usar quando
adoecem. Apenas 26,3% responderam que evitam contato com
pessoas idosas. (Agencia Brasil)
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Cepal prevê queda de pelo menos
1,8% na economia da América Latina
Congresso prorroga
CPMI das Fake
News por 180 dias
Deputados e senadores decidiram prorrogar por 180
dias a comissão parlamentar
mista de inquérito (CPMI) que
investiga a propagação de notícias falsas. O novo prazo passa a contar a partir de 14 de
abril, quando termina o primeiro prazo para conclusão dos
trabalhos. Para conseguir a
prorrogação do prazo, o colegiado precisou de 209 assinaturas de deputados e 34 de senadores.
A CPMI investiga a criação
de perfis falsos para influenciar as eleições do ano passado
e os ataques cibernéticos contra a democracia e o debate
público. De acordo com o presidente da comissão, o senador
Ângelo Coronel (PSD-BA), a
propagação de informações falsas sobre a pandemia também
será alvo de investigação.
“Vamos colocar nossa par-

te técnica para descobrir quem
são os patrocinadores dessas
pessoas que utilizam perfis falsos para poder usar as redes
socais para depreciar as instituições, depreciar famílias,
atentar contra a vida e agora
estão atentando com falsas informações a respeito do coronavírus. Nós temos que banir,
das redes sociais, os marginais
digitais e também punir os seus
financiadores”, disse o senador, em declaração divulgada
pela Agência Senado.
Parlamentares da base do
governo tentaram esvaziar a
comissão e impedir sua prorrogação.
Em virtude do isolamento
social provocado pela epidemia do novo coronavírus, as atividades presenciais da comissão estão interrompidas. Não
há previsão para sua retomada.
(Agencia Brasil)

Fiocruz indica
desaceleração em
casos de síndrome
respiratória aguda
Novos dados do sistema InfoGripe, da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), indicam que o
ritmo de aumento nos casos da
Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG) pode ter desacelerado na última semana.
Essa síndrome pode ser causada por diversos vírus como o
novo coronavírus (covid-19) e
a influenza.
O InfoGripe apresentou, no
período de 22 a 28 de março,
desaceleração na taxa de crescimento do número de casos da
SRAG no Brasil, ainda que a
quantidade continue muito elevada, bem acima do padrão histórico. Na semana epidemiológica de 22 a 28 de março, os casos estimados da síndrome foram de 5.992, aumento de 7%
em relação à semana epidemiológica anterior, de 15 a 21 de
março, com 5.624 casos.
Segundo o pesquisador do
Programa de Computação Científica da Fiocruz, Marcelo
Gomes, que coordena o InfoGripe, as duas semanas epidemiológicas anteriores tinham
apresentado crescimento expressivo no número estimados
de casos de SRAG, com aumentos de 122% e 162%, respectivamente.
Desaceleração
Gomes diz que os dados sugerem desaceleração no número de casos da síndrome respiratória que tanto podem ser reflexo das medidas de isola-

mento social, recomendadas
pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) e adotadas pelos
estados brasileiros em meados
de março, quanto do atraso na
atualização das notificações
nos bancos de dados que abastecem o InfoGripe pelas equipes nas unidades básicas de
saúde.
“Neste momento, a gente
não pode afirmar que é exclusivamente em função das medidas de isolamento social que
houve essa desaceleração.
Pode ser isto. Mas pode ser
também o atraso maior na inserção de dados. E pode ser a
combinação desses dois fatores”, disse Gomes.
O coordenador do InfoGripe ressalta que as medidas de
isolamento não podem ser
afrouxadas neste momento.
“Ainda estamos em uma situação preocupante. Temos que
continuar as adesões massivas
ao isolamento social”.
Segundo a Fiocruz, houve
também uma mudança no perfil etário dos casos registrados, que nos anos anteriores
costumava ser de predominância de crianças com menos de
2 anos, passando agora para indivíduos de mais de 60 anos,
uma faixa que está associada a
casos mais graves do novo coronavírus. Segundo o coordenador do InfoGripe, essa mudança pode estar relacionada ao
covid-19. (Agencia Brasil)

A crise desencadeada pela
covid-19 pode levar à queda da
economia (Produto Interno Bruto - PIB) da América Latina e do
Caribe de, pelo menos, 1,8%,
em 2020. A Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (Cepal) das Nações Unidas
divulgou na sexta-feira (3) a previsão no relatório “A América
Latina e o Caribe diante da pandemia de covid-19: efeitos econômicos e sociais”.
Antes da chegada da covid-19,
a Cepal previa que a região cresceria no máximo 1,3% em 2020.
Entretanto, os efeitos da crise
levaram a mudar essa previsão e
a prever uma queda do PIB de pelo
menos 1,8%, embora não se possa descartar que se chegue a retração entre 3% e 4%, ou até
mais. Para a Cepal, o impacto
econômico final dependerá das
medidas tomadas nos níveis nacional, regional e global.
Segundo o relatório, a crise
da covid-19 terá efeitos econômicos diretos nos sistemas de
saúde e nas taxas de mortalidade, e efeitos indiretos, que se
materializarão no lado da oferta
e da demanda na economia.
De acordo com a Cepal, entre os efeitos diretos está o impacto nos sistemas de saúde da
região, cuja infraestrutura é in-

suficiente para enfrentar os problemas gerados pela pandemia.
Para fortalecer os sistemas de
saúde, há necessidade de maiores gastos públicos: os países da
região gastam uma média de
2,2% do PIB em saúde.
Segundo a Cepal, para tratar
a emergência sanitária é “imperativo aplicar imediatamente e de
maneira eficiente as medidas de
contenção sugeridas pela Organização Mundial da Saúde, fortalecer os sistemas de saúde e
garantir o acesso universal a exames, medicamentos e curas”.
Para tratar a emergência social,
acrescenta a Cepal, são necessárias medidas de proteção de
renda para os grupos mais vulneráveis, de proteção do emprego, como os benefícios de desemprego e renda básica de
emergência, e de apoio às pequenas e médias empresas e aos
trabalhadores por conta própria.
Com relação às questões fiscais, diz a Cepal, os orçamentos
devem ser reorganizados para
implementar pacotes de estímulo a fim de fortalecer os sistemas de saúde, proteger a renda e
minimizar a contração da economia. Na área monetária, acrescenta o órgão, devem ser feitos
esforços para estabilizar as taxas de câmbio e preservar a sol-

vência e o funcionamento do
mercado bancário. E para incentivar a cooperação internacional,
é necessário reconsiderar as
políticas de concessão de empréstimos dos organismos internacionais. E facilitar, também,
os empréstimos a juros baixos
e adiar o serviço da dívida para
os países em desenvolvimento.
Em particular, o organismo
da Organização das Nações Unidas pede que as sanções impostas à Cuba e à Venezuela sejam
retiradas para permitir o acesso
a alimentos, suprimentos médicos e exames da covid-19 e assistência médica. “É tempo de
solidariedade, não de exclusão”,
indica o documento.
A longo prazo, a região terá
que repensar suas estratégias de
desenvolvimento para prevenir a
gravidade de futuros choques,
enfatiza o relatório. Nesse sentido, a Cepal propõe a criação de
um fundo regional dedicado às
necessidades específicas dos
países de renda média para apoiar a recuperação social, econômica e produtiva.
Exportações
De acordo com o estudo da
Cepal, a previsão é que o valor das
exportações da região cairá pelo
menos 10,7% em 2020, devido à
queda dos preços e à contração

da demanda agregada global.
Para a Cepal, os países precisam repensar suas estratégias
de desenvolvimento, fortalecendo a coordenação e a integração
regional para assegurar as cadeias de suprimentos de bens críticos, aliviar a pobreza e promover a redução da desigualdade, e
fortalecer o comércio intra-regional e as cadeias de produção,
entre outras medidas.
Agenda 2030
O relatório alerta, também,
que a crise coloca em risco a
integralidade da Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável e seus Objetivos (ODS).
Em sua análise, apresenta exercícios de simulação para 72 séries estatísticas dos indicadores
dos ODS. Segundo a Comissão,
73% dos indicadores analisados
mostram que há problemas para
alcançar os ODS até 2030. Nesse sentido, a Cepal enfatiza que
avaliar os impactos das políticas
utilizadas para implementar a
Agenda 2030 nos países da região é crucial. Para o monitoramento dos avanços a médio e
longo prazo, a Cepal desenvolveu dois instrumentos específicos: o Portal dos ODS (SDG
Gateway) e o Observatório Covid-19, que em breve estarão disponíveis. (Agencia Brasil)

