
Nª 24.660 Preço banca: R$ 3,50

Conselho anuncia operação em
áreas protegidas da Amazônia Legal

Dólar sobe e fecha a R$ 5,82 com
tensões no Brasil e no exterior
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Mercado financeiro prevê queda
de 4,11% na economia este ano

Ministério da Saúde propõe
novas diretrizes para
distanciamento social
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,83
Venda:       5,83

Turismo
Compra:   5,79
Venda:       6,14

Compra:   6,30
Venda:       6,30

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

13º C

Terça: Sol o dia
todo sem nuvens
no céu. Noite de
tempo aberto ain-
da sem nuvens.

Previsão do Tempo

Aldemir Junior mantém foco
 nos Jogos de Tóquio

O velocista carioca Alde-
mir Gomes da Silva Júnior
(Pinheiros) ,  qualif icado
para a prova dos 200 m na
Olimpíada de Tóquio, em
2021, garante estar em boa
forma, esperando o fim das
restrições da quarentena e,
principalmente, da pandemia
da COVID-19 para voltar
aos treinos normais e às
competições.

“A situação é complica-
da por não poder treinar na
pista. Estou fazendo muscu-
lação em casa, graças ao em-
préstimo de materiais do
Comitê Olímpico do Brasil.
Quando preciso corro um
pouquinho perto de casa,
com toda a segurança que a
pandemia exige. Graças a
Deus ainda estou em forma,
esperando a mudança do ce-
nário”, disse o atleta nasci-
do no dia 8 de junho de 1992
no Rio de Janeiro.

Aldemir Junior, como é
conhecido, corre além dos
200 m as provas de 100 m e
integra o revezamento
4x100 e eventualmente o
4x400 m. Primeiro coloca-
do no Ranking Brasileiro nos
200 m de 2019, com 20.17
(0.9), ainda é quarto nos 100
m, com 10.13 (1.6) e o sex-
to nos 400 m, com 46.37.

Pentacampeão dos 200
m no Troféu Brasil Caixa
(2014, 2015, 2017, 2018 e
2019), o velocista treina
normalmente no Centro
Olímpico do Mato Alto, cha-
mado oficialmente de Vila

Olímpica Professor Manoel
José Gomes Tubino, em Jacare-
paguá, na Zona Oeste do Rio. “É
um lugar tranquilo e consigo fa-
zer boa preparação”, disse Alde-
mir, que integrou o revezamen-
to 4x100 m, medalha de prata no
Pan de Toronto-2015.

Orientado pela técnica Va-
nia Maria Ferreira Valentino da
Silva, desde os 12 anos, o ca-
rioca foi campeão dos 200 m
e do revezamento 4x100 m dos
Jogos Mundiais Militares, dis-
putados em outubro,  em
Wuhan, na China, lugar onde a
COVID-19 começou. A pri-
meira medalha foi nos 200 m,
com 20.31 (0.1), recorde da
competição. No mesmo dia,

Aldemir Gomes Junior

com Rodrigo Nascimento,
Derick Souza e Paulo André de
Oliveira, formou a equipe que
venceu os 4x100 m.

Aldemir obteve a marca de
20.17 (0.9) ,  índice para o
Mundial de Doha e para a
Olimpíada, com a medalha de
bronze no Meeting de Londres
da Liga Diamante, realizado
em julho, na Grã-Bretanha.

Na live que fez pelo insta-
gram da Confederação Brasi-
leira de Atletismo (CBAt) re-
centemente, Aldemir contou
alguns detalhes de sua carrei-
ra. Na Olimpíada de Londres-
2012, por exemplo, disputou a
preliminar dos 200 m na mes-
ma série do jamaicano Usain

Bolt ,  recordista mundial e
grande estrela do atletismo.

“Ainda muito jovem, na
hora pensei que ele teria de me
ganhar porque iria com tudo.
Acabei ficando em segundo lu-
gar , atrás dele, que era um su-
peratleta e extremamente ca-
rismático”, lembrou. Aldemir
havia completado 20 anos e
estava pela terceira vez numa
seleção brasileira.

