
Nª 24.659 Preço banca: R$ 3,50

Prorrogada quarentena até 31 de maio
para evitar colapso na Saúde em SP

Cerca de 20 milhões sem conta já
resgataram auxílio de R$ 600
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Inflação oficial medida pelo IPCA
registra deflação de 0,31% em abril

Governo edita MP que
libera R$ 5 bilhões para

o setor de turismo

Esporte
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,76
Venda:       5,76

Turismo
Compra:   5,53
Venda:       5,99

Compra:   6,22
Venda:       6,22

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

22º C

10º C

Sábado: Tempo
ensolarado, com
nevoeiro ao ama-
nhecer. Noite de
céu limpo.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

24º C

9º C

Domingo: Tempo
ensolarado, com
nevoeiro ao ama-
nhecer. Noite de
céu limpo.

Manhã Tarde Noite

26º C

13º C

Segunda: Tempo
ensolarado, com
nevoeiro ao ama-
nhecer. Noite de
céu limpo.

Caio Collet disputa provas virtuais
e aguarda campeonato de eSports

da Fórmula Renault Eurocup
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Brasileiro participa de provas virtuais de sua casa em SP

A pandemia causada pelo
coronavírus em todo o mundo
provocou uma paralisação sem
precedentes no esporte e
eventos em geral, trouxe pre-
ocupações, incertezas e tam-
bém um desafio a mais para
atletas, empresas e entidades,
especialmente ligadas ao es-
porte: como manter suas mar-
cas em evidência e seus fãs
engajados em meio a tudo o
que estamos vivendo.

No esporte a motor, pilotos
das principais categorias têm se
unido em corridas virtuais, uti-
lizando simuladores em suas
casas, proporcionando entrete-
nimento para os fãs, expondo as
marcas de seus patrocinadores
em seus carros virtuais e atra-
indo cada vez mais público.

As disputas acirradas po-
dem ser acompanhadas ao vivo
por canais de Youtube e, em
algumas delas, já há até trans-
missão por TV a cabo. Os pi-
lotos também buscam incen-
tivar os espectadores a faze-
rem doações para entidades
que estão atuando no combate
ou cura do coronavírus.

O brasileiro Caio Collet,
integrante do programa Re-
nault Sport Academy e que dis-
putará sua segunda temporada
na Fórmula Renault Eurocup,
tem sido um dos pilotos assí-
duos nas provas virtuais.

Nas últimas semanas, par-
ticipou das cinco etapas do
“Isolation April Dallara F3
Championship”, que reuniu pi-

lotos de várias categorias do
mundo, como Calan Williams,
Liam Lawson, Dennis Hauger e
Cameron Pas, da FIA F3; Harry
Tincknell e Sebastian Priaux, do
IMSA; Ed Jones, do DTM; Gus-
tavo Menezes, do FIA WEC;
Christian Mansell, da F-4 Ingle-
sa; Sebastian Montoya, da F4 Ita-
liana; Sacha Fenestraz, da Super
Formula; entre muitos outros.

Isolado na casa dos pais, em
São Paulo, Collet também está
participando do Desafio Virtual
das Estrelas, que tem reunido
grandes nomes do automobilis-
mo brasileiro “real” e “virtual”,
incluindo ex-pilotos de F-1,
como Felipe Massa, Felipe Nasr
e Rubens Barrichello.

A competição utiliza carros
de F-3 com setup fixo, para equi-
librar a disputa, e é transmitida
ao vivo no Youtube nos canais
Acelerados, F1 Mania, High Spe-
ed, Motorsport.com e BandS-
ports, canal que, além do ao vivo
no Youtube, também exibe as
corridas na íntegra aos domingos.

Com três pódios na compe-
tição (dois segundos e um ter-
ceiro lugar), Collet quer brigar
pela vitória na última etapa, que
acontecerá no dia 13 de maio. Até
aqui já foram quatro etapas em pis-
tas escolhidas pelos fãs nas redes
sociais. A competição também aju-
da a promover doações para a cam-
panha “Unidos contra Covid-19”,
promovida pela Fiocruz (Fundação
Oswaldo Cruz), dando caráter be-
neficente ao evento. Todos os pi-
lotos e organizadores estão pro-

movendo o evento de forma gra-
tuita e trabalhando para arrecadar
doações pelo link: https://
fiocruz.colabore.org/combatea-
covid19/single_step

Collet ainda aguarda infor-
mações sobre o campeonato vir-
tual que vem sendo organizado
pela Renault Sport Racing, que
envolverá pilotos da Fórmula
Renault eSport Series e compe-
tidores e equipes da Fórmula
Renault Eurocup.

O calendário, premiação e
plataforma a ser utilizada serão
anunciados em breve. As corri-
das serão transmitidas ao vivo
pelo canal da Renault Sport no
Youtube e pela página do face-
book da Renault Sport Series.

“Sinto muita falta de correr
na vida real, mas sem dúvida o
simulador tem ajudado muito

neste momento. Também tem
sido uma forma de levar entrete-
nimento aos fãs de corridas e
tentar ajudar algumas institui-
ções que estão trabalhando na li-
nha de frente contra a Covid-19”,
contou Collet, que completou 18
anos recentemente.

“Outro ponto importante neste
período é trabalhar com conteúdos
digitais, que deem visibilidade para
os nossos patrocinadores e apoia-
dores. Nas corridas virtuais também
já venho utilizando o layout igual ao
meu carro das pistas reais, com to-
das a marcas envolvidas. Sei que
tem sido um momento muito di-

fícil para todos e é uma forma
de retribuir a confiança daque-
les que apoiam o nosso proje-
to”, ressaltou.

Além das corridas virtuais,
Collet também participa de ví-
deo conferências com mem-
bros da Renault Sport Acade-
my e segue cuidando da parte
física. “Tenho realizado reuni-
ões em vídeo com o pessoal da
academia da Renault, com os
engenheiros e estudamos as
partes mecânica e técnica.
Também trabalhamos o lado
psicológico e tenho cuidado
bastante da parte física, para
estar bem preparado quando as
corridas voltarem”, explicou.

“O calendário provisório da
F-Renault Eurocup prevê o re-
torno no final de junho, na Ho-
landa, mas ainda estamos aguar-
dando todas as definições das
autoridades de saúde. Quere-
mos muito voltar, mas temos de
estar atentos a todas as questões
e protocolos para que não haja
riscos. Enquanto isso, vamos
seguir nos cuidando, para que
logo essa pandemia seja contro-
lada”, completou Collet, que foi
o mais rápido na única sessão
de testes coletivos da Fórmula
Renault, realizada em março, em
Valência, na Espanha.

Pandemia
gera

“tsunami de
ódio e

xenofobia”,
alerta ONU
O secretário-geral da Orga-

nização das Nações Unidas
(ONU), António Guterres, pe-
diu na sexta-feira, (8) que se
fortaleça a “imunidade das so-
ciedades ao vírus do ódio”. Ele
considera que, com a pandemia
da covid-19, tem sido desen-
cadeado um “tsunami de ódio
e xenofobia”.

As Nações Unidas pedem
esforços globais “para acabar
com o discurso de ódio”, que
tem aumentado com a crise
pandêmica.

“O sentimento contra es-
trangeiros aumentou online e
nas ruas, as teorias de conspi-
ração antissemitas se espalha-
ram, e ocorreram ataques con-
tra muçulmanos relacionados
com a pandemia”, lamentou
Guterres, numa mensagem di-
vulgada numa rede social.

O novo coronavírus “não se
importa com quem somos,
onde vivemos ou no que acre-
ditamos”, disse o secretário-
geral da ONU, lembrando que,
“no entanto, a pandemia conti-
nua a desencadear um tsunami
de ódio e xenofobia, bodes ex-
piatórios e medo”.     Página 3

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo
(IPCA), que mede a inflação
oficial, registrou deflação (que-
da de preços) de 0,31% em
abril deste ano. A taxa é a me-
nor variação mensal do IPCA
desde agosto de 1998 (-0,51%).
Em março deste ano, havia sido
registrada inflação de 0,07%. Já
em abril de 2019, a taxa havia
ficado em 0,57%. Dados foram
divulgados na sexta-feira, (8)
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística.

Com o resultado, o IPCA
acumula taxas de inflação de
0,22% no ano e de 2,40% nos
últimos 12 meses.

A principal contribuição para
a deflação de abril veio dos
transportes, que teve queda de
preços de 2,66% no mês. A que-
da foi puxada principalmente
pelos combustíveis (-9,59%). A
gasolina recuou 9,31%, o etanol,
13,51%, o óleo diesel, 6,09% e
o gás veicular (-0,79%).

Outros cinco grupos tive-

ram deflação: artigos de resi-
dência (-1,37%), saúde e cui-
dados pessoais (-0,22%), des-
pesas pessoais (-0,14%), habi-
tação (-0,10%) e comunicação
(-0,20%). Educação não teve
variação de preços.

Por outro lado, os alimentos
registraram inflação de 1,79% e
evitaram uma queda maior do
IPCA. Entre os produtos que se
destacaram na alta de preços es-
tão cebola (34,83%), batata-in-
glesa (22,81%), feijão-carioca
(17,29%) e leite longa vida
(9,59%).

“Há uma relação da restri-
ção de oferta, natural nos pri-
meiros meses do ano, e do au-
mento da demanda provocado
pela pandemia de covid-19,
com as pessoas indo mais ao
mercado, cozinhando mais em
casa”, afirma o pesquisador do
IBGE Pedro Kislanov.

O único grupo de despesa
que teve alta além de alimen-
tação foi vestuário (0,10%).
(Agência Brasil)
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O presidente Jair Bolso-
naro editou a Medida Provisó-
ria (MP) nº 963/2020 que li-
bera R$ 5 bilhões para o se-
tor de turismo.

De acordo com o texto,
publicado na sexta-feira (8)
no Diário Oficial da União,

os recursos vão reforçar o
caixa do Fundo Geral do Tu-
rismo (Fungetur) para serem
aplicados no financiamento
da infraestrutura turística na-
cional.

Em entrevista recente, no
Palácio do Planalto, o minis-

tro do Turismo, Marcelo Ál-
varo Antônio, disse que o cré-
dito emergencial por meio do
Fungetur vai beneficiar toda a
cadeia, incluindo os micro e
pequenos negócios. “Eu sei
que os empresários do setor
de turismo estão indo às agên-
cias bancárias e não estão
conseguindo os créditos”, ar-
gumentou.

Em abril, o governo já ha-
via editado uma MP específi-
ca para os  setores de turismo
e cultura,  que permitiu às
empresas prorrogar o paga-
men to  do  r eembo l so  de
eventos e pacotes. Agora, os
créditos vão atender a neces-
sidade de capital de giro para
os negócios, já que o seg-
mento é um dos mais afeta-
dos pela pandemia.

A MP tem força de lei e já
está em vigor, mas ainda será
analisada pelo Congresso Na-
cional. (Agência Brasil)

Com 10.222 novos casos
confirmados, o Brasil chegou a
145.328 pessoas infectadas, um
aumento de 7,5% em relação a
quinta-feira, quando foram regis-
tradas 135.106 pessoas nessa

Brasil tem 10,2 mil novos
casos atualizados em 24h

condição.  O Brasil bateu novo
recorde de mortes nas últimas
24 hrs, com 751 óbitos. A atua-
lização foi divulgada pelo Minis-
tério da Saúde na sexta-feira (8).
(Agência Brasil)

Inscrições para o Enem 2020
começam na próxima

segunda-feira
As inscrições para o Exame Na-

cional do Ensino Médio (Enem)
2020 começam na próxima segun-
da-feira (11) e vão até o dia 22 de
maio. Elas poderão ser feitas por
meio da página do Enem na internet.

A partir deste ano o Enem terá
duas modalidades de provas, as
impressas, com aplicação previs-
ta para os dias 1º e 8 de novembro,
e as digitais, para os dias 22 e 29
de novembro.                       Página 4
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Quarentena impediu 40 mil mortes
em SP, estima governo estadual

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

Desde o dia 24 de março,
quando foi adotada a quarentena
no estado de São Paulo, 40 mil
mortes foram evitadas, disse
hoje (8) o novo coordenador do
Centro de Contingência do Co-
ronavírus, Dimas Covas, que
também é diretor do Instituto
Butantan.

“Hoje ainda temos um cená-
rio muito preocupante, mas pou-
pamos nesse período 40 mil vi-
das em virtude dessas medidas
[de quarentena]”, afirmou Covas.
“Se nada tivesse acontecido, se
nada tivesse sido feito, podería-
mos chegar a um cenário de 700
mil casos [confirmados de co-
ronavírus] hoje”, acrescentou.
“Não tivemos 700 mil casos, ti-
vemos 41 mil casos até o dia de
hoje [no estado de São Paulo.”

Citando dados da Universi-
dade de São Paulo, o governador
de São Paulo, João Doria, disse
hoje que a quarentena tem sal-
vado 51 vidas a cada dia. Segun-
do Doria, entre os dias 7 e 21 de
maio, o isolamento deverá sal-
var 3.346 vidas.

Dimas Covas voltou a dizer
que, se a taxa de isolamento no
estado ficasse em torno de 70%,
considerada a ideal, a taxa de
contágio passaria de 2,9 [um in-
dividuo infectado transmitindo
o vírus para 2,9 pessoas] para
menos de 1, o que faria a epide-

mia de coronavírus se estabili-
zar e começar a cair. No entan-
to, a taxa de isolamento no esta-
do tem ficado, há duas semanas,
abaixo de 50%, com exceção
dos fins de semana, quando ten-
de a subir.