Maia quer votar orçamento paralelo
em dois turnos na próxima semana
O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), disse na sexta-feira
(3) que espera votar até o início
da próxima semana os dois turnos da Proposta de Emenda à
Constituição 10/2020 (PEC 10/
2020) que cria o orçamento paralelo para financiar as medidas
de combate à pandemia do novo
coronavírus (covid-19). A PEC
esteve na pauta de votação da
sessão remota desta sexta-feira
(3) e cria um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações, chamado de orçamento de guerra, para facilitar a aplicação dos recursos.
A proposta determina que o
novo regime vale enquanto durar o estado de calamidade pública “para atender as necessidades dela decorrentes, somente
naquilo em que a urgência for
incompatível com o regime regular”.
Maia voltou a defender, em
uma teleconferência promovida

pelo jornal Valor Econômico e
banco Itaú, o isolamento social
como estratégia par evitar a disseminação do vírus.
Questionado sobre a divergência de opiniões entre o ministro da Saúde, Luiz Henrique
Mandetta, e o presidente Jair
Bolsonaro, Maia disse que o papel do Parlamento é focar na
busca de soluções para a pandemia e que qualquer crise nesse
sentido deve ficar restrita ao
Palácio do Planalto.
“Nosso papel é amortecer a
crise e estabelecer prioridades
na pauta, se conseguirmos votar
a PEC do orçamento de guerra
entre a sexta-feira (3) e segunda-feira (6), será uma bela iniciativa”, disse.
Gastos
Na avaliação de Maia, a PEC
vai permitir a organização do
gasto durante o período de pandemia, uma vez que o governo
fica dispensado a cumprir algumas regras constitucionais e le-

gais como a da meta de superávit primário, podendo aumentar
as despesas e a concessão de
benefícios ou a ampliação de
incentivos de natureza tributária,
com renúncia de receita.
O deputado disse ainda que a
PEC é uma saída de curto prazo
e que o volume de recursos a ser
aplicado durante o período da
pandemia pode variar de 5% chegando a até 10% do Produto Interno Bruto Brasileiro (PIB,
soma dos bens e dos serviços
produzidos no país), que em
2019 foi de R$ 7,3 trilhões.
Maia disse anda que acredita
na existência de consenso para
aprovar um dos pontos da PEC, o
que autoriza o Banco Central a
comprar títulos do Tesouro Nacional para ajudar a dar liquidez a
empresas durante a crise do coronavírus. “Tem muito consenso
na Câmara, inclusive entre partidos da esquerda, em relação a
esse pleito que o Banco Central
fez há duas semanas”, disse.

A PEC cria um comitê de
gestão de crise, encabeçado
pelo presidente da República e
pelos ministros da SecretariaGeral da Presidência da República, da Saúde, da Economia, da
Cidadania, da Infraestrutura, da
Agricultura e Abastecimento, da
Justiça e Segurança Pública, da
Controladoria-Geral da União e
da Casa Civil.
Também participam do colegiado, que terá entre outras atribuições aprovar as ações com
impacto orçamentário relacionadas ao enfrentamento do vírus,
com poder de criar e destituir
subcomitês, representantes de
dois secretários das secretarias
de Saúde, de Fazenda e dois da
Assistência Social de estados e
de dois representantes de órgãos similares dos municípios.
Na quarta-feira (1º), o relator da PEC do orçamento de
guerra, deputado Hugo Motta
(Republicanos-PB), apresentou
o parecer. (Agencia Brasil)

Senado aprova projeto que muda
regras durante pandemia
O Senado aprovou na sextafeira (3) um projeto de lei (PL)
que flexibiliza as relações jurídicas de direito privado até o fim
de outubro, em virtude da pandemia do novo coronavírus. O PL
altera prazos para aplicações da
lei quando o assunto é o não pagamento em relações comerciais como locação de imóveis.
A matéria também altera regras para devolução de produtos
entregues em domicílio e determina a prisão domiciliar em
caso de não pagamento de pensão alimentícia.
A votação foi simbólica (sem
voto registrado em painel) e a
aprovação foi unânime. Agora, o
projeto segue para apreciação da
Câmara dos Deputados. Ele foi
de autoria do senador Antonio
Anastasia (PSD-MG), mas fruto de uma demanda de integrantes do Poder Judiciário como,
por exemplo, o presidente do
Supremo Tribunal Federal
(STF), Dias Toffoli, e o ministro Antonio Carlos Ferreira, do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
Existe a preocupação de magistrados de que, ao fim do período de isolamento e calamidade pública, haja uma enxurrada
de processos judiciais, causando colapso do sistema. “O objetivo da norma foi tentar dar um
contorno mais cirúrgico possível para evitar uma avalanche de
processos e dar uma uniformidade às decisões judiciais, para
que um juiz de direito Brasil afo-

ra possa ter uma orientação legal para ajudá-lo nesses casos.
Esse projeto não modifica leis,
só interfere nos prazos”, disse
Anastasia.
Despejo e devolução de produtos
De acordo com a matéria
aprovada por senadores, uma
pessoa não poderá ser despejada por falta de pagamento do aluguel até 30 de outubro. Havia
ainda um outro dispositivo que
desobrigava o pagamento ao locador do imóvel em caso de alteração na renda do locatário,
mas esse dispositivo foi retirado.
“Há casos de locadores que
sobrevivem apenas dessas rendas. O ideal é deixar para as negociações privadas esse assunto”, disse a relatora do projeto,
Simone Tebet (MDB-MS), em
seu parecer.
Outro artigo define a suspensão do prazo de sete dias para
desistência da compra de um
produto entregue pelo sistema
de delivery. Até o dia 30 de outubro, porém, o prazo não seria
aplicado. “[...] o consumidor não
haverá de aguardar sete dias para
manifestar seu arrependimento,
especialmente porque, no momento em que o consumidor recebe a mercadoria das mãos do
entregador, ele poderá se recusar a concretizar a venda se verificar alguma imperfeição no
produto”, disse Tebet.
Pensão alimentícia
O projeto também prevê o

cumprimento de prisão domiciliar por falta do pagamento de
pensão alimentícia. Esse período de prisão exclusivamente domiciliar é vigente apenas até 30
de outubro. Ainda assim, continuam valendo as obrigações do
devedor da pensão.
Restrição em condomínios
Outro trecho do projeto diz
respeito à limitação de circulação de pessoas como parte das
medidas de redução de contaminação pelo novo coronavírus.
O texto dá poderes aos síndicos dos condomínios de restringir a utilização das áreas comuns, proibir reuniões e festas,
inclusive em áreas de propriedade exclusiva dos condôminos.
Estão excluídos desse trecho os
casos de atendimento médico e
realização de obras.
Motoristas de aplicativo
Os senadores também aprovaram um destaque do senador
Fabiano Contarato (Rede-ES).
No destaque, os motoristas de
aplicativo foram beneficiados
com a redução temporária de
15% sobre o valor que são obrigados a repassar para as empresas às quais são vinculados.
Para Contarato, as empresas
que, segundo ele, têm lucro bilionário no Brasil, também precisam dar sua contribuição para
reduzir os impactos da crise
econômica provocada pelo isolamento social e pela epidemia
do novo coronavírus. (Agencia
Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Governo
zera
impostos de
produtos
usados no
combate ao
coronavírus
A Câmara de Comércio
Exterior (Camex) ampliou a
lista de produtos necessários
ao combate do novo coronavírus com redução temporária para zero da alíquota do
Imposto de Importação. A resolução nº 28 foi publicada
na edição de sexta-feira (3)
do Diário Oficial da União.
Entre os produtos com
redução do imposto estão tecidos para fabricação de máscaras; suporte para circuitos
respiratórios; válvulas de ventiladores pulmonares; baterias; cartão de memória, entre
outros dispositivos.
A Camex já havia reduzido
a tarifa a zero para álcool etílico e imunoglobulina, na Resolução nº 22, de 25 de março. Nesta resolução, a câmara
corrigiu a descrição técnica
dos produtos. (Agencia Brasil)

Jornal O DIA SP

São Paulo, 4, 5 e 6 de abril de 2020
Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866
Edital de Cancelamento e Convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) (a) informados do cancelamento das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária,
originalmente agendadas para realizarem-se no dia 03 de abril de 2020, às 10:00 horas, conforme edital de convocação publicado no Diário Oficial do
Estado de São Paulo e no jornal “O Dia SP”, ambos nas edições dos dias 03, 04 e 05 de março de 2020, e (b) convocados para se reunirem em Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária a serem realizadas, em primeira convocação, no dia 20 de abril de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na
Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: em
Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) fixar o número de membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia;
(iii) eleger os membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia, bem como indicar o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de
Administração; (iv) fixar o número de membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; (v) eleger os membros titulares e suplentes do Conselho
Fiscal da Companhia; e em Assembleia Geral Extraordinária: (vi) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2020; (vii) fixar
a remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2020; e (viii) instruir o voto da Companhia, na condição de acionista única
da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as providências cabíveis no sentido de aprovar as mesmas
matérias constantes dos itens acima no âmbito de sua subsidiária integral. Permanecendo inalterada a Ordem do Dia das referidas Assembleias, deverão ser
aproveitadas as publicações de que trata o artigo 133 da Lei Federal nº 6.404/76, já realizadas pela Companhia. Informações Gerais: O cancelamento das
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que deveriam ocorrer no dia 03 de abril de 2020, bem como a sua nova convocação para o dia 20 de abril de 2020,
foram aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião extraordinária realizada em 1º de abril de 2020, e foi motivado pela atual situação
extraordinária de calamidade pública em decorrência da pandemia mundial do Covid-19, e de acordo com as orientações divulgadas pelo Ministério da Saúde
e pela Organização Mundial da Saúde - OMS, bem como considerando as disposições do Decreto nº 64.881 do Governo do Estado de São Paulo, para que sejam
evitadas aglomerações e a circulação de pessoas como medidas para evitar a propagação do Covid-19, e da Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020,
especialmente aquelas de seu artigo 1º, parágrafos 1º e seguintes. Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão
depositar os respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência
“Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral.
São Paulo, 02 de abril de 2020
Madeira Energia S.A. - MESA
Hermes Jorge Chipp - Presidente do Conselho de Administração