Aluno de Administração do
Centro Universitário Celso
Lisboa, no Rio, Aldemir diz
que a carreira é curta e tem de
pensar na vida de pós-atleta.
Quanto ao convívio com trei-
nadora Vania, ele é muito gra-
to. “Tenho muito a agradecer.

Ela me conhece desde os 12
anos e me ajudou muito em
momentos difíceis da minha
vida. Ela é uma mãe, não só
pra mim, mas para todos os
atletas. Faz o possível e o
impossível  para ajudar”,
lembrou.

Aldemir  começou no
at le t ismo de compet ição
aos 15 anos, embora fre-
quentasse as pistas desde os
8, quando chegou a partici-
par de torneios na Vila Olím-
pica. Fazia salto em distân-
cia e salto em altura. “Ado-
ro salto em distância e por
mim seria saltador até hoje.
Mas logo acabei mudando
para as provas de velocidade
porque tinha resultados me-
lhores”, disse o atleta que
começou no Vasco da Gama
aos 10 anos.

“Por causa da pandemia,
a maior parte de nosso tra-
balho é feita em casa. Nós
tivemos apoio do COB e ele
faz os treinamentos necessá-
rios para manter a forma.
Não deixo a ‘pegada’ cair.
Continuo exigindo bastante
dele. Com os treinos para os
200 m, ele continua bem para
competir nos 100 m e para
ajudar o Pinheiros e a sele-
ção brasileira nos reveza-
mentos 4x100 m e 4x400 m.
Ele pode ajudar com qualida-
de e em alto nível”, concluiu
Vania, a treinadora de Alde-
mir , campeão sul-americano
sub-23 de 2014 e integrante
da seleção na Olimpíada do
Rio-2016.
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Wuhan relata
primeiro
foco de

coronavírus
desde fim do
isolamento
Epicentro do surto do novo

coronavírus na China, Wuhan
relatou na segunda-feira (11)
seu primeiro foco de infec-
ções desde que o isolamento
da cidade foi suspenso um mês
atrás, provocando o temor de
um ressurgimento mais abran-
gente da doença.

As novas infecções são um
sinal de alerta em meio aos es-
forços para suavizar as restri-
ções relacionadas ao corona-
vírus em toda a China – indiví-
duos estão voltando ao traba-
lho e empresas estão voltando
a funcionar.

Wuhan relatou cinco novos
casos confirmados, todos do
mesmo conjunto residencial.
Um deles foi a esposa de um
paciente de 89 anos relatado um
dia antes como o primeiro caso
confirmado da cidade central
em mais de um mês.   Página 3

Coronavírus:
Argentina
prorroga

quarentena
até 24 de maio

A Argentina determinou a
prorrogação do isolamento so-
cial, preventivo e obrigatório
até o dia 24 de maio. Autori-
dades locais, no entanto, têm
autonomia para definir quais
atividades e serviços podem
voltar a funcionar, sob algu-
mas condições. As regras são
distintas para cidades com
mais de 500 mil habitantes e
para a região metropolitana de
Buenos Aires.

O governo argentino de-
cretou quarentena total e
obrigatória no dia 20 de mar-
ço.                              Página 3

Ministro da Saúde, Nelson Teich
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O Ministério da Saúde divul-
gou na segunda-feira,  as novas
diretrizes para orientar a defini-
ção de medidas de distanciamen-
to social. As propostas, batizadas
em torno do que foi chamado de
“plano de gestão de risco”, ser-
vem como um guia de análise da
situação de cada estado ou cida-
de para definir as medidas de dis-

tanciamento social e estratégias
complementares.

Serão avaliados quatro eixos:
a capacidade instalada de trata-
mento, o nível epidemiológico,
a velocidade de crescimento e as
condições de mobilidade urbana.
Na capacidade instalada, estarão
aspectos como quantidade e taxa
de ocupação de leitos. Os deta-

lhes sobre os eixos não foram
divulgados. O ministro da Saúde,
Nelson Teich, afirmou que os
critérios serão apresentados de
forma completa na quarta-feira,
quando a versão final deverá ser
anunciada.

Cada grupo possui indicado-
res que geram uma pontuação,
que começa de 0 e pode chegar a
20 pontos no caso de um dos ei-
xos. Com isso, são avaliados os
níveis de risco, de muito baixos
a muito altos. A partir dessa clas-
sificação de riscos são indicados
tipos de distanciamento social:
seletivo I e II, ampliado I e II e
restrição máxima.