“A curva projetada até o dia
31 de maio prevê entre 90 mil e
100 mil casos no estado de São
Paulo. Não conseguiremos alte-
rar isso com as medidas que fo-
ram anunciadas hoje. Só pode-
remos alterar essa curva a partir
de duas semanas. Em relação a
óbitos, projetamos que podere-
mos chegar a 9 mil e 11 mil
mortos. Isso tudo considerando
55% de afastamento social. Se
a taxa for menor, certamente es-
ses números serão piores”, res-
saltou Covas.

Prorrogação
O governador de São Paulo,

João Doria, anunciou nesta sex-
ta-feira que a quarentena no es-
tado será estendida até o dia 31
deste mês. É a terceira vez que
São Paulo estende a quarentena,
que começou no dia 24 de mar-
ço e seria encerrada no próximo
domingo (10). Durante a quaren-
tena, somente serviços conside-
rados essenciais – como logís-
tica, segurança, abastecimento e
saúde – podem funcionar. “A
quarentena evita a difusão da

doença”, disse Doria.
De acordo com o  governo

paulista, a quarentena foi pror-
rogadapor causa do ritmo acele-
rado de contágio do coronavírus
e ad aumento crítico no total de
infectados e de mortes por co-
vid-19, com risco iminente de
colapso no sistema de saúde. “O
pior cenário é o que alia mortes
e recessão. Adotar a quarentena
não é uma tarefa fácil, mas tra-
ta-se de proteger vidas no mo-
mento mais difícil e crítico da
história deste país”, disse Doria.
“A nossa decisão de prorrogar a
quarentena é a decisão pela
vida.”

Nos últimos 30 dias, a covid-
19 cresceu 3.300% no interior
e litoral do estado e 770% na
capital. Até a tarde de hoje, o
estado registrava 39.928 casos
confirmados da doença e 3.206
mortes.

Na região metropolitana da
capital, a taxa de ocupação de
leitos para pacientes de corona-
vírus é de 89,6% em unidades de
terapia intensiva (UTI) e de
74,9% em enfermaria, enquan-
to os índices estaduais ficam em
70,5% e 51,3%, respectivamen-
te. Para que São Paulo possa sair
da quarentena sem colocar o sis-
tema de saúde em risco, os índi-
ces de ocupação hospitalar por
covid-19 precisam ficar abaixo

de 60%, informou o governo.
Para reafirmar a decisão de

Doria, o prefeito de São Paulo,
Bruno Covas, também decidiu
prorrogar a quarentena na capi-
tal até, pelo menos, 31 de maio.
Ele estima que 30 mil pessoas
deixaram de morrer na cidade
com as medidas de quarentena
adotadas pela prefeitura.

Segundo o prefeito, a pror-
rogação da quarentena foi ne-
cessária: há hoje 4.496 óbitos
suspeitos e confirmados de co-
ronavírus na cidade de São Pau-
lo e a lotação de UTIs em hospi-
tais municipais já passa de 80%
e, em metade dos hospitais mu-
nicipais, a lotação já chegou a
100%.

Por essas razões, além da
manutenção da quarentena, ele
decidiu também [em anúncio fei-
to ontem} aumentar o rodízio
municipal de veículos, reduzin-
do em 50% a frota da cidade.

Flexibilização
De acordo com o governo

paulista, os requisitos para a fle-
xibilização da quarentena vão se
basear em critérios técnicos que
incluem, como fatores princi-
pais, a redução sustentada dos
números de novos casos de co-
vid-19 por 14 dias e a manuten-
ção da ocupação dos leitos de
UTI em patamar inferior a 60%.

Prorrogada quarentena até 31 de maio
para evitar colapso na Saúde em SP

O Governador João Doria
confirmou na sexta-feira (8) que
a possibilidade de flexibilização
da quarentena em São Paulo está
suspensa em todos os 645 mu-
nicípios paulistas até 31 de
maio. A prorrogação se deve
ao ritmo acelerado de contágio
do coronavírus e o aumento
crítico no total de infectados
e de mortes por COVID-19,
com risco iminente de colap-
so no sistema de saúde.

 “Como Governador de São
Paulo, eu gostaria de dar uma
notícia diferente, mas o cenário
é desolador. Teremos que pror-
rogar a quarentena até o dia 31
de maio. Queremos em breve
poder anunciar a retomada gra-
dual da economia, como está
previsto no Plano São Paulo”,
disse Doria.

“O pior cenário é o que alia
mortes e recessão. Adotar a qua-
rentena, como fizemos aqui em
São Paulo, não é uma tarefa fá-
cil. Mas trata-se de proteger vi-
das no momento mais difícil e
crítico da história deste país”,
acrescentou o Governador. “A
nossa decisão de prorrogar a
quarentena é a decisão pela
vida”, completou.

A aceleração acentuada da
contaminação por coronavírus
em São Paulo coincide com a
queda sensível nos índices de
isolamento social em todo o es-
tado. A média paulista chegou a
47% na última quinta (7), muito
longe da taxa considerada ideal,
de 70%, e abaixo do mínimo de

55% estipulado como nova meta
pelas autoridades em saúde.

A decisão do Governo do
Estado foi avalizada integral-
mente pelos especialistas do
Centro de Contingência do co-
ronavírus em São Paulo. O gru-
po é coordenado interinamente
pelo diretor do Instituto Butan-
tan, Dimas Tadeu Covas – o mé-
dico infectologista David Uip,
que já teve COVID-19 e conse-
guiu superar a doença, se afas-
tou novamente da coordenação
por recomendação médica.

A última reunião técnica dos
16 integrantes do Centro de
Contingência do coronavírus
aconteceu na última terça (5). A
recomendação ao Governo do
Estado pela extensão da quaren-
tena foi unânime. Nos últimos
30 dias, o avanço da doença su-
biu 3.300% no interior e litoral
e 770% na capital.

“Não existe nenhuma dúvida,
do ponto de vista do Centro de
Contingência, de que essas me-
didas têm que ser prolongadas
em virtude da gravidade do mo-
mento”, afirmou Dimas Covas.
Até a tarde de quinta, o estado
de São Paulo registrava 39.928
casos confirmados de COVID-
19 e 3.206 mortes.

Embora o cenário atual seja
muito preocupante, um modelo
matemático do Centro de Con-
tingência aponta que o isolamen-
to social em todo o estado de
São Paulo evitou mais de 40 mil
mortes desde o dia 24 de mar-
ço. Porém, a alta taxa de ocupa-

ção de leitos em hospitais por
COVID-19 é o principal garga-
lo que exige a manutenção da
quarentena.

Na região metropolitana da
capital, a taxa de ocupação de
leitos para pacientes de corona-
vírus é de 89,6% em UTI e
74,9% em enfermaria, enquan-
to os índices estaduais ficam em
70,5% e 51,3%, respectivamen-
te. Para que São Paulo possa sair
da quarentena sem colocar o sis-
tema de saúde em risco, os índi-
ces de ocupação hospitalar por
COVID-19 precisam ficar abai-
xo de 60%.

Quanto maior o tempo em
que a taxa de distanciamento fi-
car abaixo de 55%, mais longa
será a necessidade de manuten-
ção da quarentena nos 645 mu-
nicípios de São Paulo. Caso as
taxas subam, a flexibilização
para reabertura de atividades não
essenciais poderá ser adotada a
em junho.

Plano São Paulo
Os requisitos da flexibiliza-

ção vão se basear em critérios
técnicos que incluem, como fa-
tores principais, a redução sus-
tentada dos números de novos
casos de COVID-19 por 14 dias
e a manutenção da ocupação dos
leitos de UTI em patamar infe-
rior a 60%. As medidas são se-
melhantes às adotadas por paí-
ses como EUA, Alemanha, Áus-
tria e China.

A retomada total das ativida-
des econômicas será norteada

pelo Plano São Paulo, que vem
sendo construído em diálogo per-
manente com o setor econômi-
co. O Estado já recebeu e anali-
sou contribuições de mais de 150
entidades e 250 empresas, que
apresentaram mais de 3 mil dire-
trizes e propostas. As medidas
vão priorizar os setores de acor-
do com a vulnerabilidade econô-
mica e empregatícia. As áreas de
Transportes e Educação recebe-
rão faseamento diferenciado.

Conselho Municipalista
O Governador ainda anun-

ciou a criação do Conselho Mu-
nicipalista, que irá pactuar as fu-
turas decisões de flexibilização
da quarentena e retomada total
da economia em São Paulo. O
grupo será composto pelos 16
prefeitos de cidades sede de re-
giões administrativas do Estado
e pelo Governador João Doria,
o Vice-Governador Rodrigo
Garcia e os Secretários de Esta-
do José Henrique Germman
(Saúde), Marco Vinholi (Desen-
volvimento Regional), Patrícia
Ellen (Desenvolvimento Econô-
mico) e Henrique Meirelles (Fa-
zenda e Planejamento).

Durante a coletiva, foi apre-
sentado estudo desenvolvido
por pesquisadores da USP e da
Unicamp que demonstra como
medidas de isolamento ajudam
a salvar vidas. Somente no Esta-
do de São Paulo, 3.346 vidas
serão salvas entre 8 e 21 de
maio, de acordo com estimativa
feita pelos pesquisadores.

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

de política publicada desde 1993 na imprensa de São Paulo (SP -
Brasil). Foi se tornando referência também na Internet, desde
1996, pelo site  www.cesarneto.com  ...  No Twitter, @cesarne-
toreal

*
CÂMARA (SP)
Vereador e ex-presidente Donato assina pedido do PT na Jus-

tiça pra que a cidade de São Paulo e a Região Metropolitana se-
jam obrigadas a fazer ‘lockdown’ (fechamento total dos desloca-
mentos e das atividades não essenciais). Alegam que aglomera-
ções e carreatas Bolsonaristas colocam em risco a saúde pública

*
PREFEITURA (SP)
Se Bruno Covas (PSDB) não tiver sucesso com o rodízio de

veículos (motos não) 24 horas por dia, com placas pares pra dias
pares e ímpares pra dias ímpares, de domingo a domingo, restará
rezar pra que estejam certos estudos pelo mundo de que no Bra-
sil o começo do fim da pandemia COVID-19 será no início de
junho 2020

*
ASSEMBLEIA (SP)
Assim como os vereador paulistano Donato, o deputado José

Américo - também ex-vereador e ex-presidente do Parlamento
paulistano - assina o pedido do PT (ainda do Lula) ´pra que a Jus-
tiça obrigue que tanto a cidade de São Paulo como as cidades da
região Metropolitana sejam obrigadas a fazer ‘lockdown’. Não
devem conseguir

*
GOVERNO (SP)
Quarentena esticada até o próximo 31 maio, data que alguns

estudos pelo mundo dizem ser o início do final. Enquanto Doria
(dono do novo PSDB) reza pra dar certo, sai o médico Davi Uip,
alegando estresse após ser curado de COVID-19. Quem assumiu
a coordenação do Comitê de Contingência foi o médico Dimas
Covas

*
CONGRESSO (BR)
Agora é guerra, comandada pelo DEM (ex-PFL) - que preside

a Câmara dos Deputados e o Senado - e pelos partidos que ainda
giram em torno de um PT ainda do Lulismo, com batalhas sema-
nais - de acordo com as nomeações - contra indicações dos de-
mais partidos pro 1º e 2º escalões. O REPUBLICANOS (ex-PRB)
tá no páreo

*
PRESIDÊNCIA (BR)
O vice-Presidente - general (reserva) do Exército Hamilton

Mourão - segue falando e escrevendo (especialmente no Twit-
ter) sobre sua Disciplina Intelectual quanto a fidelidade e a leal-
dade que dedica ao capitão (reserva) do Exército e Presidente
Jair Bolsonaro. O recado pros Poderes é claro: juntos e mistura-
dos

*
PARTIDOS (BR)
Apesar das dificuldades que a família Bolsonaro vem en-

frentando, inclusive tendo que sair do PSL (pelo qual se ele-
geram Presidente, deputado federal por São Paulo e senador
pelo Rio em 2018), a ida pro REPUBLICANOS (ex-PRB) não
impede que continuem coletando assinaturas pra fundar o ALI-
ANÇA 38

*
JUSTIÇAS (BR)
Se os 11 ministros na Suprema Corte brasileira assumissem

suas amizades com dirigentes partidários e tendências político-
ideológicas, era mais aceitável, assim como acontece entre os 9
juízes (ou Republicanos ou Democratas) nos Estados Unidos. O
mesmo raciocínio vale pros editores da imprensa brasileira

*
HISTÓRIAS (BR)
Neste domingo, 10 maio 2020, o Dia das Mães vai ser o mais

inusitado da História da Humanidade e do Brasil. Comércios pra-
ticamente fechados - apesar das vendas via Internet - por causa
dos isolamentos sociais que a pandemia COVID-19 provocou.
As que mais sofrem com xingamentos são as mães dos políticos

Rodízio municipal: pessoas com
deficiência que já têm autorização de
liberação estão isentas da nova medida

A Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal da Pessoa
com Deficiência, anuncia que o
rodízio municipal que irá vigo-
rar a próxima segunda-feira (11)
não irá alterar a isenção já con-
cedida às pessoas com deficiên-
cia, condutoras ou não, que já
têm autorização para rodar nor-
malmente pela cidade.