GAIA SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº: 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DA 52ª, 53ª E 54ª SÉRIES DA 4ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A.
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de
convocação, nos termos da Cláusula 12.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certiﬁcados de Recebíveis
Imobiliários das 52ª, 53ª e 54ª Séries da 4ª Emissão da Emissora, ﬁrmado em 11 de março de 2013 e posteriormente aditado
(“Termo de Securitização”), celebrado pela Emissora e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na
qualidade de agente ﬁduciário dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 52ª, 53ª e 54ª Séries da 4ª Emissão da Emissora
(“Agente Fiduciário”, “CRI” e “Emissão”, respectivamente), convoca os Srs. Titulares de CRI da Emissão (“Titulares dos CRI”),
a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI, a realizar-se no dia 23 de abril de 2020, às 10 horas em primeira
convocação, em virtude da crescente propagação do Coronavírus no Estado de São Paulo, e, em respeito a recomendação
do Centro de Contingência do Coronavírus, instituído pela Resolução nº 27 do Secretário de Saúde do Estado, a assembleia
será realizada por vídeo conferência online, na plataforma www.zoom.us, o link de acesso a reunião será disponibilizado aos
Titulares de CRI 1 (um) dia antes da data marcada para a realização da reunião, para deliberar sobre a seguinte Ordem do
Dia: (i) Concessão, ou não, de carência no pagamento de remuneração e de amortização dos CRI pelo prazo de 61 (sessenta
e um) dias, contados a partir da parcela prevista para pagamento em 14 de maio de 2020, inclusive, até a parcela prevista
para pagamento em 14 de julho de 2020, inclusive, conforme disposto na Cláusula 5.1.1.1, Cláusula 5.3 e tabela de
amortização e juros constante do Anexo I ao Termo de Securitização (“Remuneração dos CRI” e “Anexo I – Tabela de
Amortização e Juros do CRI”, respectivamente), sendo certo que até a próxima parcela a ser paga em 14 de agosto de 2020,
exclusive, incidirão Juros Remuneratórios sobre o Valor Nominal Unitário dos CRI, conforme cláusula 5.1.1.2 do Termo de
Securitização; (ii) prorrogação, ou não, da Data de Vencimento Final dos CRI de 14 de julho de 2023 para 14 de outubro de
2023; (iii) caso sejam aprovados os itens (i) e (ii) acima, aprovar, ainda, o reescalonamento das parcelas de amortização e
juros do CRI e, por consequência, a substituição do Anexo I – Tabela de Amortização e Juros do CRI no Termo de
Securitização; e (iv) autorização à Emissora e ao Agente Fiduciário para praticar todos os atos e celebrar todos documentos
necessários ao cumprimento das ordens do dia acima. Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas
possuem o signiﬁcado que lhes é conferido no Termo de Securitização e nos demais Documentos da Operação, salvo se
conceituado de forma diversa no presente Edital. Em razão da situação de calamidade pública, visando a segurança de
todos, em linha com o Ofício-Circular nº 6/2020/CVM/SIN, a Assembleia será realizada através de plataforma a ser
disponibilizada pela Securitizadora àqueles que enviarem por correio eletrônico jurídico@grupogaia.com.br e assembleias@
pentagonotrustee.com.br, os documentos que comprovem os poderes daqueles que participarão em representação ao
investidor, até o horário da Assembleia. São Paulo, 02 de abril de 2020. GAIA SECURITIZADORA S.A.
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Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração do Regime de Bens movida por Bruna
Lozano Batista e Renato de Oliveira Batista, por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 (vinte) DIAS. PROCESSO, Nº 0012187-70.2019.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da
33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Sérgio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. Faz Saber a
Gilberto Rodrigues, CPF 011.515.758-10, que nos autos da Ação de Procedimento Sumário Despesas Condominiais, requerida pelo
Condomínio Edifício Villaggio Di Fanti, procedeu-se a penhora dos Direitos pertencentes ao executado sobre o apartamento nº 53,
situado no 5º andar ou 7º pavimento do Edifício Villaggio Di Fanti, localizado à Rua João Borba, nº 108, no 33º Subdistrito-Alto da
Moóca, com o direito de uso de 2 vagas na garagem situada no subsolo do edifício, objeto da matrícula nº 107.494 do 7º CRI/SP.
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Abreu Perine, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Claudia Regina de Morais Goes, CPF 139.888.218-61, que Instituto das Irmãs da Santa Cruz,
ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 19.213,77 (maio/2019), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao
inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
PARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªVALORªSUPRAªDEVIDAMENTEªCORRIGIDO ªEªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªDEªªDOªVALORª
atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo
judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
FORMULADASªPELOªAUTORª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOª
nesta cidade de São Paulo, aos 06 de março de 2020. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: THAIS SALES YAMASHITA (OAB 258405/SP)
B - 04 e 07
FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 3ª VARA CÍVEL - Avenida das Nações
Unidas, 22939 - Sala 601 - Santo Amaro - CEP 04795-100 - Fone: 011- 55418413
- São Paulo-SP - E-mail:stoamaro3cv@tjsp.jus.br - EDITA L de INTIMAÇÃO. Prazo : 20 dias. Proc. nº 0028893-34.2019.8.26.0002 . O Dr. FABRICIO STENDA R D,
MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro, Comarca
d a C a p i t a l d o E s t a d o d e S ã o Pa u l o, n a f o rm a d a l e i . FA Z S A B E R a C A R L O S
EDUARDO CRUZ DE LIMA (RG 33.441.631-0; CPF282.347.478-19), atualmente em
lugar incerto e não sabido, que pelo presente, expedido nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido pelo COLÉGIO 24 DE MARÇO LTDA ., fica INTIMADO
para, no pra zo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra , PAGAR o DÉBITO de
R$7.704,99 (agosto/2019) a ser atualizado e acrescido das cominações legais, SOB
PENA de ACRÉSCIMO de MULTA de 10% e de HONORÁRIOS de 10% (art. 523, § 1º
do CPC/2015), os quais incidirão sobre o restante, caso pague parcialmente, prosseguindo-se o feito com a penhora de bens e avaliação; e CIENTE que não pagando
e i n d e p e n d e nt e m e n t e d e p e n h o r a o u n o v a i n t i m a ç ã o d e v e r á a p r e s e n t a r a
IMPUGNAÇÃO. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de dezembro de 2019.
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Dólar sobe pela sexta
vez seguida e
ultrapassa R$ 5,32
BRANAVE S/A. TRANSPORTES FLUVIAIS
C.N.P.J/MF.: 93.032.738/0001-11 - N.I.R.E:- 35.300.132.289
CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
São convocados os Senhores Acionistas desta Sociedade, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a
ser realizada no dia 30/04/2020, às 10:00 horas na sede social na Avenida Paulista, 460 - 18º Andar, São Paulo,
Capital, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Aprovação das Demonstrações Financeiras e Balanços
Patrimoniais encerrados em 31/12/2019; b) Eleição dos membros da Diretoria; c) Fixação dos honorários da
Diretoria; d) Outros assuntos do interesse geral. As Demonstrações Financeiras e os Balanços Patrimoniais
estão a disposição dos acionistas na sede social. São Paulo, 31/03/2020. RONALDO ANDRES JEFFREY SMITH

SAMM - Sociedade de Atividades em Multimídia Ltda. - CNPJ/MF nº 10.665.151/0001-12
NIRE nº 35.224.589.252 - Sociedade Limitada - AVISO AOS SÓCIOS
Comunicamos os Senhores Sócios da SAMM - Sociedade de Atividades em Multimídia Ltda. (“Sociedade”) que se encontram disponíveis na sede social da Sociedade, na Avenida Chedid Jafet, nº
222, Bloco C, 5º andar, Conjunto 51C, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP, os documentos
relativos as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019. São Paulo/SP, 31 de março de 2020. André Luiz Faria Tostes - Diretor Presidente. Eduardo Siqueira Moraes Camargo - Diretor.

Pacer Logística S.A.
CNPJ: 12.621.274/0001-87
Edital de Convocação - Assembleia Geral de Debenturistas
Ficam convocados os Titulares das debêntures da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Com
Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos da Pacer Logística S.A. (Escritura de Emissão), a se
reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos da Cláusula IX da Escritura de Emissão, datado de 30 de março de 2017,
conforme aditado, que será realizada, em primeira convocação, no dia 09 de abril de 2020, às 11:00 horas, na sede da Emissora, na
Rodovia Anhanguera s/nº, km 15, Cla galpão 3, parte, Parque São Domingos, cidade e Estado de São Paulo (“AGD”), para deliberar e
apreciar acerca da seguinte matéria: (i) adiamento da próxima prestação a vencer em 13/04/2020 e discussão de como e quando
haverá a amortização; e (ii) waiver do percentual dos recebíveis até o final de junho de 2020; e (iii) autorização para que o Agente
Fiduciário adote todos e quaisquer procedimentos necessários para a efetivação da matéria descrita no item anteriores. Informações
Gerais: Os Debenturistas que se fizerem representar por procuradores, deverão entregar o respectivo instrumento de mandato, com
poderes específicos para representação na Assembleia Geral de Debenturistas, na sede social do Agente Fiduciário.