Além da avaliação quantitati-
va, o plano traz mecanismos para
realizar também uma outra de
caráter qualitativa. Ela serve para
que os eixos sejam considerados
mesmo quando as informações
disponíveis não permitam uma
verificação exata da análise quan-
titativa.                           Página 6

O mercado financeiro revi-
sou pela 13ª semana seguida a
previsão de queda da economia
este ano. A estimativa de recuo
do Produto Interno Bruto (PIB)
– a soma de todos os bens e
serviços produzidos no país –
piorou de 3,76% para 4,11%.

A estimativa consta do bo-
letim Focus, publicação elabo-
rada semanalmente pelo Ban-
co Central (BC), com a proje-
ção para os principais indica-

dores econômicos.
A previsão para o cresci-

mento do PIB em 2021 segue
em 3,2% e para 2022 e 2023
continua em 2,50%.

Dólar
A cotação do dólar deve

fechar o ano em R$ 5, a mes-
ma previsão da semana passa-
da. Para 2021, a expectativa é
que a moeda americana fique
em R$ 4,83%, contra R$ 4,75
da semana passada.   Página 3

Novo rodízio reduz
congestionamentos na capital

paulistaNovo rodízio reduz
congestionamentos
na capital paulista

Um decreto para incluir aca-
demias de ginástica, cabeleirei-
ros, barbearias e salões de be-
leza como atividades essenciais
durante a pandemia do novo co-
ronavírus foi publicado na se-
gunda-feira, (11) em edição ex-
tra do Diário Oficial da União.
Pelo dispositivo, essas ativida-
des passam a ser consideradas
essenciais, desde que obedeci-
das determinações sanitárias do
Ministério da Saúde.

"Saúde é vida. Academias, sa-
lões de beleza e cabeleireiro,
higiene é vida. Essas três ca-
tegorias juntas é mais de um
milhão de empregos", afirmou
o presidente a jornalistas na
portaria do Palácio do Alvo-
rada. Na maior parte do país,
esse a tividades estão com res-
trição de funcionamento decre-

Governo inclui academias
e salões em atividades
essenciais na pandemia

tadas por governos estaduais e
prefeituras.

O decreto presidencial pode
dar respaldo jurídico para a rea-
bertura desses estabelecimen-
tos, mas, segundo decisão do
Supremo Tribunal Federal
(STF), tomada em abril, estados
e municípios podem adotar as
medidas que acharem necessá-
rias para combater o novo co-
ronavírus, como isolamento so-
cial, fechamento do comércio e
outras restrições, sem aval do
governo federal.

Nas últimas semanas, decre-
tos ampliaram o rol de ativida-
des consideradas essenciais du-
rante a pandemia. A mais recen-
te flexibilização foi para o se-
tor da construção civil e seg-
mentos de fornecimento de
combustíveis.



São Paulo
Jornal O DIA SP

TERÇA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2020PÁGINA 2

Jornal        O DIA        S. Paulo
Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822

Periodicidade:  Diária
Exemplar do dia: R$  3,00

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil

E-mail: contato@jornalodiasp.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

Publicidade Legal
 Balanços, Atas e
Convocações
 R. Albion, 229 - Cj. 113 -
Lapa
Telefone: 3832-4488

Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

CESAR
 NETO

  www.cesarneto.com

Novo rodízio reduz
congestionamentos na capital paulista

Lembre sempre de lavar as mãos

Email:cesar@cesarneto.com 

São Paulo registra 3,7 mil mortes
por coronavírus

No domingo (10), o Estado
de São Paulo registrou 3.709
mortes pelo novo coronavírus,
com 101 desde  domingo. Há
também 45.444 casos confirma-
dos em todo o Estado. A relação
de casos e óbitos confirmados
por cidade pode ser consultada
em www.saopaulo.sp.gov.br/co-
ronavirus.