“A medida é extremamente
necessária para diminuir a circu-
lação das pessoas e, com isso, o
contágio do coronavírus, princi-
palmente para as pessoas com
deficiência que são, sem dúvida,

as mais vulneráveis. E para
quem tem a isenção, nada muda”,
afirmou Cid Torquato, secretá-
rio municipal da Pessoa com De-
ficiência.

As pessoas com deficiência
que não têm autorização de li-
beração do rodízio podem fazer
seus pedidos pelo Portal 156.
No momento, os atendimentos
presenciais estão suspensos
como medida de prevenção à
propagação do novo coronavírus.
No Portal 156 há todas as infor-
mações e orientações.

O órgão responsável pelo

rodízio municipal é a Secretaria
Municipal de Mobilidade e
Transportes (SMT) e o Departa-
mento de Operação do Sistema
Viário (DSV). Não há adesivo ou
credencial para ser afixada no
veículo. A placa do automóvel
isento é cadastrada no Sistema
de Administração de Penalida-
des Aplicadas a Administração e
Trânsito (APAIT), garantindo a
sua identificação.

Todos os profissionais da
área da Saúde também estão
isentos do rodízio, mas precisam
se cadastrar no

isencao.covid19@prefeitura.sp.gov.br.
Um comunicado será enviado
por email a todos os prestado-
res de serviço, solicitando a
cada profissional o envio da
documentação simples e au-
todeclaratór ia  com CPF,
nome, estabelecimento no
qual trabalha e placa do veí-
culo. A Prefeitura dará prazo
de dez dias para o cadastro e,
durante esse período, as mul-
tas desses profissionais serão
excluídas, de acordo com a Se-
cretaria Municipal de Mobilida-
de e Transportes.



Cerca de 20 milhões sem conta já
resgataram auxílio de R$ 600
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Pandemia gera
“tsunami de ódio

 e xenofobia”,
alerta ONU

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU),
António Guterres, pediu na sexta-feira, (8) que se fortaleça a
“imunidade das sociedades ao vírus do ódio”. Ele considera que,
com a pandemia da covid-19, tem sido desencadeado um “tsuna-
mi de ódio e xenofobia”.

As Nações Unidas pedem esforços globais “para acabar com
o discurso de ódio”, que tem aumentado com a crise pandêmica.

“O sentimento contra estrangeiros aumentou online e nas
ruas, as teorias de conspiração antissemitas se espalharam, e
ocorreram ataques contra muçulmanos relacionados com a
pandemia”, lamentou Guterres, numa mensagem divulgada
numa rede social.

O novo coronavírus “não se importa com quem somos, onde
vivemos ou no que acreditamos”, disse o secretário-geral da
ONU, lembrando que, “no entanto, a pandemia continua a desen-
cadear um tsunami de ódio e xenofobia, bodes expiatórios e
medo”.

Os apelos da ONU surgem quando as tensões entre os Esta-
dos Unidos e a China têm aumentado, assim como as mútuas
acusações sobre a possível origem do novo coronavírus.

Guterres lembrou ainda que, no meio das especulações e te-
orias da conspiração, muitos migrantes e refugiados “foram di-
famados como fonte do vírus, e depois negaram-lhes acesso a
tratamento médico”.

“Com os idosos entre os mais vulneráveis, surgiram memes
[imagens virais] desprezíveis, sugerindo que eles também são os
mais descartáveis”, alertou.

Também “jornalistas, denunciantes, profissionais de saúde,
trabalhadores humanitários e defensores dos direitos humanos
estão sendo atacados simplesmente por fazerem o seu trabalho”,
acrescentou.

Por isso, é preciso “agir agora para fortalecer a imunidade
das sociedades ao vírus do ódio”, finalizou. (Agência Brasil)

Confinamento
obrigatório para 5,5
milhões de chilenos

começou na sexta-feira
A partir das 22h desta sexta-feira, (8), 5,5 milhões de chile-

nos entrarão em quarentena total por, pelo menos uma semana.
Na região metropolitana da capital, Santiago do Chile, a medida
afetará a vida de 4,8 milhões de pessoas, o que representa cerca
de 70% da população local. O confinamento obrigatório é o maior
determinado pelas autoridades sanitárias chilenas desde o início
da pandemia.

Os cidadãos não poderão ir ao trabalho nem realizar ativida-
des em locais públicos. Ontem (7), longas filas se formaram em
supermercados, farmácias e bancos, resultado da preocupação
da população em se abastecer para a quarentena. No entanto, um
comunicado divulgado pelo ministério da Saúde pede tranquili-
dade e afirma que o país não sofre risco de desabastecimento de
alimentos e itens básicos.

Para sair de casa, os cidadãos terão que apresentar licenças
temporárias individuais. Para trabalhar, é necessário um salvo
conduto. A região metropolitana da capital concentra mais de
80% dos casos de covid-19 no Chile.

O país, que tem uma população de 18,7 milhões de habitan-
tes, registra 25.972 casos confirmados da doença e 294 mortes.
Em relação aos exames de confirmação diagnóstica por PCR, o
país havia realizado, até a última quarta-feira (6), mais de 232
mil testes, o que significa 11.618 testes de PCR por milhão de
habitantes.

No Chile, já há 13 cidades sob o regime de quarentena. A
partir de hoje somam-se a elas outras 12, totalizando 25 locali-
dades da região metropolitana. Ñuñoa é a única comuna na re-
gião metropolitana de Santiago que não está em quarentena.

“Mais uma vez, fazemos um chamado para olhar para o que
está acontecendo em diferentes regiões do país. Um sincero agra-
decimento aos cidadãos das localidades que entenderam e parti-
ciparam, endossando o chamado para cuidar de nós mesmos. Pe-
dimos que o mesmo aconteça na Grande Santiago, porque é es-
sencial que o número de casos na cidade diminua rapidamente. A
única maneira de fazer isso é com as medidas que indicamos, por
mais dolorosas que sejam, e pedimos que entendam que estamos
todos juntos nisso, prefeitos, governo, parlamentares e cidadãos”,
afirmou o ministro da Saúde chileno, Jaime Mañalich.

Barreiras sanitárias serão instaladas nos acessos entre a re-
gião metropolitana e as cidades de Valparaíso e Viña del Mar,
para evitar a propagação do novo coronavírus no território. As
Forças Armadas participarão do controle.

Medidas
Entre as medidas defendidas pelo governo, além do uso obri-

gatório de máscaras, está a pintura de linhas demarcatórias no
chão de comércios e lojas, com um metro de distância, para que
a população não se aglomere nas filas. É necessária também a
presença de guardas para controlar e organizar a entrada dos cli-
entes dos estabelecimentos. Em algumas cidades, apenas uma
pessoa por família pode sair para fazer as compras.

Coronavírus no Chile Arquivo/Reuters/Ivan Alvarado
O prefeito de Quilicura, uma das 32 cidades que compõem a

região metropolitana de Santiago, habilitou uma farmácia móvel
que irá aos bairros para que as pessoas não se desloquem. Em
diversas cidades, há a distribuição de cestas básicas e botijões
de gás para as populações mais vulneráveis.

Outra medida intensificada pelas comunas é a limpeza das
ruas com caminhões. Em La Florida, por exemplo, 250 mochi-
las fumigadoras foram entregues a dirigentes de associações de
vizinhos de condomínios e bairros, para que os moradores pos-
sam fazer limpezas permanentemente. (Agência Brasil)

Um total de 20,02 milhões
de brasileiros sem conta bancá-
ria recebeu a primeira parcela do
auxílio emergencial de R$ 600
(R$ 1,2 mil para mães solteiras).
O número supera a estimativa de
18,5 milhões de pessoas apre-
sentada no início da semana. A
informação foi dada na sexta-
feira,  (8) pelo vice-presidente
de Varejo da Caixa Econômica
Federal, Paulo Henrique Ange-
lo.

O vice-presidente da Caixa
concedeu entrevista coletiva
transmitida pela internet direta-
mente de uma agência no centro
de Manaus. Apesar da expectati-
va de que o banco anunciasse
hoje o calendário de pagamento
da segunda parcela do benefício,
nenhuma data foi informada.

A maior parte dos “desban-
carizados” que fizeram o resga-
te optou por transferir o dinhei-
ro para contas da Caixa em nome
de parentes ou de amigos. Se-

gundo Angelo, 8,22 milhões fi-
zeram essa opção, que, confor-
me explicou, equivale à retirada
do auxílio. Uma hipótese para
essa opção é de que a conta pou-
pança digital permite transferên-
cias ilimitadas e sem custo para
outras contas da própria Caixa.

Em segundo lugar, ficou o
saque em dinheiro nas agências
da Caixa, nos caixas eletrônicos
ou em casas lotéricas, com 6,78
milhões de retiradas realizadas
até as 14h desta sexta-feira. O
número representa o contingen-
te que tem ido aos pontos de
atendimento nos últimos dias,
fazendo longas filas. Desde ter-
ça-feira (5), o saque em espécie
da primeira parcela está libera-
do para todos os beneficiários,
independentemente do mês de
nascimento.

Um total de 4,03 milhões de
brasileiros transferiu o dinhei-
ro da conta digital para contas de
outros bancos por meio da

Transferência Eletrônica Dispo-
nível (TED) ou do Documento
de Ordem de Crédito (DOC). A
conta poupança digital permite
até três operações do tipo por
mês. Por 90 dias, elas serão gra-
tuitas.

Segundo a Caixa, 461,1 mil
pessoas usaram a conta digital
para pagar contas domésticas
(água, luz, telefone e gás),
451,99 mil pagaram boletos por
meio do aplicativo Caixa Tem e
apenas 47,5 mil optaram por re-
ceber o benefício em cartões de
débito da bandeira ELO.

Filas menores
Em entrevista coletiva para

fazer um balanço do auxílio
emergencial, o vice-presidente
da Caixa ressaltou que não há
necessidade de as pessoas faze-
rem filas na madrugada nas por-
tas das agências do banco. Se-
gundo Angelo, o movimento caiu
bastante desde quarta-feira (6),

depois que a maioria dos bene-
ficiários conseguiu sacar em di-
nheiro o auxílio emergencial.

Na segunda-feira (4), 1,13
milhão de pessoas retiraram o
benefício nas agências da Caixa,
nos caixas eletrônicos ou nas lo-
téricas e nos correspondentes
bancários (onde eles estivavam
abertos). Na terça-feira, 1,08
milhão fizeram o saque. O nú-
mero caiu para 651,5 mil na
quarta (6), 399,5 mil na quinta-
feira, (7) e 346,8 mil até as 14h
de hoje.

Angelo destacou que todas as
pessoas que estão chegando até
as 14h estão sendo atendidas,
mesmo que as agências tenham
de fechar mais tarde. Segundo
ele, na maioria das agências, as
filas estão acabando antes das 9h
porque vigilantes externos e re-
cepcionistas têm ajudado a po-
pulação a gerar o código para
saque no caixa eletrônico.
(Agência Brasil)

Pandemia praticamente paralisa
produção de automóveis em abril

A produção de veículos no
Brasil ficou praticamente para-
lisada em abril deste ano devi-
do à pandemia do novo corona-
vírus. Segundo balanço divulga-
do na sexta-feira, (8) pela Asso-
ciação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores (Anfa-
vea), foram produzidos no mês
passado 1,8 mil veículos no país,
uma retração de 99,4% em com-
paração às 267,6 mil unidades
fabricadas em abril de 2019.

“É o pior resultado da his-
tória da indústria desde 1957”,
enfatizou o presidente da enti-
dade, Luiz Carlos Moraes. De
acordo com a associação, 55
fábricas ainda estão paradas no
país neste início do mês de
maio, com 95 mil funcionários
sem trabalhar. No início de

abril, apenas duas das 65 fábri-
cas espalhadas pelo país esta-
vam em operação.

No acumulado do ano, a
produção caiu 39,1%, com a
montagem de 587,7 mil unida-
des entre janeiro e abril deste
ano, contra 965,4 mil no mes-
mo período de 2019.

As vendas caíram 76% em
abril, com o emplacamento de
55,7 mil unidades, contra 231,9
mil na comparação com o mes-
mo mês do ano passado. “É a
maior queda da história para o
mês”, destacou Moraes. No
acumulado de janeiro a abril, a
redução das vendas é de 26,9%
em relação aos primeiros qua-
tro meses de 2019, com a co-
mercialização de 613,8 mil ve-
ículos neste ano.

O setor de caminhões teve
uma queda menor, com a venda
de 4 mil unidades, 53,5% me-
nos do que o registrado em abril
do ano passado.

O número de pessoas em-
pregadas pelo setor caiu 3,7%,
de 130,1 mil em abril do ano
passado para 125,3 mil no mes-
mo mês deste ano.

Para o presidente da Anfa-
vea, é complicado prever como
será feita a retomada, neste mo-
mento em que está acontecen-
do o endurecimento das medi-
das de isolamento social em
várias cidades do país. “É mui-
to difícil a gente falar de previ-
são quando a gente tem cidades
sendo fechadas”, ressaltou.
Moraes destacou, entretanto,
que as montadoras apoiam as

ações para combater a dissemi-
nação do novo coronavírus. “A
decisão é puxada pela questão
da saúde e nós achamos que é
correta, tem que cuidar das pes-
soas”, destacou.

Moraes disse ainda que os
fabricantes estão empenhados
em garantir as condições de se-
gurança para que as empresas
voltem a produzir. “Nós conse-
guimos criar um protocolo mí-
nimo de retorno às fábricas, que
estamos implantando nas nos-
sas fábricas”, disse.