VIGOR ALIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 13.324.184/0001-97 - NIRE 35.300.391.047
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
Ficam os senhores acionistas da Vigor Alimentos S.A. (“Companhia”) convocados a se reunirem em AGO que
será realizada no dia 30/04/2020, em 1ª convocação às 11h00 e em 2ª às 11h30, na sede social da Companhia, situada na Rua Joaquim Carlos, nº 396, 1º andar, Brás, CEP 03019-900, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) apreciar o relatório da administração, as contas dos administradores, as demonstrações
financeiras e o relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019;
(ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31/12/2019; (iii)
fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020; e (iv) outros
assuntos de interesse dos acionistas presentes e da Companhia. SP, 03/04/2020. Alberto Alfredo Arellano
García - Conselho de Administração. A Administração da Vigor Alimentos S.A.
(04/04, 07 e 08/04/2020)

ENCALSO PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 21.262.638/0001-70 - NIRE 35.300.471.776
Assembleia Geral Extraordinária – Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da Encalso Participações em Concessões S.A. (“Companhia”), para
reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 20 de abril de 2020, às 10h00, em sua sede
social na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3421, 8º andar, parte, Jardim Paulista, CEP 01401-001, na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, a ﬁm de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) o
resgate antecipado parcial, de modo voluntário e extraordinário, de ações preferenciais classe A5 de emissão
da Companhia com o consequente cancelamento dessas ações, sem redução de capital social; (ii) autorizar os
Diretores da Companhia a deliberarem sobre a declaração e o pagamento dos Dividendos Classe A (conforme
deﬁnido no Estatuto Social da Companhia), de modo voluntário e extraordinário, bem como a praticarem todos
e quaisquer atos relacionados aos itens constantes da presente Ordem do Dia. A participação dos acionistas
poderá ser realizada de modo remoto, nos termos da legislação aplicável. Os documentos relativos às matérias
a serem deliberadas estão à disposição dos acionistas na sede social da Companhia. São Paulo, 03 de abril de
2020. Rodrigo Bhering Andrade – Diretor Presidente.

FIP BKO I HOLDING S.A. - NIRE 35.300.483.146 - CNPJ 21.967.778/0001-44
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 03.04.2020
Data, Hora, Local: 03.04.2020, às 10hs., na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 3º andar, São Paulo/SP.
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Luciana Martins Guedes Improta; Secretário: Octávio Pinheiro
Canguçu Filho. Deliberações Aprovadas: 1. Consignar que na Ata de AGE 24.03.2020 constou, por equívoco, que a
redução do capital social ocorrerá com o cancelamento de 300.000 ações ordinárias nominativas e com valor nominal de
R$1,00 cada uma, todas de titularidade do acionista Fundo de Investimento em Participações BKO I; porém o correto é
que a redução do capital social ocorrerá sem o cancelamento de ações, havendo ajuste ao seu valor nominal. 2. Retiﬁcar a
redação das deliberações contidas na Ata de AGE 24.03.2020, que ler-se-ão da seguinte forma: “(i) Redução do capital social, por ser considerado excessivo, no montante de R$300.000,00, passando o capital social de R$43.007.552,00 para
R$42.707.552,00, sem o cancelamento de ações, havendo ajuste ao seu valor nominal; (ii) O pagamento, a título de restituição do capital social, do valor de R$300.000,00 aos acionistas da Companhia. A redução do capital social somente será
efetivada após o prazo para oposição de credores. Não haverá incidência de correção sobre o valor a ser creditado entre a
data desta assembleia e a data do efetivo pagamento; (iii) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social: “Artigo 5º - O capital
social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e bens, é de R$42.707.552,00, dividido em 43.007.552 ações, com valor nominal de R$0,9930244809 cada uma.” (iv) Os Diretores ﬁcam desde já autorizados a tomar todas as providências necessárias para a efetivação das deliberações ora aprovadas.” 3. Consignar que o prazo para oposição de credores deverá ser contado a partir da data de publicação da ata desta assembleia no DOESP e no
Jornal O Dia SP. Encerramento: Nada mais. Acionistas: Fundo de Investimento em Participações BKO I pela Gestora:
BREI – Brazilian Real Estate Investments Ltda. Por: Vitor Guimarães Bidetti, Luciana Martins Guedes Improta.