Das 645 cidades de SP, 412
já têm pelo menos um caso
confirmado de COVID-19, e
um ou mais óbitos ocorreram
em 177 municípios. Cerca de
300 internações ocorreram nas

últimas 24h.
Na segunda-feira, foram

mais de 9,8 mil pacientes in-
ternados em SP, sendo 3.909
em UTI e 5.938 em enferma-
ria. A taxa de ocupação dos
leitos de UTI reservados para
atendimento a COVID-19 é
de 67,9% no Estado de São
Paulo e 83,3% na Grande São
Paulo.

Perfil da mortalidade
Entre as vítimas fatais, estão

2.174 homens e 1.535 mulhe-
res. Os óbitos continuam con-

centrados em pacientes com 60
anos ou mais ,  to ta l izando
73,1% das mortes. Observan-
do faixas etárias subdividas a
cada dez anos, nota-se que a
mortalidade é maior entre 70
e 79 anos (910 do total), se-
guida por 60-69 anos (836) e
80-89 (719). Também falece-
ram 248 pessoas com mais de
90 anos.

Fora desse grupo de idosos,
há também alta mortalidade en-
tre pessoas de 50 a 59 anos (495
do total), seguida pelas faixas de
40 a 49 (276), 30 a 39 (158),

20 a 29 (34) e 10 a 19 (9), e três
com menos de dez anos.

Os principais fatores de ris-
co associados à mortalidade são
cardiopatia (58,7% dos óbitos),
diabetes mellitus (43,8%), do-
ença neurológica (11,3%), do-
ença renal (11%) e pneumopa-
tia (10,1%). Outros fatores
identificados são imunodepres-
são, obesidade, asma e doenças
hematológica e hepática.

Esses fatores de risco foram
identificados em risco: 2.980
pessoas que faleceram por CO-
VID-19 (80,3%) do total.

Os congestionamentos di-
minuíram no primeiro dia do
novo rodízio na cidade de São
Paulo. Segundo a medição feita
para Companhia de Engenharia de
Tráfego (CET), a capital paulista
teve o pico de 1 quilômetro de
engarrafamento às 8h30 desta
segunda-feira (11). Na segunda-
feira (4) passada, foram 11 qui-
lômetros de congestionamento
na cidade entre as 8h e as 9h.

A lentidão também caiu: fo-
ram 11 quilômetros entre as 8h
e as 9h de hoje. Na última se-
gunda-feira, a cidade registrou
21 quilômetros de lentidão no
mesmo horário.

Porém, a prefeitura infor-
mou que teve que colocar em
circulação 489 dos 600 ônibus
extras distribuídos pela cidade
para evitar aglomerações no
transporte público como refle-

xo do novo rodízio.
O rodízio de veículos estava

suspenso na capital paulista des-
de março, quando teve início a
quarentena por causa da pande-
mia gerada pelo novo coronaví-
rus. No entanto, na sexta-feira
(7), o prefeito de São Paulo,
Bruno Covas, anunciou a volta e
ampliação da restrição de veícu-
los circulando na cidade como
ação para conter a disseminação
do coronavírus na cidade.

Normalmente, a restrição
valia para um dia da semana para
cada veículo. No novo esquema,
os veículos com placa com nú-
mero final par só podem circu-
lar nos dias do mês pares. Os
veículos com placa de final ím-
par, nos dias ímpares.

Diferentemente do rodízio
normal, a restrição vale também
para os fins de semana e durante

todo o dia, não apenas nos horári-
os de pico, como no sistema que
já existia. Assim, cada veículo
pode circular dia sim, dia não. No
dia 31 de maio, ambos finais de
placa estarão liberados para rodar.

Os carros que descumprirem
as novas regras serão autuados
de acordo com o Código de
Transito Brasileiro, com perda
de quatro pontos na Carteira
Nacional de Habilitação (CNH)
e pagamento de multa no valor
de R$ 130,16.

Serviços essenciais
Para os profissionais que

prestam serviços considerados
essenciais – como os serviços
funerários, de segurança, o dos
profissionais de imprensa e prin-
cipalmente da área da saúde, a
prefeitura criou um canal de co-
municação, onde eles serão ca-

dastrados para poder circular
pela cidade, independentemente
do número da placa do seu veí-
culo. Conforme publicado na
edição de sábado (9) do Diário
Oficial, os profissionais isentos
do rodízio, segundo o Decreto
nº 59.283/20, devem fazer pe-
dido por e-mail.