Entre as medidas estão es-
tabelecidas normas para a ven-
tilação de ambientes, usos de
equipamentos de proteção indi-
vidual e aumento da quantidade
de turnos de trabalho. (Agência
Brasil)

Caixa atualiza aplicativo e agiliza
atendimento para saque emergencial
O vice-presidente da Rede

de Varejo da Caixa Econômica,
Paulo Henrique Angelo, partici-
pou de entrevista coletiva virtu-
al, direto de Manaus.

Ele disse que foram realiza-
dos 270 mil saques na poupança
digital desde quinta-feira, (7).
Espera-se que 350 mil saques
ocorram até o fim desta sexta-

feira. O número de saques vem
caindo ao longo da semana. O
pico de saques ocorreu na segun-
da (5) e terça-feira, quando fo-
ram feitos mais de um milhão de
saque do auxílio emergencial.

Até o momento, foram fei-
tas 20 milhões de transições em
poupança digital. Paulo Henrique
Angelo lembrou que o aplicati-

vo da Caixa passou por atualiza-
ção e agilizou a fila virtual.

Neste sábado, 680 agências
da Caixa estarão abertas entre 8h
e 12h para pagamento de auxílio
emergencial.

A expectativa dos beneficiá-
rios é que a Caixa divulgasse na
sexta-feira quando seria pago a
2ª parcela do auxílio emergen-

cial de R$ 600. O ministro da
Cidadania, Onyx Lorenzoni, dis-
se na quinta-feira, (7), em reu-
nião virtual da comissão mista
de deputados e senadores que
acompanha as medidas do gover-
no federal para o enfrentamento
da covid-19, que o calendário
seria anunciando na sexta-feira
(8). (Agência Brasil)

“Crise é causada pela pandemia,
não pelo isolamento”, diz Meirelles

O secretário estadual da Fa-
zenda e Planejamento de São
Paulo, Henrique Meirelles,
afirmou na sexta-feira, (8) que
a economia tem sido afetada
pela própria pandemia do novo
coronavírus, e não pela manu-
tenção da quarentena. “Existe
um equívoco, que está permean-
do diversos setores de opinião
e de poder do Brasil, de que o
isolamento social ou a quaren-
tena é que está causando a crise
econômica. Não é. É o contrá-
rio. A crise é causada pela pan-
demia”, disse Meirelles. “O que
afeta a economia é a pandemia,
não as medidas para combater a
pandemia”, acrescentou.

Para o ex-ministro da Fa-
zenda, em pandemias anterio-
res, as regiões que adotaram a
quarentena com mais rigor fo-
ram as que tiveram melhor e
mais rápida recuperação econô-
mica. “A quarentena tem, por
finalidade, combater mais efi-
cazmente a contaminação e,
consequentemente, isso bene-
ficia a economia”, destacou.

“Experiências históricas
mostram isso: em pandemias
anteriores, cidades, regiões ou
países que adotaram a quaren-
tena com mais vigor foram os
que se recuperaram mais rapi-
damente do ponto de vista eco-
nômico. Por isso temos de es-

tender a quarentena da forma
mais rigorosa possível”, afir-
mou o secretário. “É uma ques-
tão objetiva e econômica.
Quanto mais rápido for contro-
lada a evolução dos casos, mais
rápido sairemos da crise e mais
rápido vamos recuperar os em-
pregos e a renda”, destacou.

De acordo com Meirelles,
o setor mais afetado pela crise
no estado, por exemplo, foi o
de serviços domésticos que não
contava com restrições para
funcionar durante a qarentena.
“Esse setor não foi objeto de
nenhuma restrição. E, no entan-
to, foi o mais afetado pela cri-
se. Por que? Pela preocupação

das pessoas”, disse Meirelles.
Na lista de setores mais afe-

tados estão as academias e sa-
lões de beleza, os setores liga-
dos à economia criativa, comér-
cio, construção civil, atividades
relacionadas ao turismo, hote-
laria, alugueis não imobiliários,
alimentação [bares e restauran-
tes], atividades imobiliárias,
transporte terrestre, transporte
aéreo, educação e produção au-
diovisual.

“A atividade econômica co-
meça a retornar depois que se
passa o pico e a pandemia co-
meça a dar sinais de que está
controlada”, disse Meirelles.
(Agência Brasil)

Cesta de compras para famílias de
renda mais baixa tem queda de 0,23%

O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC), que mede
a variação da cesta de compras de
famílias com renda até cinco sa-
lários mínimos, teve deflação
(queda de preços) de 0,23% em
abril. É o menor resultado para um

mês de abril desde o início do Pla-
no Real, em 1994.

Em março, o INPC havia re-
gistrado inflação de 0,18%. De
acordo com dados divulgados na
sexta-feira, (8), no Rio de Janei-
ro, pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE),
o INPC acumula taxas de infla-
ção de 0,31% no ano e de 2,46%
em 12 meses.

O INPC registrou taxas aci-
ma do IPCA, que teve deflação
de 0,31% em abril e inflações

acumuladas de 0,22% no ano e
de 2,40% em 12 meses.

Em abril, os produtos ali-
mentícios, segundo o INPC, ti-
veram inflação de 1,91%. Já os
não alimentícios, tiveram defla-
ção de 0,84%. (Agência Brasil

fa le  conosco através do e-mail :   contato@jornalodiasp.com.br
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As inscrições para o Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) 2020 começam na pró-
xima segunda-feira (11) e vão
até o dia 22 de maio. Elas po-
derão ser feitas por meio da pá-
gina do Enem na internet.

Enem digital
A partir deste ano o Enem

terá duas modalidades de pro-
vas, as impressas, com aplica-
ção prevista para os dias 1º e 8
de novembro, e as digitais, para
os dias 22 e 29 de novembro. O
participante que optar por fazer
o Enem impresso não poderá se
inscrever na edição digital e,
após concluir o processo, não
poderá alterar sua opção.

A estrutura dos dois exames
será a mesma. Serão aplicadas
quatro provas objetivas, consti-
tuídas por 45 questões cada, e
uma redação em língua portu-
guesa. Durante o processo de
inscrição, o participante deverá
selecionar uma opção de língua
estrangeira - inglês ou espanhol.

Neste ano, será obrigatória
a inclusão de uma foto atual do
participante no sistema de ins-
crição, que deverá ser utiliza-
da para procedimento de iden-
tificação no momento da pro-
va. O valor da taxa de inscrição
é de R$ 85 e deverá ser pago
até 28 de maio.

Isenção de taxa
De acordo com o Instituto

Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixei-
ra (Inep), todos os participan-
tes que se enquadrarem nos
perfis especificados nos edi-
tais, mesmo sem o pedido for-
mal, terão isenção da taxa. A
regra vale tanto para os parti-
cipantes que optarem pelo
Enem impresso quanto para os
que escolherem o Enem digi-
tal e se aplica, inclusive, aos
isentos em 2019 que faltaram
aos dois dias de prova e não
tenham justificado ausência.

Portanto, no ato da inscri-

Inscrições para o Enem 2020
começam na próxima

segunda-feira
ção para o Enem 2020, terão
isenção de taxa os candidatos
que estejam cursando a última
série do ensino médio este ano,
em qualquer modalidade de
ensino, em escola da rede pú-
blica declarada ao Censo da
Educação Básica; tenham fei-
to todo o ensino médio em es-
colas da rede pública ou como
bolsistas integrais na rede pri-
vada e tenham renda per capita
familiar igual ou inferior a um
salário mínimo e meio; ou de-
clarem estar em situação de
vulnerabilidade socioeconômi-
ca, por serem membros de fa-
mília de baixa renda e que este-
jam inscritos no Cadastro Úni-
co para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico),
que requer renda familiar per
capita de até meio salário mí-
nimo ou renda familiar mensal
de até três salários mínimos.

Acessibilidade
A Política de Acessibilida-

de e Inclusão do Inep visa dar
atendimento especializado aos
participantes que necessita-
rem. Para facilitar a compre-
ensão no momento da inscrição,
os atendimentos específicos
(gestantes, lactantes, idosos e
estudantes em classe hospitalar)
foram incluídos na denominação
“especializado”. As solicitações
para esses atendimentos também
deverão ser feitas entre 11 e 22
de maio. Os resultados serão di-
vulgados em 29 de maio. Para os
pedidos que forem negados, está
prevista uma fase para apresen-
tação de recursos. O resultado
final estará disponível no dia
10 de junho.

Os pedidos de tratamento
por nome social serão feitos
entre 25 e 29 de maio, com
previsão de divulgação dos re-
sultados em 5 de junho. O pe-
ríodo para apresentação de re-
cursos será entre 8 e 12 de ju-
nho e a disponibilização dos re-
sultados finais em 18 de junho.
(Agência Brasil)

Saúde começa a distribuir nos
próximos dias 4,3 milhões de máscaras

O Centro de Distribuição
Logística do Ministério da Saú-
de começa a distribuir nos pró-
ximos dias os 4,3 milhões de
máscaras cirúrgicas usadas na
proteção de profissionais de
saúde que fazem o atendimen-
to a pacientes com a covid-19
na rede pública de saúde. É o
primeiro lote de um total de
240 milhões de máscaras com-
pradas pelo ministério no úl-
timo mês com um investimento
de R$ 694,3 milhões e que che-
gou ao Brasil na noite da quarta-
feira (6).

A encomenda totaliza 960
toneladas e será transportada da
China até o Brasil com apoio do
Ministério da Infraestrutura atra-
vés de 42 voos. São 200 milhões
de máscaras cirúrgicas e 40 mi-
lhões de máscaras N95.

A expectativa da pasta é que
essas máscaras ajudem a suprir
a necessidade da rede pública por
60 dias. O contrato para aquisi-
ção desses itens foi assinado
com a empresa Global Base De-
velopment KH Limited. Até o
momento, o ministério já distri-
buiu cerca de 30,6 milhões de

máscaras, sendo 28 milhões de
máscaras cirúrgicas e 2,5 mi-
lhões de máscaras N95 e que já
estão em uso no Sistema Públi-
co de Saúde (SUS).

Uso de máscaras
Para a proteção dos demais

cidadãos, o Ministério da Saúde
orienta o uso de máscaras de
pano. Mas para que sirva de bar-
reira física ao vírus, é preciso
que ela tenha pelo menos duas
camadas de pano, ou seja, dupla
face. Também é importante ter
elásticos ou tiras para amarrar

acima das orelhas e abaixo da
nuca. Desta forma, a boca e o
nariz estarão protegidos.

Mas vale lembrar que a más-
cara é individual. Não pode ser
dividida com ninguém, nem com
mãe, filho, irmão, marido ou es-
posa. A máscara também só pode
ser usada até ficar úmida. Depois
desse tempo, é preciso trocá-la.

Qualquer cidadão pode fa-
zer a sua em casa e usar sem-
pre que precisar sair de casa.
Retornando para casa, é pre-
ciso lavar as máscaras usadas.
(Agência Brasil)

Teich defende estratégias para evitar
agravamento dos quadros clínicos

Em visita ao Rio de Janeiro,
o ministro da Saúde, Nelson Tei-
ch, defendeu na sexta-feira,  (8)
a adoção de estratégias para evi-
tar o agravamento dos quadros
clínicos nos pacientes diagnos-
ticados com a covid-19. No iní-
cio desta tarde, o ministro se en-
controu com o prefeito do Rio,
Marcelo Crivella, e visitou o
Hospital de Campanha do Rio-
centro.

O ministro frisou que era
uma visita de trabalho, para ou-
vir estratégias para tentar dimi-
nuir a gravidade da doença na po-
pulação como um todo. “Para
que a gente consiga evitar que as
pessoas precisem tanto de tera-
pia intensiva, e isso vai diminuir

a nossa necessidade de qualquer
cuidado mais sofisticado, como
respiradores”.

Após o encontro com o mi-
nistro, o prefeito do Rio de Ja-
neiro também defendeu a ampli-
ação de leitos de enfermaria para
a internação de pacientes antes
de seus quadros se agravarem a
ponto de precisarem de UTIs e
respiradores.

“Se investirmos em leitos de
enfermaria e vigiarmos os paci-
entes para não agravar, se puder-
mos antecipar os diagnósticos,
vamos salvar vidas”, disse. Tei-
ch ressaltou a importância dos
tomógrafos para essa estratégia,
já que os equipamentos podem
diagnosticar estágios mais inici-

ais de pneumonia.
O prefeito enviará um ofício

ao governo federal solicitando
reforços de profissionais de saú-
de, e disse que os governos fe-
deral e estadual também preci-
sam contribuir com a abertura de
mais leitos na cidade, que aten-
de pacientes da região metropo-
litana, especialmente da Baixa-
da Fluminense.

Crivella contestou que o Rio
de Janeiro tenha passado São
Paulo no número de mortes em
24 horas. Na quinta-feira, (7), o
estado registrou 189 novos óbi-
tos, sendo mais de 150 na capi-
tal. Segundo Crivella, a maior
parte dessas mortes se deu dias
antes, e os diagnósticos foram

apenas confirmados ontem.
“O nosso número, hoje, la-

mentavelmente, é em torno de
40 óbitos”, disse Crivella, que
classificou o patamar como “ex-
tremamente alto”.