SAMM - SOCIEDADE DE ATIVIDADES EM MULTIMÍDIA LTDA.
CNPJ Nº 10.665.151/0001-12 - NIRE Nº 35.224.589.252
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2020
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 09h00 no dia 03 de abril de 2020, na sede social disponível para consulta na página da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão na Internet (www.
da SAMM - Sociedade de Atividades em Multimídia Ltda. (“Sociedade”), situada na Aveni- b3.com.br), reproduzidos nas cártulas das Notas Comerciais. q. Pagamento da Remuda Chedid Jafet, nº 222, Bloco C, 5º andar, conjunto 51C, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São neração. A Remuneração será integralmente paga em uma única parcela na Data de
Paulo/SP. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes as sócias representando a totalida- Vencimento, ou, se for o caso, na data de eventual resgate antecipado nas hipóteses prede do capital social da Sociedade, ﬁcando assim dispensadas as formalidades de vistas nas cártulas das Notas Comerciais, ou, ainda, na data de eventual declaração de
convocação, conforme disposto no parágrafo único ao artigo 14 do Contrato Social da So- vencimento antecipado das Notas Comerciais em decorrência evento de inadimplemento,
ciedade. 3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo nos termos e condições a serem previstos nas cártulas das Notas Comerciais. r. Resgate
Siqueira Moraes Camargo, representante da sócia CCR S.A. e o Sr. Eduardo de Toledo, re- Antecipado Facultativo. A Sociedade poderá, conforme previsto no §3º do artigo 5º da
presentante da sócia CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, Instrução CVM 566, resgatar unilateral e antecipadamente a totalidade das Notas Comercomo secretário. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a 12ª (décima segunda) emissão, ciais, a qualquer tempo a partir da Data de Emissão, mediante pagamento do Valor
pela Sociedade, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, de 43 (qua- Nominal Unitário, acrescido da Remuneração calculada pro rata temporis desde a Data de
renta e três) notas promissórias comerciais, no valor nominal unitário de R$1.000.000,00 Emissão até a Data do Resgate Antecipado Facultativo (conforme abaixo deﬁnido) (“Res(um milhão de reais), em série única, perfazendo o montante total de R$43.000.000,00 gate Antecipado Facultativo”). O Resgate Antecipado Facultativo somente poderá ocorrer
(quarenta e três milhões de reais) na Data de Emissão (“Nota(s) Comercial(is)”), nos ter- em relação à totalidade das Notas Comerciais e mediante comunicação por escrito enviamos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 566, de 31 de julho de da diretamente aos titulares das Notas Comerciais com cópia ao Agente Fiduciário, à B3,
2015, conforme alterada (“Instrução CVM 566”), e segundo os procedimentos da Instru- ou, ainda, por meio de publicação de comunicação dirigida aos titulares das Notas Comerção da CVM nº 476 de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e ciais a ser amplamente divulgada nos termos a serem previstos nas cártulas das Notas
“Oferta Restrita”, respectivamente); e (ii) autorização para que os diretores e/ou represen- Comerciais, com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis da data prevista para realizatantes legais da Sociedade, incluindo, sem limitação, procuradores devidamente ção do efetivo Resgate Antecipado Facultativo (“Data do Resgate Antecipado Facultativo”).
constituídos nos termos do Contrato Social da Sociedade, ﬁrmem todos os documentos e O pagamento das Notas Comerciais resgatadas antecipadamente, com relação às Notas
instrumentos contratuais e eventuais aditivos, conforme o caso, e pratiquem todos os atos Comerciais (a) que estejam depositadas eletronicamente na B3, será realizado em confornecessários para a formalização da ordem do dia descrita no item (i) acima, incluindo mas midade com os procedimentos operacionais e normas da B3; e (b) que não estejam
não se limitando aos registros nos livros sociais próprios, junta comercial e publicação da depositadas eletronicamente na B3, será realizado em conformidade com os procedimenpresente ata, observado o disposto no item (ii) das Deliberações a seguir. 5. DELIBERA- tos operacionais do Banco Mandatário. O Resgate Antecipado Facultativo implica a
ÇÕES: As sócias, por unanimidade e sem quaisquer restrições, tomaram as seguintes extinção do título, sendo vedada sua manutenção em tesouraria, conforme disposto no padeliberações, conforme atribuições previstas nas alíneas (j), (l) e (q) do artigo 17 do Con- rágrafo 4º, artigo 5°, da Instrução CVM 566. s. Oferta de Resgate Antecipado. A
trato Social da Sociedade: (i) Autorizar a Sociedade a emitir as Notas Comerciais e realizar Sociedade poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer momento a partir da Data
a Oferta Restrita com as características descritas a seguir: a. Número da Emissão. As de Emissão, oferta de resgate antecipado total das Notas Comerciais, que será endereçada
Notas Comerciais representarão a 12ª (décima segunda) emissão de notas promissórias co- a todos os titulares das Notas Comerciais, sem distinção, assegurada a estes a igualdade
merciais da Sociedade, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição. b. de condições, de acordo com os termos e condições previstos nas cártulas das Notas CoValor Total da Oferta Restrita. O valor total da Oferta Restrita será de R$43.000.000,00 merciais (“Oferta de Resgate Antecipado”). A Sociedade realizará a Oferta de Resgate
(quarenta e três milhões de reais), na Data de Emissão (conforme abaixo deﬁnido). c. Sé- Antecipado por meio de comunicado dirigido diretamente aos titulares das Notas Comerries. As Notas Comerciais serão emitidas em série única. d. Quantidade. Serão emitidas ciais, com cópia ao Agente Fiduciário, ou por meio de publicação de comunicado dirigido
43 (quarenta e três) Notas Comerciais. e. Valor Nominal Unitário. Cada Nota Comer- aos titulares das Notas Comerciais a ser amplamente divulgado nos termos a serem divulcial terá o valor nominal unitário de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) na respectiva gados nas cártulas das Notas Comerciais (“Edital de Oferta de Resgate Antecipado”), o
Data de Emissão (conforme abaixo deﬁnido) (“Valor Nominal Unitário”). f. Garantias/ qual deverá descrever os termos e condições da Oferta de Resgate Antecipado. A SociedaAval. As Notas Comerciais contarão com aval da CCR S.A. (“Avalista”), aprovado em Reu- de poderá condicionar a Oferta de Resgate Antecipado à aceitação desta por um
nião do Conselho de Administração da Avalista em 01 de abril de 2020. As Notas percentual mínimo de Notas Comerciais, a ser deﬁnido e divulgado por meio do Edital de
Comerciais não contarão com outras garantias reais ou ﬁdejussórias; g. Forma e Com- Oferta de Resgate Antecipado. Após o envio ou a publicação do Edital de Oferta de Resgaprovação de Titularidade das Notas Comerciais. As Notas Comerciais serão te Antecipado, conforme o caso, os titulares das Notas Comerciais que optarem pela
emitidas sob a forma cartular e custodiadas conforme deﬁnido no “Manual de Normas - adesão à Oferta de Resgate Antecipado deverão se manifestar nesse sentido à Sociedade,
CRA de Distribuição Pública, CRI de Distribuição Pública, Debênture e Nota Comercial” da com cópia para o Agente Fiduciário, até o encerramento do prazo a ser estabelecido no EdiB3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), perante instituição ﬁnanceira habilitada à prestação tal de Oferta de Resgate Antecipado, ﬁndo o qual a Sociedade terá o prazo de 10 (dez) Dias
de serviços de Custodiante de guarda física (“Custodiante”), a ser contratada pela Socie- Úteis para proceder à liquidação da Oferta de Resgate Antecipado, a qual ocorrerá em uma
dade para este ﬁm, sendo que, para todos os ﬁns de direito, a titularidade da Nota única data para todas as Notas Comerciais indicadas por seus respectivos titulares em adeComercial será comprovada: (i) pela posse da Nota Comercial emitida ﬁsicamente; e (ii) são à Oferta de Resgate Antecipado (“Data do Resgate Antecipado Decorrente de Oferta”),
adicionalmente, se depositada eletronicamente na B3, através de extrato de posição de ati- observado que a Sociedade somente poderá resgatar a quantidade de Notas Comerciais
vos emitido pela B3 em nome do respectivo titular. As Notas Comerciais circularão por que tenham sido indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate
endosso em preto, de mera transferência de titularidade, de que constará obrigatoriamen- Antecipado. A Sociedade deverá: (a) na respectiva data de término do prazo de adesão à
te a cláusula “sem garantia” dada pelo endossante, sem prejuízo do aval prestado pela Oferta de Resgate Antecipado conﬁrmar ao Agente Fiduciário a respectiva Data do ResgaAvalista. Conforme disposto no §1º do artigo 4º da Instrução CVM 566, enquanto objeto te Antecipado Decorrente de Oferta; e (b) comunicar ao Banco Mandatário e à B3 a
de depósito centralizado, a circulação das Notas Comerciais se operará pelos registros es- realização da Oferta de Resgate Antecipado com antecedência mínima de 3 (três) Dias
criturais efetuados nas contas de depósito mantidas junto à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão Úteis da respectiva Data do Resgate Antecipado Decorrente de Oferta. t. Destinação dos
- Segmento Cetip UTVM (“B3”), que endossará as cártulas das Notas Comerciais ao credor Recursos. Os recursos captados pela Sociedade com a emissão das Notas Comerciais sedeﬁnitivo por ocasião da extinção do depósito centralizado, com exceção do resgate que rão destinados ao pagamento, ainda que parcial, se for o caso, dos valores devidos no
tenha sido liquidado através da B3. Será contratada uma instituição habilitada à prestação âmbito de sua 11ª (décima primeira) emissão de notas promissórias comerciais, na respecde serviços de banco mandatário (“Banco Mandatário”). h. Data de Emissão. A data de tiva data de vencimento e reforço de caixa da Sociedade. u. Vencimento Antecipado.
emissão das Notas Comerciais será a efetiva data em que as Notas Comerciais forem subs- Nos termos previstos nas cártulas das Notas Comerciais e na ocorrência de determinados
critas e integralizadas (“Data de Emissão”). i. Prazo e Data de Vencimento. As Notas eventos deﬁnidos, o Agente Fiduciário (conforme abaixo deﬁnido) poderá considerar anteComerciais terão prazo de vencimento de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados cipadamente vencidas todas as obrigações decorrentes das Notas Comerciais e exigir o
da Data de Emissão, sem prejuízo da possibilidade da liquidação antecipada por força de imediato pagamento pela Sociedade, do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneravencimento antecipado das Notas Comercias ou, ainda, de um resgate antecipado realiza- ção, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do efetivo
do, nos termos a serem previstos nas respectivas cártulas das Notas Comerciais (“Data de pagamento e dos Encargos Moratórios (conforme abaixo deﬁnido) eventualmente devidos.
Vencimento”). j. Forma de Subscrição e Distribuição. As Notas Comerciais serão de- A B3 deverá ser comunicada imediatamente após a declaração de vencimento antecipado
positadas para distribuição no mercado primário subscritas e integralizadas, pelo seu Valor e em conformidade com os demais termos e condições do manual de operações da B3. v.
Nominal Unitário, exclusivamente através do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, ad- Repactuação. Não haverá repactuação das Notas Comerciais. w. Agente Fiduciário.
ministrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada ﬁnanceiramente por A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição ﬁnanceira, com
meio da B3, podendo ser colocadas com ágio ou deságio, a ser deﬁnido, se for o caso, na sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n°
Data de Emissão em igualdade de condições a todos os investidores. Concomitantemente 4.200, Bloco 8, ala B, salas 302, 303 e 304, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
à liquidação, as Notas Comerciais serão depositadas em nome do titular no Sistema de 17.343.682/0001-38, atuará como agente ﬁduciário das Notas Comerciais, para represenCustódia Eletrônica da B3. k. Forma e Preço de Integralização. As Notas Comerciais tar a comunhão dos interesses dos titulares das Notas Comerciais (“Agente Fiduciário”). x.
serão integralizadas à vista, no ato de sua subscrição, na Data de Emissão, em moeda cor- Encargos Moratórios. Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor derente nacional, pelo Valor Nominal Unitário, de acordo com as normas e procedimentos da vido pela Sociedade aos titulares das Notas Comerciais nos termos previstos nas cártulas
B3. l. Colocação e Plano de Distribuição. As Notas Comerciais serão objeto de distri- das Notas Comercias, adicionalmente ao pagamento da Remuneração calculada pro rata
buição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476 e temporis desde a Data da Emissão (inclusive) até a data do efetivo pagamento (exclusive),
do contrato de distribuição das Notas Comerciais, sob o regime de garantia ﬁrme de colo- sobre todos e quaisquer valores devidos e em atraso, incidirão, independentemente de avicação para a totalidade das Notas Comerciais a ser prestada por instituição ﬁnanceira so, notiﬁcação ou interpelação judicial ou extrajudicial: (i) multa moratória, não
intermediária líder, integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coorde- compensatória, de 2% (dois por cento); e (ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
nador Líder”), tendo como público alvo investidores proﬁssionais, assim deﬁnidos nos calculados pro rata temporis desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagatermos do artigo 9º-A da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme al- mento (“Encargos Moratórios”). y. Prorrogação dos Prazos. Considerar-se-ão
terada (“Instrução CVM 539”), observado, ainda, o caput do artigo 2º da Instrução CVM automaticamente prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação
476. As Notas Comercias poderão ser ofertadas a até 75 (setenta e cinco) investidores pro- prevista nas Notas Comerciais até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, se a data de venciﬁssionais, podendo ser subscritas por até 50 (cinquenta) investidores proﬁssionais. m. mento da respectiva obrigação coincidir com data que não seja considerada Dia Útil
Negociação. Serão depositadas para negociação no mercado secundário perante o CE- (conforme deﬁnido abaixo), sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos. Para ﬁns
TIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as das Nota Comerciais e das cártulas das Nota Comerciais, a expressão “Dia Útil”, seja ela
negociações liquidadas ﬁnanceiramente por meio da B3 para as Notas Comerciais deposi- utilizada na sua forma singular ou plural, signiﬁca: (i) com relação a qualquer obrigação
tadas eletronicamente na B3. As Notas Comerciais somente poderão ser negociadas nos pecuniária realizada por meio da B3, qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriamercados regulamentados de valores mobiliários entre investidores qualiﬁcados, após de- do declarado nacional; (ii) com relação a qualquer obrigação pecuniária que não seja
corridos 90 dias a contar de sua subscrição ou aquisição pelos investidores proﬁssionais, e realizada por meio da B3, qualquer dia no qual haja expediente nos bancos comerciais na
observado o cumprimento do artigo 17 da Instrução CVM 476, nos termos da legislação vi- Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e que não seja sábado ou domingo; e (iii) com
gente. n. Pagamento do Valor Nominal Unitário. O Valor Nominal Unitário de cada relação a qualquer obrigação não pecuniária prevista nas cártulas das Nota Comerciais,
uma das Notas Comerciais será pago em uma única parcela na Data de Vencimento, ou, qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado na Cidade de São Paulo, Estado de
conforme o caso, na data de eventual resgate antecipado nas hipóteses previstas nas cár- São Paulo. (ii) Autorizar a Sociedade por meio de seus diretores e/ou representantes legais,
tulas das Notas Comerciais, ou, ainda, na data de pagamento decorrente de declaração de incluindo, sem limitação, eventuais procuradores desde que devidamente constituídos nos
eventual vencimento antecipado das Notas Comerciais em decorrência evento de inadim- termos do Contrato Social da Sociedade, a: (a) discutir, negociar e deﬁnir os termos e conplemento, nos termos e condições a serem previstos nas cártulas das Notas Comerciais. dições das Notas Comerciais, desde que observado o disposto acima; (b) contratar o
Farão jus ao recebimento de qualquer valor devido aos titulares das Notas Comerciais nos Coordenador Líder; (c) celebrar todos os documentos relacionados à Emissão e à Oferta
termos da cártula das Notas Comerciais aqueles que forem titulares de Notas Comerciais Restrita, incluindo, porém não se limitando à assinatura das cártulas das Notas Comerciais
no encerramento do Dia Útil imediatamente anterior à respectiva data de pagamento. o. e do contrato de distribuição da Oferta Restrita, incluindo aditamentos a quaisquer dos doLocal de Pagamento. Os pagamentos referentes às Notas Comerciais serão efetuados cumentos relacionados à Emissão e à Oferta Restrita, incluindo aditamentos a quaisquer
em conformidade com: (i) os procedimentos adotados pela B3, caso as Notas Comerciais dos documentos relacionados à Emissão e à Oferta Restrita a qualquer momento, e pratiestejam depositadas eletronicamente na B3; (ii) em conformidade com os procedimentos car todos os atos necessários a realização, formalização e aperfeiçoamento da Emissão e
do Banco Mandatário; ou, ainda, (iii) na sede da Sociedade, diretamente aos seus titulares da Oferta Restrita; (d) tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à
das Notas Comerciais, caso as Notas Comerciais não estejam depositadas eletronicamen- implementação das deliberações ora tomadas, incluindo, mas não se limitando aos registe na B3. p. Remuneração. O Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais não será tros nos livros sociais próprios, junta comercial competente e a publicação da presente ata;
atualizado monetariamente. Sobre o Valor Nominal Unitário de cada uma das Notas Co- e (e) contratar os demais prestadores de serviços para a Emissão e a Oferta Restrita, inmerciais incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100,00% (cem por cento) da cluindo, sem limitação, o Agente Fiduciário, o Custodiante, o Banco Mandatário, o assessor
variação acumulada das taxas médias diárias do DI - Depósito Interﬁnanceiro de um dia, legal e os sistemas de distribuição e negociação da B3, entre outros. 6. ENCERRAMEN“over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquen- TO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata,
ta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta
no informativo diário disponível em sua página na Internet (www.b3.com.br) acrescida de ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP
spread ou sobretaxa de 0,90% (noventa centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzen- 2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo, 03 de
tos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração”). A Remuneração será calculada de abril de 2020. Eduardo Siqueira Moraes Camargo - Presidente da Mesa - Assinado com
forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, incidentes so- Certiﬁcado Digital ICP Brasil; Eduardo de Toledo - Secretário. Assinado com Certiﬁcado Dibre o Valor Nominal Unitário de cada Nota Comercial, desde a Data de Emissão (inclusive) gital ICP Brasil. Sócias: CCR S.A. - Eduardo Siqueira Moraes Camargo - Assinado com
até a data do efetivo pagamento da respectiva Nota Comercial (exclusive), em consonân- Certiﬁcado Digital ICP Brasil. CIIS - Companhia de Investimento em Infraestrutucia com os critérios deﬁnidos no “Caderno de Fórmulas de Notas Comerciais - CETIP21”, ra e Serviços - Eduardo de Toledo - Assinado com Certiﬁcado Digital ICP Brasil.