Em relação às medidas de
prevenção, o prefeito defendeu
a adoção de mais interdições de
locais de aglomeração, como os
feitos nos centros comerciais de
Campo Grande e Bangu, na zona
oeste. O próximo bairro que
deve receber um “lockdown par-
cial” é Santa Cruz, já que a es-
tratégia é utilizar essa medida
apenas em locais com grande
número de denúncias de aglo-
meração e alta nos casos de in-
ternação e óbitos.  (Agência Bra-
sil)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026885-23.2017.8.26.0007. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Celso
Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Valeria Melhado de Almeida, CPF: 327.081.028-85,
que SI Educação Moderna Ltda Me, CNPJ: 11.084.565/0001-10, ajuizou Ação de Cobrança, objetivando
o recebimento de R$ 4.928,72 (Novembro/2017), referente ao contrato de prestação de serviços educacionais
celebrado entre as partes em 06 de Fevereiro de 2017. Estando a Requerida em lugar ignorado, expede-
se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se
verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, a Requerida será considerada revel caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de novembro de 2019.     11 e 12/05
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O ministro Alexandre de
Moraes, do Supremo Tribunal
Federal (STF), manteve na sex-
ta-feira, (8) sua decisão que sus-
pendeu o decreto de nomeação
e a posse do delegado Alexan-
dre Ramagem como novo dire-
tor-geral da Polícia Federal (PF)
no mês passado. Mais cedo, a
Advocacia-Geral da União
(AGU) pediu reconsideração da
suspensão.

Na decisão, Moraes enten-
deu que a ação perdeu objeto, ou
seja, não pode mais ser analisa-
da. O fato ocorreu porque, após

a liminar do ministro, a Presi-
dência da República retirou a
nomeação de Ramagem, que vol-
tou a comandar a Agência Brasi-
leira de Inteligência (Abin), e
nomeou como novo diretor-ge-
ral da PF, Rolando Alexandre de
Souza. Dessa forma, o ato de
nomeação de Ramagem não
existe mais no ornamento jurí-
dico.

Ao suspender a nomeação,
Moraes atendeu a um pedido fei-
to pelo PDT por meio de um
mandado de segurança. Na deci-
são, o ministro citou declara-

ções do ex-ministro da Justiça
e Segurança Pública Sergio
Moro que, ao deixar o cargo,
acusou o presidente Jair Bolso-
naro de tentar interferir politi-
camente na PF.

Na petição, a AGU sustenta
que não há provas da suposta in-
terferência e, dessa forma, a no-
meação deve ser liberada para
que o presidente da República
possa exercer suas prerrogativas
e indicar novamente Ramagem
para a direção da PF.

“A alegada intenção de inter-
ferência ilícita em investigações

da Polícia Federal requer de-
monstração material concreta,
isto é, a indicação de atos dire-
tivos e concatenados que não
deixem dúvida acerca da abusiva
intromissão. Não há quaisquer
provas nos autos que contem-
plem alguma ordem presidenci-
al voltada a manipular ou a frau-
dar investigação da Polícia Fe-
deral”, diz a AGU.

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

UFRJ recomenda isolamento total no
estado do Rio por causa da Covid-19

A Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ) reco-
mendou o isolamento total no
estado do Rio, também conhe-
cido como lockdown. Um ofí-
cio neste sentido foi enviado,
na sexta-feira (8), ao Minis-
tério Público (MP). O docu-
mento é assinado pela reito-
ria da UFRJ, que consultou o
grupo de trabalho multidisci-
plinar sobre a covid-19, do
qual participam dezenas de ci-
entistas da universidade.

Segundo nota divulgada pela
assessoria da UFRJ, na última
quarta-feira (6), o Ministério
Público solicitou informações
sobre estudos para suporte aos
gestores públicos na tomada de
decisão quanto a medidas mais
rígidas de isolamento social.
Pedido semelhante de lockdo-
wn já havia sido feito pela Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Entre as justificativas que
embasaram a recomendação es-
tão experiências internacionais

e projeções modeladas nos gru-
pos científicos da UFRJ que
alertam sobre a possibilidade de
colapso no sistema de saúde,
dentro de pouco tempo, provo-
cado pelo aumento de casos de
covid-19. Pelas projeções, o
mês de maio será o mais críti-
co em relação à incidência da
doença.

Além disso, a redução da
mobilidade urbana nos trans-
portes públicos da região me-
tropoli tana do Rio sequer

atingiu 50%, o que é consi-
derado insuficiente para o
controle da curva de cresci-
mento da covid-19.

A universidade considerou
que o lockdown deve ocorrer
junto a condições de abasteci-
mento de gêneros alimentícios
e medicamentos, segurança,
serviços de entrega em domi-
cílio e autorização de circula-
ção com autodeclaração e com
obrigatoriedade do uso de más-
caras. (Agência Brasil)

Dólar cai para R$ 5,74 em dia
de tranquilidade no exterior
Em um dia de tranquilidade

nos mercados externos, o dólar
caiu depois de cinco altas segui-
das. O dólar comercial fechou na
sexta-feira (8) vendido a R$ 5,74,
com queda de R$ 0,10 (-1,7%).
Mesmo com o recuo de sexta-
feira, a moeda encerrou uma se-
mana tensa com alta de 5,56%.

O euro comercial fechou a R$
6,218, com recuo de 1,62%. A libra
comercial encerrou o dia vendida a
R$ 7,117, com queda de 1,37%.

O dólar operou em queda du-
rante toda a sessão. No início da
manhã, a cotação estava próxima
da estabilidade, mas a queda inten-
sificou-se a partir das 10h30,
quando a moeda passou a ser ven-
dida abaixo de R$ 5,80. A divisa
acumula alta de 43,04% em 2020.

O Banco Central (BC) não
interveio no mercado. A autori-
dade monetária não leiloou con-
tratos novos de swap cambial –
que equivalem à venda de dóla-
res no mercado futuro – nem

rolou (renovou) contratos anti-
gos que vencerão em junho.

Nos últimos dias, os inves-
tidores repercutiram a decisão
do Comitê de Política Monetá-
ria (Copom) do Banco Central,
que reduziu a Selic (taxa básica
de juros) para 3% ao ano. Além
de reduzir a taxa além do esti-
mado, o BC indicou que preten-
de promover um novo corte de
até 0,75 ponto percentual em
junho, o que poderia levar a Se-
lic para 2,25% ao ano.

Juros mais baixos tornam
menos atrativos os investimen-
tos em países emergentes, como
o Brasil, estimulando a retirada
de capitais estrangeiros. As ten-
sões políticas internas também
se refletiram nas negociações.

No entanto, o clima favorá-
vel nos mercados internacionais
aliviou a pressão sobre o câm-
bio. O dólar caiu perante quase
todas as moedas do mundo, num
dia de alívio no exterior.
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Cartonifício Valinhos S.A.
CNPJ: 45.992.476/0001-94

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais- R$)

Balanços Patrimoniais 2019 2018
Ativo/Circulante 34.564 30.698
Caixa e Equivalentes de caixa 7.578 5.047
Contas a Receber - Clientes 20.609 16.287
Impostos a Recuperar 183 54
Estoques 5.424 6.305
Outros Valores 771 3.005
Não Circulante 19.939 19.906
Realizável a Longo Prazo 344 6.310
Depósitos e Cauções 72 6.062
Impostos a Recuperar 211 188
Empréstimos Compulsórios 61 61
Imobilizado 19.569 13.569
Imobilizado Técnico 51.334 42.229
Depreciações (31.765) (28.661)
Intangível 26 27
Intangível - Outras 208 198
Amortizações (182) (170)
Total do Ativo 54.504 50.604

Balanços Patrimoniais 2019 2018
Passivo/Circulante 18.816 18.019
Fornecedores 5.970 6.403
Empréstimos e Financiamentos 8.264 6.480
Salários e Encargos Sociais 374 350
Impostos e Contribuições 2.211 1.997
Provisão para IRPJ e CSSL – 164
Impostos Parcelados 908 1.301
Adiantamento de Clientes 76 100
Outras Contas a Pagar e Provisões 1.013 1.222
Não Circulante: Empréstimos e Financiamentos 9.046 11.066
Impostos Parcelados 3.823 4.710
Deposito Judicial 64 6.062
Total do Exigível a Longo Prazo 12.933 21.837
Patrimônio Líquido 22.755 10.748
Capital Social 5.000 5.000
Reserva Legal 1.030 413
Reservas de Lucros 16.725 5.335
Total do Passivo 54.504 50.604

Demonstração do Resultado 2019 2018
Vendas Mercado Interno 152.701 135.320
Receita Operacional Bruta 152.701 135.320
Impostos sobre Vendas e Devoluções (46.456) (41.884)
Deduções Receita (46.456 (41.884
Receita Operacional Líquida 106.246 93.436
Custo dos Produtos Vendidos (81.807 (73.175)
Custo dos Produtos (81.807 (73.175)
Lucro Bruto 24.438 20.261
Despesas com Vendas (971) (892
Despesas Gerais Administrativas (11.312) (8.571)
Depreciação (3.116) (2.523)
Total Despesas Operacionais (15.399) (11.986)
Resultado das Operações (E.B.I.T.) 9.040 8.275
Efeitos Financeiros: Receitas Financeiras 8.914 680
Despesas Financeiras (2.528) (2.058)
Variações Monetárias/Cambiais Líquidas (292) (120)
Resultado Financeiro Líquido 6.094 (1.498)
Lucro (Prejuízo) Operacional 15.134 6.777
Resultado Não Operacional 789 38
Resultado Não Operacional 789 38
Lucro (Prejuízo) antes IRPJ/CSSL 15.923 6.816
Impostos de Renda/CSLL (3.572) (2.847)
Impostos de Renda/CSLL Diferidos – (525)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 12.351 3.444

Demonstração de Fluxo de Caixa 2019 2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:
Resultado Líquido Ajustado 15.466 5.966
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 12.350 3.444
Depreciações/Amortizações 3.116 2.522
(Acréscimo)/Decréscimo do Ativo: 4.631 (6.138)
Duplicatas a Receber (4.321) (443)
Impostos a Recuperar (153) 550
Estoques 882 (1.401)
Outros Recebíveis 8.224 (4.844)
Acréscimo/(Decréscimo) do Passivo: (7.870) (633)
Fornecedores (434) (117)
Salários e Encargos 24 14
Impostos e Contribuições (1.066) (217)
IRPJ e CSLL a Pagar (164) 91
Outras Contas a Pagar e Provisão de Férias (6.231) (404)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais 12.226 (805)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos: (9.115) (2.575)
Venda/Aquisição de Novos Imobilizados (9.115) (2.575)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos: (581) 3.862
Pagamentos/Obtenções Relativos 
 a Arrendamento Mercantil Financeiro (236) 4.056
Dividendos Pagos (344) (194)
Aumento(Redução) Líquido(a) de Caixa e Equivalente 2.531 481
Caixa e Equivalente a Caixa no Início do Exercício 5.047 4.566
Caixa e Equivalente a Caixa no final do Exercício 7.578 5.047

Demonstração das Mutações  
do Patrimônio Líquido Capital

Reservas  
de Lucros Reserva

TotalSocial Legal de Lucros
Saldos em 31/12/2017: 5.000 413 2.085 7.498
Lucro/(Prejuízo) Líquido Exercício – – 3.444 3.444
Dividendos Distribuídos – – (194) (194)
Saldos em 31/12/2018: 5.000 413 5.335 10.748
Lucro/(Prejuízo) Líquido Exercício – – 12.351 12.351
Dividendos Distribuídos – – (344) (344)
Reserva Legal – 617 (617) –
Saldos em 31/12/2019: 5.000 1.030 16.725 22.755

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 2019. Valinhos, Março/2020. A Administração.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1 - Contexto Operacional: A Companhia foi constituída em outubro de 
1944, tendo como objeto social específico (AGE 19/10/1977): a exploração 
da indústria, comércio, importação e exportação, de celulose, papel, pape-
lão, e cartão de qualquer qualidade, de seus artefatos, artigos similares e 
conexos, exploração agropecuária, podendo ainda participar de outras so-
ciedades como quotista ou acionista. 2 - Apresentação das Demonstra-
ções Financeiras e Adoção Inicial das Leis nº 11.638/07 - n° 11.941/08 e 
nº 12.973/14: As demonstrações financeiras da Companhia do exercício 
findo em 31/12/2019 e 2018 foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, pronunciamentos técnicos do CPC, Resolu-
ção CFC Nº 1.376 NBC TG 26, e disposições na Lei das SA’s, alteradas 
pelas Leis nº 11.638/07 e n° 11.941/08 e a companhia não optou pela ado-
ção em 2014 da Lei 12.973/14. Em 2019 e 2018 as demonstrações foram 
elaboradas de acordo com a Lei 12.973/14. Não foi registrado nenhum ajus-
te de valor significativo, para adequação aos novos pronunciamentos técni-
cos contábeis e financeiros do CPC, bem como alterações da Lei das S.A., 
uma vez que a sociedade procura atender estritamente seu objeto social 
sem possuir operações financeiras mais complexas e já estava seguindo as 
principais práticas contábeis adotadas no Brasil. 3 - Sumário das Práticas 
Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas, considerando-
se as principais praticas contábeis adotadas: a) Ativo Circulante e Não Cir-
culante/Realizável a Longo Prazo - estão demonstrados ao valor de custo ou 
de realização, incluindo quando aplicável, os rendimentos proporcionais, as 
variações monetárias ou cambiais, auferidas até a data de encerramento do 
exercício social. b) Não Circulante/Imobilizado - está demonstrado ao custo 
de aquisição e está sendo depreciado de acordo com a legislação em vigor 
a partir do início das operações da companhia. c) Passivo Circulante e Não 
Circulante/Exigível a Longo Prazo - estão demonstrados pelos valores co-
nhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes 
encargos, variações monetárias ou cambiais, incorridas até a data de encer-
ramento do exercício social. d) Apuração do Resultado - As receitas e des-
pesas são apropriadas ao resultado do exercício, de acordo com o regime 
de competência. e) IR e CS - A empresa adota o regime tributário de lucro 
real, para apuração do imposto de renda e da contribuição social, que são 
registrados em livros próprios e calculados com base em resultados fiscais, 
apurados de acordo com a legislação em vigor. 4 - Caixa e Equivalentes de 
Caixa: O valor significativo está assim representado. 2019 2018
Disponível: Caixa 1 1
Cheques devolvidos a serem reapresentados 16 13
Bancos Conta Movimento 2.561 1.033
Aplicações Financeiras 5.000 4.000
Total 7.578 5.047
5 - Duplicatas a Receber - Clientes: As contas a receber correspondem 
aos valores originados pela venda de mercadorias no mercado interno e 
externo no decurso normal das atividades da Companhia. 2019 2018
Clientes: Mercado Interno 20.609 16.287
Total 20.609 16.287
6 - Adiantamentos: Os valores de adiantamentos correspondem a adianta-
mento a funcionários e a fornecedores, conforme detalhes abaixo:
Adiantamentos 2019 2018
Adiantamentos a Funcionários 55 37
Adiantamentos a Fornecedores 680 2.934
Total 735 2.971