Em mais um dia de tensão nos mercados globais, o dólar voltou
a subir e a bater recorde. A bolsa de valores, que tinha se recuperado
na quinta-feira (2), voltou a cair para o menor nível em dez dias.
O dólar comercial encerrou a sexta-feira (3) vendido a R$ 5,326,
com alta de R$ 0,06 (+1,14%), na maior cotação nominal desde a
criação do real. A divisa operou em alta o dia inteiro e fechou no
valor máximo do dia, mesmo com o Banco Central (BC) tendo intervindo no mercado.
A autoridade monetária vendeu US$ 455 milhões das reservas
internacionais. O dólar fechou a semana com alta de 4,3%. Em 2020,
a divisa acumula alta de 32,72%.
Depois de um dia de alta, o índice Ibovespa, da B3, a bolsa de
valores brasileira, fechou esta sexta aos 69.537 pontos, com queda
de 3,76%. O índice seguiu as bolsas no exterior. O índice Dow Jones,
da Bolsa de Nova York, encerrou o dia com queda de 1,69%, refletindo a destruição de 701 mil empregos nos Estados Unidos em março.
A taxa de desemprego na maior economia do planeta cresceu de
3,5% em fevereiro para 4,4% no mês passado.
Há várias semanas, os mercados financeiros em todo o planeta
atravessam um período de nervosismo por causa da recessão global
provocada pelo agravamento da pandemia de coronavírus. As interrupções na atividade econômica associadas à restrição de atividades
sociais travam a produção e o consumo, provocando instabilidades.
A intensificação da guerra de preços do petróleo entre Arábia
Saudita e Rússia continuou a dar uma trégua nesta sexta-feira. Os
dois países estão aumentando a produção de petróleo, o que tem
provocado uma queda mundial nos preços, mas o presidente norteamericano Donald Trump postou ontem numa rede social que um
acordo está sendo fechado entre os principais produtores.
A cotação do barril do tipo Brent, que na terça-feira atingiu o
menor nível em 18 anos, estava US$ 34,70 por volta das 18h, com alta
de 15,9%. Mesmo com a alta nos preços, as ações da Petrobras, as
mais negociadas na bolsa, caíram hoje, depois de uma sequência de
altas. Os papéis ordinários (com direito a voto em assembleia de
acionistas) desvalorizaram-se 0,71% nesta sexta. Os papéis preferenciais (com preferência na distribuição de dividendos) caíram 1,1%.
(Agencia Brasil)

Óbitos em São Paulo
pelo novo coronavírus
triplicaram

Os óbitos relacionados ao novo coronavírus no estado de São
Paulo triplicaram em apenas uma semana. Na última sexta-feira (27),
o estado contabilizava 68 mortes. No domingo (29), já havia saltado
para 98 óbitos. Na sexta-feira (3), no balanço mais recente divulgado
pela secretaria, o estado identificou 219 pessoas que morreram por
complicações relacionadas à covid-19, doença causada pelo novo
coronavírus.
Os casos confirmados também tiveram crescimento, quadruplicando: passaram de 1.223 na sexta-feira da semana passada para
4.048 hoje.
Entre esse total de mortes registradas no estado, 24 se referem a
pessoas que tinham mais de 90
Nuevo Plan 5 Participações S.A.
anos de idade. Outras 57 pessoCNPJ nº 29.302.300/0001-07 - NIRE 35.300.511.662
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17/01/2020
as que morreram estavam na faiAos 17/01/2020, às 12hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa. Mauro Piacentini - Presidente; Fernando
Antonio Lauria Nascimento - Secretário. Deliberações. O acionista representando a totalidade do capital social da
xa etária entre 80-89 anos; 66 na
Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas, aprova a alteração do endereço da sede social da Companhia, de
Cidade de São Paulo/SP, na Alameda Ribeirão Preto, nº 130, 3º andar, conjunto 31, Bela Vista, para Cidade de São Paulo/
faixa entre 70 e 79 anos e 45 na
SP, Rua Caio Prado, nº 30, Conjunto 5, Sala 1, Consolação. Encerramento. Nada mais. São Paulo/SP, 17/01/2020. Jucesp
faixa entre 60 e 69 anos de idanº 150.396/20-0 em 16/03/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
de. As demais vítimas, disse a
Processo 1007094-91.2014.8.26.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - CHIAO PAO CHUENG - ISABEL
secretaria, tinham menos de 60
MARIA LEE - - LAVIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007094anos e tinham comorbidades.
91.2014.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Tsuno, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a Lavie Indústria e Comércio de Plásticos Ltda, CNPJ 05.395.882/0001-55, na pessoa de seu representante legal e a Chiao Pao Chueng,
Com isso, já são 25 os muniCPF 053.627.888-17 e Isabel Maria Lee, CPF 045.514.878-30, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para
cobrança de R$ 88.076,99 (jan/2018). Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, paguem o débito,
cípios do estado que apresenatualizado ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exeqüente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
tam pelo menos um óbito proHONORÈRIOS ªPODENDOªREQUERERªQUEªOªPAGAMENTOªRESTANTEªSEJAªFEITOªEMªªPARCELASªMENSAIS ªATUALIZADAS ªPRAZOSªESTESªQUEªCOMEÎARÍOªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASª
SUPRA ªBEMªCOMOªINTIMADOSªlCAMªDOªARRESTOªEFETUADOªSOBREªOªSALDOªREMANESCENTEªAªSERªLEVANTADOªPELOSªEXECUTADOSª)SABELª-ARIAª,EEª#0&ªNª
vocado por coronavírus: São
30) e Chiao Pao Chueng (CPF nº 053.627.888-17) até o limite de R$ 88.076,99, no âmbito da venda extrajudicial da alienação extrajudicial do apartamento nº
61 do Edifício Saint Moritz, objeto da matrícula nº 5.664 do 5º CRI/SP, bem como da penhora veículo marca Toyota, modelo Etios SD XLS, placas EUC2780,
Paulo, São Bernardo do Campo,
SENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª
Osasco, Cotia, Guarulhos, SanNADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de fevereiro de 2020. - ADV: FABIO ABRUNHOSA CEZAR (OAB 248481/SP). B - 03 e 04
to André, Sorocaba, Arujá,
EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010096-17.2015.8.26.0007. O(A) MM.
Barueri, Caieiras, Campinas,
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA
Carapicuíba,
Cravinhos,
MARINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a José Bernardo de Sena, CPF 010.236.988-70, que lhe foi
proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária, por parte de Banco Itaú Veículos S.A,
Diadema, Embu das Artes, Franrelativa ao veículo marca Fiat, modelo Doblo (FL) Cargo 1.4, cor branca, ano 2010, placa EUH8306, chassi
co da Rocha, Itapecerica da Ser9BD223153B2020857, apreendido em 22.09.2016, haja vista o inadimplemento do contrato de financiamento
nº 62410-783691199. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
ra, Jaboticabal, Mogi das Crupor EDITAL, para, no prazo de 05 dias, pagar a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo de 15
dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não sendo contestada
zes, Ribeirão Preto, São Caetaa ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
no do Sul, São Sebastião,
por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de
fevereiro de 2020.
03 e 04.03
Suzano, Taboão da Serra e
Vargem Grande Paulista.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1065109-11.2018.8.26.0002 . O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo,
Desde ontem, o Instituto
Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROBERTO CARLOS
Adolf Lutz tem utilizado uma
COLOMBO, RG 186207475, CPF 068.541.998-32, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte
de Sistema Integrado de Educação e Cultura Ltda S/C SINEC, alegando em síntese ser credor do
força-tarefa para diagnosticar
executado na importância de R$ 14.468,49 em razão de serviços educacionais prestados nos anos
201 amostras de óbitos suspeiletivos de 2014 e 2015 à aluna Grazyelle de Menezes Colombo. 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
tos de coronavírus no estado.
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
Dess
m
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
m
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de janeiro de 2020.
03 e 04.04
m
m
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0040998-56.2013.8.26.0001 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). CINTHIA ELIAS
O
m
m
DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. Faz saber a ESTHEPAN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, empresa devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 38.888.616/0001-13, VALTER
JESUS LOPES, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade de n.º 5.677.894-6 SSP/
SP, e devidamente inscrito no CPF/MF sob o n.º 577.115.938-72, que Banco do Brasil S/A, ajuizou Ação
Monitória, Contrato TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES N.º 038.607.497,
celebrado em 25/10/2010, objetivando a cobrança da quantia de R$ 80.649,92 (oitenta mil, seiscentos e
quarenta e nove reais e noventa e dois centavos), referente ao contrato bancário. Estando os réus em local
ignorado, foi expedido o presente edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o
“quantum” reclamado ou ofereçam embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo
judicial a inicial pretendida. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de janeiro de 2020.
03 e 04/04

m
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m
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B
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Importados

BMW lança novo X6 no Brasil
A BMW do Brasil lançou o novo X6 na
rede de concessionárias autorizadas da marca no País. O primeiro Sports Activity Vehicle (SAV) Coupé do mundo é comercializado em versão única, xDrive40i M Sport, ao
preço sugerido de R$ 514.950.
Com sua carroceria atlética e arrojada, o
novo BMW X6 inovou ao estabelecer um novo
segmento do mercado: os Sports Activity
Vehicle (SAV) Coupé. Nesta geração, o grande destaque do design é a tradicional grade
em formato de duplo rim, com ângulos mais
definidos, conectada ao centro e com a inédita iluminação noturna “Iconic Glow”.
Os faróis dianteiros poligonais Full-LED
estão mais afunilados e remetem à arquitetura de quatro olhos, em sintonia com o parachoque com novas saídas de ar e luzes de
neblina em LED horizontais. Na lateral, o
modelo ganhou vincos mais suaves que tornaram o design mais limpo e harmonioso. Na
traseira, as lanternas espichadas invadem a
tampa do porta-malas em cujo centro aparece o logotipo da fabricante alemã.
Além disso, o novo BMW X6 está maior: 4.935mm de comprimento, 2975mm de
entre-eixos, 2004mm de largura e 1696mm
de altura.
Mais potente e eficiente, o modelo é equipado com o novo motor BMW TwinPower
Turbo 3.0 litros, com seis cilindros em linha,
que desenvolve 340 cv de potência entre 5.500
rpm e 6500 rpm e 450 Nm de torque entre
1.500 rpm e 5.200 rpm. O conjunto, que oferece ainda transmissão automática de oito
velocidades e tração integral xDrive, permite
ao modelo um desempenho digno de esportivo: aceleração de 0 a 100 km/h em apenas

5,5 segundos e velocidade máxima de 250km/
h.
Em relação à tecnologia e conectividade, o modelo oferece de maneira inédita itens
como o Intelligent Personal Assistant, Driving Assistant Professional, Parking Assistant Plus, Display Key e BMW Live Cockpit
Professional.
Por fim, o BMW Gesture Control é um
sistema que, por meio de um sensor 3D acima do display central, permite a motorista e
passageiro dianteiro controlarem funções do
veículo com gestos, como abaixar e aumentar o volume do som girando o dedo no sentido horário e anti-horário (respectivamente),
aceitar e rejeitar chamadas telefônicas apontando o dedo para a tela e balançando a mão
para a direita (respectivamente), navegar pelo
menu do sistema balançando as mãos para
direita e esquerda, girar a visão 360° do carro nas câmeras do Surround View, além de
outras mais.
O Pacote Connected Professional oferece conexão com a internet é realizada por
meio de um SIM Card que permite ao cliente
obter informações sobre condições de trânsito em tempo real, entre outras funcionalidades oferecidas pelo sistema ConnectedDrive. Por meio deste recurso, o usuário é alertado sobre a necessidade de manutenção de
componentes (Teleservices); recebe informações sobre pontos de interesse, programações de salas de cinema, recomendações de
restaurantes, efetua reservas em hotéis (Concierge); e pode acionar os serviços de emergência em caso de acidente (Chamada de
Emergência Inteligente).
O veículo disponibiliza também prepara-

ção para Apple Carplay, transferindo a interface do iPhone através da conexão sem fio.
Conteúdos e funções como música, iMessages/SMS, telefonia, Siri e app terceiros podem ser usados, exibidos e controlados na
interface de operação do veículo, que também é capaz de espelhar os aplicativos Waze
e Google Maps. Por meio do BMW Connected App, a mais nova tecnologia BMW ‘Remote 3D View’ permite uma visão 360° do
veículo na tela do celular em qualquer ângulo, em qualquer lugar. Além de sempre lembrar você onde seu carro está estacionado, a
nova tecnologia também ajuda na segurança,

Motos

Nacionais

Triumph Smart: estratégia
inovadora de vendas
A Triumph do Brasil e sua rede de Concessionários, em parceria com o Banco Santander, lançam no mercado brasileiro o Triumph Smart, uma estratégia inovadora de vendas que oferece condições especiais na compra de uma motocicleta Triumph zero quilômetro. Esta nova modalidade, cujo slogan é
“Bem-Vindo ao Mundo Triumph”, cria benefícios exclusivos e facilidades para o cliente
por meio de uma relação duradoura com a
marca. O foco da campanha são os modelos
Bonneville T100 Black, Tiger 800 XCx e Street Triple RS. Mas os outros modelos também
estão disponíveis no Triumph Smart em todas as Concessionárias da marca. As 10 primeiras pessoas que comprarem uma motocicleta pelo Triumph Smart ganharão um kit
exclusivo Triumph com jaqueta e bota.
O Triumph Smart tem como base um financiamento exclusivo para os clientes da
marca, com entrada mínima de 30%, taxas
de juros especiais a partir de 0,89% (ao mês)
e até 23 parcelas mensais que realmente cabem no bolso do cliente. No caso da clássica Bonneville T100 Black, por exemplo – já
com as duas primeiras revisões inclusas – o
consumidor pode pagar uma entrada de R$
13.362,00 e assumir um financiamento com
23 parcelas fixas de R$ 767,00. No final deste prazo, restará uma parcela residual de R$
13.755,00. Caso o cliente deseje, no Triumph Smart ele pode aproveitar o benefício da
Recompra Garantida, na qual a Rede de
Concessionários Triumph garante a recompra daquela moto usada por até 80% da tabela Fipe. Assim, este valor quita a parcela
residual pendente e ainda permite ao consumidor, com o valor recebido pela sua motocicleta seminova, iniciar um novo ciclo com

mostrando como estão os arredores do veículo antes de você ir até ele.
A cabine do modelo esbanja a mesma
personalidade do visual externo, com instrumentos voltados diretamente ao motorista e
uma combinação sofisticada de diferentes acabamentos e texturas, com bancos em couro
Vernasca, painel de instrumentos em couro
Walknappa, acabamento interno em alumínio
Tetragon e revestimento do teto em BMW
Individual Anthracite Preto. O volante M em
couro, por sua vez, integra o pacote M Sport e
adiciona uma dose extra de esportividade ao
interior do modelo. O pacote de luzes, por sua

vez, ressalta as diversas possibilidades de personalização do veículo.
Já os passageiros do banco traseiro contam com um sistema de entretenimento com
duas telas de 10,2 polegadas cada. A privacidade da cabine é assegurada pelas cortinas
nos vidros laterais traseiros. Já os assentos
podem ser rebatíveis na proporção 40:20:20,
aumentando a capacidade do porta-malas de
580 litros para 1.530 litros.
Em relação aos equipamentos voltados
ao conforto e comodidade, há cortinas para
vidros laterais traseiros; porta-copos com refrigeração e aquecimento; bancos dianteiros
ventilados, com aquecimento e ajustes elétricos; ar-condicionado automático digital com
controle de quatro zonas; Head-up Display,
teto solar elétrico panorâmico; retrovisores
externos com aquecimento e rebatimento,
velocímetro com leitura de quilômetros e sistema de som Surround Harman Kardon com
16 alto-falantes.
O Comfort Access 2.0 acende luzes de
boas-vindas quando o motorista se aproxima
a três metros do veículo portando a chave. À
1,5 metro do veículo, as portas se destrancam e, afastando-se dois metros, o veículo
se tranca novamente. Tudo isso além da abertura do porta-malas por meio de aproximação do pé do para-choque traseiro.
O novo BMW X6 xDrive40i M Sport está
disponível em seis opções de cores externas,
todas metálicas: Preto Safira; Carbon Black;
Cinza Arctic; Azul Riverside; Branco Mineral
e Manhattan. Há ainda três opções de revestimento interno: Couro Vernasca em Tacota/
Preto, Couro Vernasca em Preto/ Preto e
Couro Vernasca em Café/ Preto.