7 - Estoques: Os estoques de matéria-prima estão avaliados pelo custo 
médio de aquisição, excluídos os impostos recuperáveis. O produto acabado 
ou em elaboração são avaliados pelo custo médio ponderado de produção 
sendo agregado o GGF do período. Itens 2019 2018
Matéria-Prima 3.187 3.095
Produtos Acabados 2.237 3.210
Total dos Estoques 5.424 6.305
8 - Depósitos Judiciais: Os valores de depósitos judiciais referente ao sal-
do de 2018 correspondem a impostos que a empresa questionava na justiça 
a inclusão do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS e esses 
valores ficaram garantidos com depósitos judiciais - Processo: 014524-
10.2014.4.03.6105 onde o ele foi ganho em 2019 e devidamente recebido. 
Quanto ao saldo atual nesta conta se refere a um novo processo judicial 
50126347220194036105 referente ao PIS e a COFINS tributado sobre a 
receitas financeiras.
Depósitos Judiciais Processos Pis/Cofins 2019 2018
Depósito para questões judiciais 64 6.061
Total 64 6.061
9 - Imobilizado e Intangível: Os bens do imobilizado são registrados ao 
custo e depreciados pelo método linear, considerando a vida útil-econômica.
Item Taxa Anual de Depreciação 2019 2018
Terrenos – 1.195 820
Imóveis 5% 4.122 2.397
Máquinas e Equipamentos 10% 41.120 34.074
Veículos 10% 325 303
Móveis e Utensílios 10% 397 226
Equipamentos de Informática e Software 20% 530 520
Poços Artesianos - Estação Tratamento de Efluente 5% 3.682 3.682
Outros Imobilizados 10% 170 405
Total Custo 51.541 42.427
(–) Depreciação/amortização Acumulada (31.946) (28.831)
Total do Imobilizado/Intangível 19.595 13.596
10 - Contas a Pagar - Fornecedores: As contas a pagar correspondem aos 
valores originados pela compra de mercadorias, matérias-primas e serviços 
no mercado interno e externo conforme a necessidade e demanda decor-
rentes para o exercício de suas atividades. Fornecedores 2019 2018
Mercado Interno 5.661 6.403
Mercado Externo 309 –
Total 5.970 6.403
11 - Empréstimos e Financiamentos: 2019 2018

Natureza Observação
Curto  
Prazo

Longo 
 Prazo

Curto  
Prazo

Longo  
Prazo

Itaú Unibanco S.A. (a) 2.342 2.662 1.802 2.973
Bradesco S.A. (b) 113 199 335 312
Banco do Brasil S.A. (c) 3.153 2.189 3.664 5.263
Santander S.A. (d) 1.300 1.396 358 335
Banco Safra (e) 1.356 1.000 306 583
BV Financeira (f) – – 15 –
Mutuo a Pagar – 1.600 – 1.600
Total 8.264 9.046 6.480 11.066
(a) Possui encargos financeiros corrigidos pela taxa média de 1,69% a.m. e 
a TLJP. (b) Possui encargos financeiros corrigidos pela taxa de 4,00% a.a.. 
(c) Possui encargos financeiros corrigidos pela taxa média de 4,67% a.a. 
(FINAME PSI) e Capital Giro à 1,60% a.m. (d) Conta Garantida e Capital de 
Giro possui encargos financeiros corrigidos pela taxa média de 1,70% a.m. 
(e) Capital de Giro possui encargos financeiros corrigidos pela taxa média 
de 1,75% a.m. Os referidos empréstimos e financiamentos encontram-se 
garantidos por notas promissórias (aval), caução de recebíveis, hipoteca 
imobiliária, de acordo com contratos específicos. 12 - Impostos Parcelados: 
Os impostos parcelados correspondem aos parcelamentos do ICMS e ao 
parcelamento do PERT. 2019 2018
Impostos Parcelados Curto Prazo Curto Prazo
Parcelamento ICMS 690 1.083
Parcelamento PERT 218 218
Total 908 1.301

Impostos Parcelados Longo Prazo Longo Prazo
Parcelamento ICMS 1.841 2.509
Parcelamento PERT 1.982 2.200
Total 3.823 4.709
Parcelamento ICMS: Existem três parcelamentos de ICMS: O primeiro é de 
120x contendo em curto prazo 12 parcelas e em longo prazo 41 parcelas. O 
segundo é de 60x contendo em curto prazo 12 parcelas e em longo prazo 19 
parcelas. O terceiro é de 60x contendo em curto prazo 12 parcelas e em 
longo prazo 47 parcelas, sendo este um reparcelamento. Parcelamento 
PERT: O PERT foi parcelado em 145x contendo em curto prazo 12 parcelas 
e em longo prazo 109 parcelas. 13 - Depósitos Judiciais Passivo: Os valo-
res de depósitos judiciais correspondem a impostos que a empresa questio-
na na justiça a inclusão do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e da CO-
FINS e esses valores estão garantidos com depósitos judiciais - Processo: 
014524-10.2014.4.03.6105, foram ganhos e restituídos. Quanto ao saldo na 
conta em 2019 refere-se a um novo processo judicial 50126347220194036105 
referente ao PIS e a COFINS tributado sobre as receitas financeiras.
Depósitos Judiciais Processo PIS/COFINS 2019 2018
Depósito Judiciais - Processo PIS 9 1.081
Depósito Judiciais - Processo COFINS 55 4.980
Total 64 6.061
14 - Patrimônio Líquido: 14.1 - Capital Social: O capital social de R$ 
5.000.000,00 encontra-se totalmente subscrito e integralizado, sendo repre-
sentado por 5.000.000 de ações com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, 
composto como segue: Ações Ações Ações Totais
Acionistas Ordinárias Preferências Quantidade %
Pessoas Físicas 5.000.000 – 5.000.000 100
Total 5.000.000 – 5.000.000 100

Fernando Antônio Segismundo Caffarena Celani - Diretor-Presidente
DOTCONT CONTABILIDADE S/S - CNPJ 14.716.381/0001-14

Victor Marcos Pinto Alves - CRC 1SP 226988/O-2

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIRO EVENTUALMENTE INTERESSADO RICARDO NAHAT, Oficial do
Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil,
expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente à usucapião administrativo, prenotado sob nº 781.755 em 14 de
novembro de 2019 a requerimento de SORAIDE MARIA DE OLIVEIRA NERY, brasileira, casada, aposentada,
RG nº 16.904.876-7 e CPF nº 088.423.388-00, com anuência de seu marido V ALDECIR NERY, brasileiro,
aposentado, RG nº 18.029.725-9 e CPF nº 074.082.168-71, casados sob o regime da comunhão parcial de
bens, na vigência da Lei 6.015/77, residentes e domiciliados na Rua Adriano Banchieri nº 148, Jardim Maria
Estela, São Paulo-SP, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros eventualmente
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Soraide Maria
de Oliveira Nery casada com Valdecir Nery, acima qualificados, requereu a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
ORDINÁRIA, nos termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/2017
da CNJ, visando a declaração de domínio sobre o terreno situado na Rua Adriano Banchieri nº 148, devidamente
descrito na inscrição nº 36.672, do 14º Registro de Imóveis, compromissado a JOSÉ LOURENÇO DE
OLIVEIRA JUNIOR casado com LUIZA JUSSANI DE OLIVEIRA, transcrito em área maior sob os nºs 66.841,
77.967, 80.002, 80.003 e 91.012, de propriedade de Arlindo Pedroso e sua mulher Victória Zabeu Pedroso;
Artemisis Zabeu e sua mulher Maria Coimbra Zabeu; Rubens Zabeu e sua mulher Seide Therezinha Penhavel
Zabeu, alegando e comprovando posse mansa e pacifica a mais de 40 anos. Estando em termos, expede-se
o presente edital para citação dos supramencionados para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito,
sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores, nos termos do artigo
16 do provimento 65/2017 da CNJ. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São
Paulo, 02 de março de 2020. 11 e 26/05

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO
NAHAT , Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São
Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente a
usucapião administrativo, prenotado sob nº 787.563 em 06 de fevereiro de 2020 a
requerimento de Adarcy Aparecida de Lima, brasileiro, solteiro, maior, aposentado,
RG nº4.489.526-4-SSP/SP, CPF nº 044.092.568-15, domiciliados nesta Capital,
residentes na Rua Carlos Ferrari nº 703, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos,
desconhecidos, terceiros eventualmente interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Adarcy Aparecida de Lima, requer a
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, nos termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído
pela Lei 13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ, visando a declaração de domínio
sobre um apartamento nº 122, localizado no 16º andar, do Edifício Maison Vincennes-
bloco C, que se caracteriza: com área útil de 48,80m2, área comum de 25,5622m2,
área total de 74,3622ms2, e uma vaga indeterminada (nº 103 para efeito de identificação),
localizada no 2º subsolo, com a área útil de 9,20ms2, área comum de 16,1235ms2,
área total de 25,3235ms2, e quota ideal no terreno de 0,1304%, situado na Rua Borges
Lagoa nº 512, na Saúde, matriculados sob os nºs 19.928 e 19.929, de propriedade de
Cezar Loureiro e sua mulher Eliana Borges Loureiro, alegando posse mansa e pacifica
desde 11 de setembro de 1995. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito,
sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 15
de abril de 2020. 11 e 26/05
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N. 1003196-69.2016.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara 
Ci vel, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Andre Salomon Tudisco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
GUSTAVO PAES DE BARROS, Brasileiro, Casado, Empresário, RG 22174830-1, CPF 270.448.958-08, com endereço à Rua Barao 
de Santa Eulalia, 170, Apto. 161 ou 804, Real Parque, CEP 05685-090, São Paulo - SP que, encontrando-se o réu em lugar incerto e 

da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de abril de 2020.                                                    B - 09 e 10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011399-45.2019.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do 
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Marcos Antônio 
de Carvalho, CPF 044.065.368-17, que Maria Armanda Esteves Martins, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para 
cobrança de R$ 24.212,44 (junho/2018), referente aos alugueres e encargos do imóvel situado na Rua Maria Piedade, nº 60, Vila Medeiros, 
dado em locação a Moacir de Carvalho. Estando o executado em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, 

especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela exequente  

de São Paulo, aos 13 de fevereiro de 2020. - ADV: HERMINIO DOS ANJOS CAVEIRO (OAB 50509/SP).                                   B - 09 e 10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1035026-17.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do 
Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AUTO POSTO 
DUBAI LTDA, CNPJ 09.616.512/0001-51, ANDREA CRISTINA MIRANDA ROSSETTO XAVIER, Brasileira, Casada, Administradora de Empresas,  
CPF 204.083.798-12, e PAULO EDUARDO KAZUO XAVIER, Brasileiro, CPF 087.155.088-11, que lhes foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, alegando em síntese ser credor do executado em 
razão de Contratos de Arrendamento Mercantil Financeiro “ Leasing” - Pessoa Jurídica n.º 8542678 e 8546002, celebrados em 08 de novembro de 
2011 e 25 de novembro de 2011, complementados pelos Aditivos ao Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro PJ n.º 8542678 e 8546002, 
celebrados pelos réus em 01 de agosto de 2014, respectivamente. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 

EDITAL DE CITA O. Processo Digital n : 1102990-24.2015.8.26.0100. Classe: Assunto: Execu o de T tulo Extrajudicial
- Obriga es. Exequente: Todos Idiomas Ltda. Executado: Ismail Participa es Ltda. e outro. EDIT AL DE CITA O - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO N  1102990-24.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21  Vara C vel, do Foro Central
C vel, Estado de S o Paulo, Dr(a). Maria Carolina de Mattos Bertoldo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FAZ SABER
a BUSINESS TOWER BRIGADEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. CNPJ n  11.459.861/0001-59 e ISMAIL
PARTICIPA ES LTDA CNPJ n  12.331.532/0001-90, por seus representantes legais, que lhes foi proposta a o de
Execu o de T tulo Extrajudicial por parte de Todos Idiomas Ltda., para cobran a de R$ 239.820,13 (maio/2016, fl. 146
autos), referente a Instrumento Particular de Transa o firmado em 24/09/2012. Estando os executados em local ignorado,
foi deferida a cita o por edital, para efetuarem o pagamento da d vida no prazo de 3 dias, caso em que os honor rios ser o
reduzidos pela metade; sem pagamento proceda-se imediata penhora e avalia o de bens; com ou sem penhora, intimem-
se do prazo legal de 15 dias para oposi o de embargos; no mesmo prazo, reconhecendo seu d bito, os devedores
poder o depositar 30% do montante do principal e acess rios e requerer pagamento do restante em 6 parcelas mensais
com juros e corre o monet ria. Em caso de revelia, ser  nomeado curador especial. Ser  o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei.. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de S o Paulo, aos 13 de mar o de 2019.

08 e 09/05

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República Federativa do Brasil, a
requerimento da VER T COMPANHIA SECURATIZADORA, FAZ SABER, a todos que o presente edital
virem ou interessar possa que, IVANA ZAVATTI, brasileira, divorciada, gerente financeira, RG nº 11.780.988-
3-SSP/SP, CPF nº 035.312.518-05, domiciliada nesta Capital, residente na Avenida Lins de Vasconcelos, nº
2.603, Vila Mariana, fica intimada a purgar a mora mediante o pagamento referente a 12 (doze) prestações
em atraso, vencidas de 27/05/2019 a 27/04/2020, no valor de R$20.213,91 (vinte mil, duzentos e treze reais e
noventa e um centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de R$20.317,37 (vinte mil,
trezentos e dezessete reais e trinta e sete centavos), que atualizado até 24/08/2020, perfaz o valor de R$25.654,31
(vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos), cuja planilha com os valores
diários p ara purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pelo VERT COMPANHIA
SECURATIZADORA, para aquisição do imóvel localizado na Rua Vigário Albernaz, nº 785, apartamento nº
41, localizado no 4º andar do Edifício Condessa Márcia, na Saúde – 21° Subdistrito, objeto de “Instrumento
Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública” devidamente registrado sob
n° 10 na matrícula nº 138.114. O pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado
nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs,
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Fica a devedora desde já advertida
de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando
este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento, pela fiduciária, do imposto de transmissão “inter vivos”,
a averbação da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome da fiduciária, VER T COMPANHIA
SECURATIZADORA, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado a
público leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 08 de maio de 2020.
O Oficial. 11, 12 e 13/05

EDITAL DE COMUNICAÇÃO/CONVOCAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS, o Sr. NELSON
PERES, brasileiro, engenheiro, casado, portador do RG n° 9.677.238-SSP/SP, e inscrito
no CPF/MF sob o n° 029.181.558-88, e sua esposa Sra. TÂNIA REGINA GIUFFRIDA
PERES, brasileira, casada, comerciante, portadora do RG n° 9.677.238-SSP/SP, e
inscrita no CPF/MF sob o n° 029.181.558-88, ambos domiciliados à Rua Antônio
Carlos Faber, n° 380, Portal das Rosas, Cidade de Limeira, Estado de São Paulo, CEP
13482-525, COMUNICAM e FAZEM SABER aos interessados, à saber, o Espólio,
cônjuge, herdeiros e/ou sucessores da confinante RITA PEREIRA SOUTO, brasileira,
viúva, falecida em 04/03/1961, que ajuizaram Ação de Retificação de Registro de
Imóvel, PROCESSO nº 0003676-31.2007.8.26.0415, que tramita perante a 2ª Vara
Cível, do Foro de Palmital, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de
Direito Dr. LUIS FERNANDO VIAN, visando a retificação da área adiante descrita, por
mandado, junto à matrícula n. 5.159, do S.R.I. de Palmital-SP para constar que o
imóvel possui na verdade a seguinte descrição: Gleba 06: 37,6779ha, com perímetro
de 3.569,28 metros, situado no lugar denominado Fazenda São Benedito, município de
Palmital-SP. Cientes dos fatos acima, CONVOCAM os interessados para que, no
prazo de 15 (quinze) dias entrem em contato com os Autores da Ação por meio dos
endereços indicados ou pelo telefone (11) 97175-2930, ou ainda que manifestem-se
nos autos da Ação de Retificação de Registro de Imóvel, PROCESSO nº 0003676-
31.2007.8.26.0415, acerca de eventual interesse que possam ter acerca da Retificação
do Registro da área supramencionada.

REAL AI PIC SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 02.643.896/0001-52 - NIRE 35.300.172.043

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários 
da 2ª Emissão da Real Ai Pic Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A.

A Real Ai Pic Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, Torre D, 24º andar, Sala 94, Complexo JK, Vila 
Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/
ME”) sob o nº 02.643.896/0001-52 e com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São 
Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE nº 35.300.172.043 (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos termos do Termo 
de Securitização de Créditos Imobiliários de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 2ª Emissão da Emissora, firmado em 
11 de abril de 2008 (“Termo de Securitização”), celebrado pela Emissora e Planner Trustee Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 2ª 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 (“AGCRI”), a realizar-se no dia 01 de junho de 2020, às 
16:00 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 transmitida por vídeo conferência online, na plataforma Microsoft Teams, o link de acesso a 
reunião será disponibilizado aos Titulares de CRI até 1 (um) dia antes da data marcada para a realização da reunião, para 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Autorizar a suspensão do pagamento das indenizações, conforme previstas no 
Contrato de Comodato Modal, celebrado em 20 de março de 1998, conforme aditado em 07 de julho de 1999, entre a 
Administração e Participações Walter Torre Junior Ltda., sociedade inscrita no CNPJ/ME sob o nº 58.338.427/0001-
50, incorporada pela EPI-2 em 16 de fevereiro de 2007, que, por sua vez, foi incorporada em 30 de dezembro de 2007, pela 
Montecchio do Brasil Empreendimentos Imobiliarios Ltda., sociedade empresária limitada, com sede da Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pequetita, nº 145, 7º andar, Conjunto 73, Sala 18, Vila Olímpia, CEP 04.552-907 
(“Montecchio”) e a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., sociedade empresária limitada, 
com sede na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Estrada Marginal da Via Anchieta, S/N, Km 23,5, 
Ala 17, Demarchi, CEP 09823-901 (“Volkswagen” e “Contrato”, respectivamente), nos termos de notificação datada de 
30 de abril de 2020, encaminhada pela Volkswagen à Emissora, que informa a suspensão do pagamento das indenizações 
previstas no Contrato, referente aos próximos 3 meses de competência (maio, junho e julho de 2020), os quais serão devida-
mente quitados pela Volkswagen nos 3 (três) primeiros meses do próximo ano, com a incidência do Índice Geral de Preços do 
Mercado, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (“IGPM/FGV”) do período, da seguinte forma:

Parcelas Devidas Período de aplicação do IGPM/FGV Data de Pagamento
maio/2020 Até dezembro/2020 15/01/2021
junho/2020 Até janeiro/2021 15/02/2021
julho/2020 Até fevereiro/2021 15/03/2021

E, consequentemente, a carência no pagamento de remuneração e de amortização do CRI, contados a partir da parcela 
prevista para pagamento em 17 de junho de 2020, inclusive, até a parcela prevista para pagamento em 17 de agosto de 
2020, inclusive, conforme disposto no Termo de Securitização, sendo certo que até a próxima parcela a ser paga em 17 de 
setembro de 2020, exclusive, incidirão juros remuneratórios e atualização monetária sobre o valor nominal unitários dos 
CRI, nos termos do Termo de Securitização; (I) autorização à Emissora e ao Agente Fiduciário para praticar todos os atos e 
celebrar todos documentos necessários ao cumprimento das ordens do dia acima, incluindo, mas não se limitando, a realizar 
os aditamentos do Contrato e do Termo de Securitização, a fim de refletir o quanto aprovado na presente AGCRI. 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 da Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”), a Assembleia será realizada através de plataforma a ser disponibilizada pela Emissora àqueles 
que enviarem por correio eletrônico ana.camilo@wtorre.com.br, rodrigo.klaus@wtorre.com.br, alexandre.jajah@wtorre.com.
br, marcelo.menniti@navarro.adv.br, letícia.santos@navarro.adv.br e fiduciario@planner.com.br, os documentos que com-
provem os poderes daqueles que participarão em representação ao investidor deverão ser enviados em conformidade com 
o Decreto nº 10.278 de 18 de março de 2020, em até 3 (três) dias antes da data marcada para a realização da Assembleia. 
São Paulo, 05 de maio de 2020. Real Ai Pic Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A.

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 21ª SÉRIE DA 5ª 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 Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 21ª Série 
da 5ª Emissão da Emissora, fi rmado em 11 de maio de 2012 (“Termo de Securitização”), celebrado pela Emissora e Planner Trustee 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA, na qualidade de agente fi duciário dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 
21ª Série da 5ª 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 29 de maio de 2020, às 
10 horas em segunda 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 exclusivamente por vídeo conferência online, na plataforma Google Meet, o link de acesso a reunião 
será disponibilizado aos Titulares de CRI até 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 da CCB, contados 
a partir da parcela prevista para pagamento em 15 de junho de 2020, inclusive, até a parcela prevista para pagamento em 15 de 
agosto de 2020, inclusive, conforme disposto na Cláusula Segunda da CCB e Anexo II da CCB – Datas de Pagamento e Tabela Atual 
de Amortização (“Pagamentos da CCB” e “Anexo II – Datas de Pagamento e Tabela Atual de Amortização”, respectivamente), sendo 
certo que até a próxima parcela a ser paga em 15 de setembro de 2020, exclusive, incidirão juros remuneratórios e atualização 
monetária sobre o valor nominal da CCB, conforme Cláusula Segunda da CCB e, consequentemente a Carência no pagamento de 
remuneração e de amortização do CRI, contados a partir da parcela prevista para pagamento em 20 de junho de 2020, inclusive, 
até a parcela prevista para pagamento em 20 de agosto de 2020, inclusive, conforme disposto na Cláusula 5.3 e 5.4 do Termo de 
Securitização e curva de amortização dos CRI constante do Anexo I ao Termo de Securitização (“Remuneração dos CRI” e “Anexo 
I – Curva de Amortização dos CRI”, respectivamente), sendo certo que até a próxima parcela a ser paga em 20 de setembro de 2020, 
exclusive, incidirão juros remuneratórios e atualização monetária sobre o valor nominal unitários dos CRI, conforme cláusulas 5.1 e 
5.2 do Termo de Securitização; (ii) caso seja aprovado o item (i) acima, aprovar, ainda, o reescalonamento das parcelas da curva de 
pagamentos da CCB, e a substituição do Anexo II – Datas de Pagamento e Tabela Atual de Amortização da CCB e, consequentemente 
o reescalonamento das parcelas da curva de amortização dos CRI e, a substituição do Anexo I – Curva de Amortização dos CRI no 
Termo de Securitização; e  (iii) 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 
signifi cado 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  fi duciario@planner.com.br, os documentos que comprovem os poderes 
daqueles que participarão em representação ao investidor deverão ser enviados em conformidade com o Decreto nº 10.278 de 18 de 
março de 2020, em até 3 (três) dias antes da data marcada para a realização da Assembleia. São Paulo, 7 de maio de 2020. 

GAIA SECURITIZADORA S.A
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Nacionais

Compra de carro da
Chevrolet sem sair de casa

A Chevrolet está oferecendo condições
especiais e ampliando serviços de comércio
online para aqueles consumidores que estão
interessados ou precisam trocar de carro nes-
te momento.

A Operação Virtual Chevrolet é a me-
lhor opção para comprar um automóvel
sem sair de casa e conta com o suporte
das mais de 500 concessionárias da mar-
ca no país, permitindo uma ampla abran-
gência nacional.

A experiência de compra online é bas-
tante prática, pois permite que toda a ope-
ração seja feita de forma digital. Essa op-
ção está disponível até mesmo em locali-
dades onde as concessionárias Chevrolet
estão autorizadas a seguir funcionando
normalmente.

A transação da compra de um carro ca-
minha para ser totalmente digital e, ter a pos-
sibilidade de viabilizar um financiamento de
forma online é outro tremendo passo. Em tem-
pos de pandemia, a Operação Virtual Che-
vrolet oferece uma opção segura aos nossos
consumidores e colaboradores.

O primeiro passo é acessar o site che-
vrolet ou o site ofertaschevrolet onde o con-
sumidor pode conhecer mais sobre o produto
e consegue fazer uma espécie de tour pelo
showroom virtual de ofertas e condições es-
peciais de pagamento.

Em seguida, o interessado responde qual
canal prefere ser contado para a conclusão do
processo de compra - por telefone, Whatsapp
ou mesmo e-mail. Esta etapa é conduzida por
consultores especialistas, capazes até de rea-
lizar uma avaliação virtual do carro usado do
cliente, se o bem for entrar na troca.

Dependendo da localidade, há também
opção do test-drive delivery. O próprio con-
sultor pode levar o automóvel ao interessado
para uma experimentação, seguindo todos os
protocolos legais, de segurança e assepsia
recomendados pelas autoridades. A entrega
do veículo após a compra também segue este
mesmo procedimento.

A Operação Virtual Chevrolet foi pen-
sada para oferecer mais praticidade e tam-
bém mais fácil acesso aos produtos da mar-
ca com ofertas e condições especiais de
pagamento.

Os descontos passam de R$ 11 mil para
determinados modelos em estoque. Em rela-
ção a planos de financiamento, a empresa
criou um exclusivo, que permite entrada mí-
nima de 20% com a primeira parcela do fi-
nanciamento para 120 dias.

Outra novidade é o serviço chamado de
Parcela Protegida, que garante a quitação

automática de quatro prestações consecuti-
vas em caso de imprevistos, como a perda
de emprego de profissionais assalariados.