a Triumph. Dessa maneira, o cliente sempre terá uma motocicleta nova, dentro da
garantia – o que proporciona mais segurança para o cliente, iniciando um novo Triumph Smart.
Para ter direito à recompra por até 80%
da tabela Fipe, a motocicleta a ser avaliada
deverá ter seguido algumas regras preestabelecidas no momento da contratação do
Triumph Smart. As regras estão descritas no
Manual de Recompra Triumph Smart. O processo de avaliação para a recompra foi padronizado para toda a rede de Concessionárias, reforçando o compromisso da marca de
estabelecer um relacionamento transparente
e de confiança com o cliente. Além disso, na
contratação do Triumph Smart, o cliente pode
optar por incluir as duas primeiras revisões
no parcelamento da sua motocicleta, o que
facilita ainda mais a sua vida.

Com esta iniciativa, a Triumph oferece
aos seus clientes a oportunidade de possuir motocicletas da marca inglesa novas,
a cada dois anos, sempre dentro da garantia, por meio de um processo financeiro
vantajoso ao consumidor. Além de proporcionar um relacionamento duradouro com
a marca, no qual os clientes podem contar
com a assistência especializada do PósVenda Triumph, reconhecido pela excelência do seu serviço. Para o lançamento do
Triumph Smart, toda a força de vendas, nas
18 Concessionárias da empresa, foi treinada e está altamente qualificada a realizar o
atendimento dentro dessa nova estratégia.
Os Concessionários estão aptos a prestar
assistência necessária desde o início do
processo de vendas, passando pela manutenção da posse da motocicleta e chegando ao processo de recompra.

Mercedes-Benz
oferece condições
especiais para PcD’s
A Mercedes-Benz passou a oferecer no
País as condições especiais de vendas, com
isenção de impostos para PcD’s. Todo o
portfólio da marca é oferecido com a dispensa do pagamento de IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados), para Pessoas
com Deficiências condutores e não condutores.
Desde o início da produção do veículo até
o final, a marca prioriza as pessoas no processo. Por isso, as condições foram pensadas para
facilitar, ainda mais, a experiência na compra
de um Mercedes-Benz. Assim, garantindo a
mobilidade da pessoa com deficiência para que
ela e sua família possam se locomover com
conforto e segurança.
As condições especiais alcançam todos
os modelos do portfólio Mercedes-Benz, destacando o best-seller Classe C e o Mercedes-Benz GLA.
Com excelente dirigibilidade e alto nível
de segurança, a família de Classe C impressiona pela cuidadosa seleção de materiais e
acabamentos sofisticados.Além disso, conta
com um comprimento de mais de quatro metros e um porta-malas de 455 litros, que ga-

rantem um espaço confortável para acomodar as necessidades de cada cliente.
Os modelos da família, estão disponíveis
nas configurações C 180 Exclusive e Avantgarde, C 200 EQ Boost e C 300 Sport.
Já o Mercedes-Benz GLA, utilitário
com design esportivo, é caracterizado pela
versatilidade para o uso cotidiano, e ideal
para quem prioriza um veículo dinâmico e
o espaço interior de um SUV compacto. O
modelo, é o segundo mais vendido da marca no Brasil, e conta também com mais de
quatro metros de comprimento e 421 litros
de porta-malas.
Para completar as vantagens de compra dos modelos, alguns estados brasileiros possuem também a isenção de IPVA,
que varia de acordo com requisitos próprios da Secretaria da Fazenda de cada Estado, portanto, essa isenção deve ser validada regionalmente.
A compra dos veículos pode ser feita em
qualquer concessionário Mercedes-Benz no
país, e as isenções especiais de impostos incidirão sobre o preço público sugerido de cada
modelo.

Truck

Conectividade para
Linha Sprinter

Special Edition NXR 160
Bros

Pela primeira vez em quase duas décadas de produção surge a versão Special Edition da Honda NXR 160 Bros, que concilia
cor e grafismos inéditos ao modelo campeão
de versatilidade, economia e robustez do segmento trail.
A Honda NXR 160 Bros Special Edition
está disponível em toda rede de concessionários Honda com garantia de 3 anos sem
limite de quilometragem, mais sete trocas de
óleo gratuitas. O preço público sugerido é de
R$ 13.160, com base no Estado de São Paulo e não inclusos despesas de frete e seguro.
As versões SE - Special Edition - representam uma tendência no atual line-up
de modelos da Honda no mercado nacional.
Tal realidade não poderia deixar de lado a
mais popular motocicleta trail, a NXR 160

Bros. Para 2020, o modelo ganha uma nova
versão, em uma exclusiva tonalidade de vermelho associada a faixas brancas e grafismos exclusivos, que remetem à esportividade da família CRF, as off-road “de briga”
da Honda.
A estreia da NXR 160 Bros SE aconteceu no Salão das Duas Rodas de 2019, onde
o grande público presente ao estande da Honda pode ver em primeira mão o apurado trabalho dos designers do HRB - Honda Research Brasil -, que conseguiram dar forte personalidade à menor das trail Honda.
A inspiração para as cores e grafismos
adotados nesta NXR 160 Bros Special Edition deriva das CRF, sigla que batiza as mais
elaboradas máquinas destinadas ao off-road
da Honda, modelos como a Honda CRF 450

RW, campeã mundial de motocross em 2019
ou a poderosa CRF 450 Rally, vencedora do
Dakar 2020.
Mesmo se “vestida” nas cores das motocicletas campeãs das pistas, a NXR 160
Bros SE 2020 não renunciou às qualidades
que fizeram dela um sucesso durante quase
duas décadas. Destaque é o robusto e econômico motor monocilíndrico arrefecido a ar
ciclo 4 tempos, com comando único de válvulas no cabeçote (OHC - Overhead Camshaft) o mesmo que equipa o modelo a família CG. Dotado de partida elétrica e alimentado pelo sistema de injeção de combustível PGM-FI (Programmed Fuel Injection) FlexOne, tal motor de 162,7 cc pode
trabalhar com etanol ou gasolina em proporções variadas.
O chassi de aço tipo berço semi duplo
conta com suspensões de longo curso associadas à rodas calçadas com pneus para uso
misto - dianteiro aro 19 polegadas e traseiro
de 17 polegadas - que favorecem a dirigibilidade em pisos degradados ou vias sem pavimentação. Ponto alto da ciclística é o sistema de freios com discos em ambas rodas
e CBS - Combined Brake System -, que distribui a ação frenante entre ambas rodas
(30% para a dianteira, 70% para a traseira)
quando o condutor pisa no pedal de freio. À
manete direita resta a atuação convencional, apenas no disco dianteiro.
A exclusividade da NXR 160 Bros SE
também se vê no painel de instrumentos, tipo
“blackout” digital. Campeã no uso do dia a
dia, outro destaque do modelo é o conforto
e a praticidade proporcionados pelo amplo
banco em dois níveis e o bagageiro com grandes alças laterais.

A Mercedes-Benz, em parceria com a
empresa Sascar, lançou o Vans Connect nova plataforma de conectividade para gestão avançada de frota e monitoramento logístico da marca. O serviço é oferecido para
toda a Linha Sprinter do mercado brasileiro e
proporciona maior controle de custos e organização de dados para tomadas de decisão,
além de colaborar para uma melhor performance dos condutores.
No pacote de Monitoramento Logístico, o
cliente possui o controle de disponibilidade e
uso do veículo, uma vez que ele pode acessar
a sua localização em tempo real a qualquer
momento. O serviço oferece ainda auxílio na
recuperação veicular e customização de áreas, pontos e rotas de interesse, além de enviar
alertas de velocidade e de trajetória, garantindo segurança e economia.
Para oferecer um serviço ainda mais completo, está disponível também o módulo Gestão Avançada, que contém todos os benefícios de monitoramento logístico junto com uma
série de funcionalidades adicionais que possibilitam uma maior organização de informações
para tomadas de decisão, bem como a redu-

ção de riscos de acidentes e um ranking com
o desempenho de cada condutor.
Com esse pacote, o gestor da frota pode
identificar quais veículos permanecem parados com a ignição ligada por mais tempo,
determinando os horários mais frequentes,
além de ter um controle de multas, custos de
manutenção e documentos do veículo. Para
garantir um melhor desempenho do veículo e
de seus condutores, o gestor também recebe
e-mails com o ranking dos motoristas e suas
infrações da semana, enquanto os condutores recebem feedbacks personalizados semanalmente.
A taxa de ativação da contratação do serviço é de R$ 300,00 e os valores dos pacotes
de Monitoramento Logístico e Gestão Avançada são de R$ 42,90 e R$ 57,90 mensais,
respectivamente. Os pacotes podem ser adquiridos diretamente na Rede de Concessionários no momento da compra do veículo.
Além disso, a partir de maio, os clientes passarão a contar com a opção de estender o
serviço para os demais veículos já existentes
em sua frota a fim de que possam gerenciar
toda a operação na mesma plataforma.