Confira alguns exemplos de mode-
los da linha 2020:
- Financiamento com a primeira parcela para
120 dias
Novo Onix Turbo Automático
À vista: R$ 57.090
Entrada: R$ 29.360 (50%)
Prestações: R$ 899 para o plano de 45 me-
ses
- Financiamento com taxa zero
Cruze LT Turbo Automático
À vista: R$ 96.690
Entrada: R$ 58.590 e saldo restante em até
18 meses
- Descontos especiais para compra à vista
S10 High Country Turbo Diesel 4x4 Auto-
mática
De R$ 205.090 por R$ 193.990

A Mitsubishi Motors passa a oferecer as
linhas Pajero Sport e Eclipse Cross com con-
dições especiais de compra. Os clientes inte-
ressados em adquirir um dos dois modelos
poderão dar entrada de aproximadamente
50% do valor total do veículo e começar a
pagar o saldo restante somente em 2021 em
até 35 vezes. A marca ainda irá arcar com o
pagamento das cinco primeiras parcelas do
financiamento.

Durante esse período de isolamento so-
cial, os atendimentos aos clientes estão ocor-
rendo de forma online, via WhatsApp. A

Condições especiais
Mitsubishi

marca também oferece testes de condução
em esquema delivery, em que o veículo de
interesse do cliente é totalmente higienizado,
segundo os padrões da Organização Mundial
da Saúde e levado pelo nosso time de consul-
tores até a sua residência.

A condição especial de compra se dá em
um momento em que as marcas de automó-
veis estão buscando formas seguras e inova-
doras de vender seus produtos de forma prá-
tica, que facilite muito a vida de seus clien-
tes. A condição especial de compra é válida
até o próximo dia 31 de maio.

Importados

BMW confirma
Série 3 Híbrido Plug-

in no Brasil

Porsche amplia garantia

A Porsche está ampliando a garantia para
carros novos por três meses adicionais, para
todos os veículos novos com garantia expiran-
do entre 1º de março e 31 de maio de 2020.
Esta medida é livre de custo para os clientes e
válida em todo o mundo. Com esta ação, a
fabricante de carros-esporte está responden-
do à crise do coronavírus, que tem restringido
fortemente os negócios em muitos Porsche
Centers desde março. Ela também se aplica a
clientes que já tinham adquirido uma garantia
Porsche Approved com continuidade após o
término da garantia de seus carros novos.
Caso a garantia Porsche Approved comece
dentro do período em questão, ela também será
estendida por três meses.

A BMW confirma o lançamento do novo
330e M Sport nas concessionárias autoriza-
das da marca no Brasil, no primeiro semes-
tre de 2020. Produzido na fábrica do BMW
Group em Munique, Alemanha, a versão hí-
brida plug-in do modelo mais vendido da his-
tória da fabricante alemã amplia a gama dis-
ponível no País, que já conta com as versões
320i Sport; 320i Sport GP; 320i M Sport e
330i M Sport. O BMW 330e M Sport ofere-
ce uma combinação inédita do icônico com-
portamento dinâmico do Série 3 agora aliado
à eficiência energética da última geração da
tecnologia BMW eDrive.

O BMW 330e M Sport oferece uma com-
binação inédita do icônico comportamento
dinâmico do Série 3 agora aliado à eficiência
energética da última geração da tecnologia
BMW eDrive com a motorização plug-in hí-
brida.  O sedan híbrido da BMW tem auto-
nomia do motor elétrico de 66 km (ciclo
WLTP), a maior do segmento no Brasil.

O sistema plug-in híbrido desenvolve
potência combinada de 292 cavalos (34 ca-
valos a mais do que a versão 330i M Sport)
e torque combinado de 420 Nm (20Nm a

mais do que a versão 330i M Sport), garan-
tindo uma performance invejável: acelera-
ção de 0 a 100 km/h em apenas 5,9 segun-
dos e velocidade máxima de 230 km/h. Isso
ocorre graças à combinação do propulsor
BMW TwinPower Turbo 2.0 litros de qua-
tro cilindros, a combustão, com 184 cavalos
de potência (5.000 rpm a 6.500 rpm) e 300
Nm de torque (1.500 rpm a 4.000 rpm); com
o motor elétrico e uma bateria de íon-lítio de
alta voltagem de 12 kWh, que entregam
potência equivalente a 113 cavalos (0 a 3.170
rpm) e 256 Nm de torque (0 a 3.170 rpm).

Em termos de equipamentos, o BMW
330e M Sport oferece os mais avançados sis-
temas assistentes de condução semiautôno-
ma, fortalecendo aspectos como conforto, alta
qualidade da experiência de dirigir e a intera-
ção entre o motorista e o veículo por meio de
tecnologia acessada com praticidade e sim-
plicidade. O modelo é capaz de seguir dis-
tância e velocidade do automóvel na sua fren-
te, de reconhecer e permanecer nas faixas
de rodagem e até refaz percursos em mar-
cha ré de forma automática.

A nova data do final da garantia será cal-
culada a partir do final do período atual. Se a
garantia do carro novo expirou em 20 de
março de 2020, por exemplo, a extensão será
aplicada por mais três meses, até 20 de junho
de 2020. Uma garantia para carro novo com
final previsto para 15 de maio de 2020 será
estendida até 15 de agosto de 2020.

A garantia para carros novos é sempre
válida por um mínimo de dois anos e inicia no
dia em que o carro é entregue ao cliente. A
garantia Porsche Approved para carros usa-
dos cobre um período de pelo menos 12 me-
ses - com a opção de uma extensão. As ga-
rantias podem ser requeridas a qualquer Pors-
che Partner em todo o mundo.

Motos

Durante o mês de maio de 2020, a Har-
ley-Davidson do Brasil criou condições ex-
clusivas para a compra de motocicletas das
famílias Sportster, Softail e Touring em todas
as concessionárias da marca no país. Todos
os modelos da linha da Harley-Davidson do
Brasil contam com condição especial de fi-
nanciamento, taxa de 0,99%, 30% de entra-
da e saldo em 36 vezes.

Outro destaque fica por conta da FXDR
114. Os clientes interessados em utilizar uma
motocicleta seminova na compra da “mus-
culosa” FXDR™ 114 (ano/modelo 19/19, 19/
20 e 20/20), equipada com o forte motor Mi-
lwaukee-Eight 114, que entrega 16,11 kgf.m
de torque a 3.500 rpm e conta com filtro de
ar esportivo, escapamento 2 em 1 de design
irreverente, suspensão dianteira invertida,
rodas e balança em alumínio terá uma super-
valorização de R$ 10 mil.

Agora, quem quiser colocar uma Harley-
Davidson Fat Boy 107 na garagem, ano/mo-
delo 19/20 e 20/20, aclamada estrela interna-
cional de cinema nas mãos de Arnold Schwar-
zenegger, o modelo também está disponível
com oportunidade especial neste mês. A mo-
tocicleta tem seu preço de R$ 74.800 por R$
69.900 e, quem utilizar uma seminova na com-
pra ainda conta com supervalorização de R$
5 mil.

Já a Harley-Davidson Fat Bob 114, ano/
modelo 19/20 e 20/20, precursora das mu-
danças recentes em motos da marca, está
com uma condição imperdível: Fat Bob 114
com preço de Fat Bob 107. Neste mês, a
motocicleta tem seu preço de R$ 74.800 por
R$ 67.600, além de supervalorização de R$
3 mil na motocicleta usada, tudo isso para

Valorização e condições
especiais para HD

tornar mais fácil a realização do sonho de
possuir uma H-D única e que é um divisor de
águas. Vale lembrar que as condições de taxa
para financiamento também são válidas para
ambos os modelos.

Além das outras ofertas já apresentadas,
a Harley-Davidson do Brasil oferece ainda
supervalorização da seminova dos clientes
interessados em utilizar uma motocicleta usa-
da na compra de uma H-D zero quilômetro
até o dia 31 de maio.

Clientes que desejam adquirir o modelo
Fat Boy 114, e também o modelo Ultra Limi-
ted, contam com supervalorização de R$ 7
mil. Já os interessados na Road King Special
terão supervalorização de R$ 6 mil na usada,
enquanto aqueles que comprarem os mode-
los Sport Glide, Low Rider S, Street Glide
Special, Road Glide Special e Road Glide Li-

mited em maio de 2020, terão supervaloriza-
ção na seminova de R$ 5 mil. Quem quiser
colocar uma motocicleta seminova no negó-
cio com a intenção de adquirir o modelo Fat
Bob 107, a valorização na usada é de R$ 1
mil.

Vale lembrar ainda que a família Sports-
ter segue com preços reduzidos. Porta de
entrada para o mundo Harley-Davidson no
País, equipada com o motor Evolution de 883
cm³ de cilindrada, muita atitude e pegada ur-
bana, a Iron 883 (ano/modelo 20/20) tem seu
preço de R$ 43.900 por R$ 39.900.

Já a Iron 1200, com acabamentos escu-
recidos, grafismo ousado e retrô no tanque
de combustível, equipada com o motor Evo-
lution de 1.202 cm³ de cilindrada, ano/mode-
lo 20/20, tem seu preço de R$ 47.400 por R$
43.900.

Truck
Nova Sprinter Van Passageiro 19+1

A Mercedes-Benz lança no mercado
brasileiro a nova Sprinter Van Passageiro
19+1 com entrada pela porta dianteira, e já
está disponível nos concessionários da mar-
ca em uma única versão, com seis varia-
ções de cores, sendo duas na cor sólida e
outras quatro metálicas, pelo preço público
sugerido de R$ 222.894,00 e R$ 225.749,00,
respectivamente.

Dando continuidade à nova linha da
Sprinter apresentada no final do ano pas-
sado, a marca continua trazendo novida-
des focadas nos principais interesses do
mercado, com novas soluções e configura-
ções de produtos. Nessa versão, o modelo
traz ainda mais conforto, segurança, potên-
cia, robustez, além de diversos equipamen-
tos de série.

Com capacidade para 19 passageiros, a
Sprinter 19+1 é ideal para quem busca otimi-
zação logística, conforto e tecnologia. Com
esse produto, a Mercedes-Benz oferece uma
nova solução de mobilidade, principalmente
para fretamento e turismo.

Além de apresentar todas as característi-
cas de conforto e bem-estar já conhecidas da
linha Sprinter para todos os ocupantes, esta
nova configuração oferece a entrada dos pas-
sageiros pela porta dianteira, ao lado do moto-
rista, com corredor livre até a última fileira de
bancos, permitindo a acomodação mais rápi-
da dos passageiros em seus assentos.

Desta forma, a Sprinter 19+1 apresenta
uma nova experiência aos passageiros, inclu-
indo embarque, trajeto e desembarque. O ve-
ículo contempla ar-condicionado traseiro com
difusores multidirecionais, display digital para
controle de temperatura, assentos sofistica-
dos que prezam pelo conforto dos passagei-
ros e bagageiro duplo nas laterais da van.
Além disso, a versão apresenta ainda altura
interna superior a 1,8 metros e portas USB-
C em todas as fileiras.

A Sprinter 19+1 com entrada pela porta
dianteira conta com diversos equipamentos
de série como Assistente de Fadiga, Assis-
tente Ativo de Frenagem, ar condicionado
mais eficiente, direção elétrica, piloto auto-
mático, Keyless Start, novos compartimen-
tos, ABA e entrada USB-C. Dessa forma, o
veículo contém várias tecnologias utilizadas
hoje na Europa e todas como itens de série.

Sem restrição de circulação nos centros
urbanos e com mais agilidade no embarque e
desembarque de passageiros, a versão ofe-
rece uma solução ideal para empresas, em-
preendedores, frotistas e autônomos que pre-
cisam transportar até 19 pessoas. Além dis-
so, a Sprinter oferece o melhor custo/benefí-
cio de sua categoria, com mais valor agrega-
do aos clientes em tecnologia, interatividade,
segurança, conforto e performance

Esta nova versão é equipada com o ex-
clusivo sistema eletrônico de estabilidade ESP

adaptativo, que mantém o veículo estável mes-
mo em curvas acentuadas e manobras de
emergência em alta velocidade, trazendo mais
segurança para os ocupantes do veículo.

O veículo também conta com o Assis-
tente Ativo de Frenagem (ABA – Active
Brake Assist), tecnologia exclusiva da Mer-
cedes-Benz que identifica objetos estáticos e
móveis na via, além de pedestres e ciclistas.
Quando a Sprinter se aproxima do veículo à
frente, o ABA emite sinais de alerta ao mo-
torista (visual e sonoro) para que ele diminua
a velocidade e evite uma eventual colisão.
Caso o condutor não reaja aos sinais de aler-
ta, o sistema reduz a velocidade do veículo e
dá início à frenagem emergencial de maneira
autônoma, chegando até à parada total, se
necessário.

O ABA também reduz os riscos de coli-
sões ou diminui suas consequências, oferecen-
do um alto nível de segurança para todos a
bordo. Além de diminuir o risco de acidentes,
o sistema aumenta a disponibilidade do veícu-
lo, otimizando a operação de transporte.

O Assistente de Fadiga (Attention As-
sist), outra tecnologia exclusiva da Merce-
des-Benz no segmento de veículos comerci-
ais leves no Brasil, é um sistema de seguran-
ça capaz de reconhecer sinais típicos de so-
nolência e perda de atenção, indicando ao mo-
torista, por meio de alertas sonoro e visual, a
necessidade de fazer uma pausa.