Os táxis e veículos de trans-
porte coletivo podem circular
normalmente, em quaisquer dias
da semana. Os motoristas de
aplicativos, no entanto, terão que
respeitar o novo rodízio.

A restrição de circulação de
veículos exclui os serviços de
socorro de incêndio e salvamen-
to, os de polícia, os carros de fis-
calização e operação de trânsi-
to, assim como as ambulâncias.
Também estão isentos os servi-
ços de guincho e motocicletas.
(Agência Brasil)

Começa a 3ª fase da Campanha
Nacional de Vacinação contra gripe

A terceira fase da Campanha
Nacional de Vacinação contra a
gripe se inicia nesta segunda-fei-
ra, (11). De acordo com o Mi-
nistério da Saúde, ela será divi-
dida em duas etapas. A primeira
vai até 17 de maio e tem como
público-alvo pessoas com defi-
ciência; crianças de 6 meses a
menores de 6 anos; gestantes e
mães no pós-parto até 45 dias.

Na segunda etapa, a partir do
dia 18 de maio e até 5 de junho,
serão incluídos professores de
escolas públicas e privadas e
adultos de 55 a 59 anos de idade.

A exemplo das demais fases,
a meta do governo é vacinar pelo
menos 90% de cada um desses
grupos. Na segunda fase da cam-
panha – iniciada em 16 de abril
e encerrada no dia 8 de maio em
todo o país – apenas 36% (ou 5,6
milhões de pessoas) do público-
alvo foram vacinados. No último

balanço divulgado pelo ministé-
rio semana passada, 10 milhões
de pessoas do grupo pretendido
ainda não haviam sido vacinadas.

A segunda fase da campanha
teve como público-alvo povos
indígenas, caminhoneiros, mo-
toristas e cobradores de trans-
portes coletivos, trabalhadores
portuários, membros das forças
de segurança e salvamento; pes-
soas com doenças crônicas e
outras condições clínicas espe-
ciais; adolescentes e jovens de
12 a 21 anos sob medidas soci-
oeducativas; população privada
de liberdade e funcionários do
sistema prisional.

Profissionais de transporte
coletivo (motoristas e cobrado-
res), caminhoneiros e portuári-
os foram os que registraram a
menor procura na segunda fase
da campanha. Até o momento,
apenas 467 mil doses foram

aplicadas, quando a estimativa
era a de vacinar 2,6 milhões de
profissionais.

Primeira fase
Na primeira etapa da Cam-

panha Nacional de Vacinação,
dirigida a idosos com 60 anos
ou mais e a trabalhadores da
saúde, mais de 18,9 milhões de
idosos foram vacinados, o que
corresponde a 90,66% deste
público. No caso dos trabalha-
dores da saúde, 3,8 milhões de
profissionais foram imunizados,
o que corresponde a apenas
75,5% da meta.

“Pessoas com doenças crô-
nicas não transmissíveis e outras
condições clínicas especiais
devem apresentar prescrição
médica no ato da vacinação. Pa-
cientes cadastrados em progra-
mas de controle das doenças
crônicas do SUS [Sistema Úni-

co de Saúde] deverão se dirigir
aos postos em que estão regis-
trados para receber a vacina, sem
a necessidade de apresentação
de prescrição médica”, infor-
mou, por meio de nota, o Minis-
tério da Saúde.

Gripe Influenza
Até 18 de abril deste ano,

houve 1.696 casos de pessoas
hospitalizadas com Síndrome
Respiratória Aguda Grave por
conta da influenza em todo o
país. O governo contabiliza 163
mortes pela doença.

Do total de casos cuja subti-
pagem foi identificada, 468 fo-
ram de influenza A (H1N1), com
66 óbitos; 45 casos e 10 óbitos
por influenza A (H3N2); 263 de
influenza A não subtipado, com
43 mortes; e 399 casos e 44
óbitos por influenza B.  (Agên-
cia Brasil)

Saiba como registrar casos de violência
doméstica pela Delegacia Eletrônica
Desde abril, já é possível re-

gistrar casos de violência do-
méstica e familiar contra a mu-
lher pela internet, por meio da
Delegacia Eletrônica. O atendi-
mento digital da Polícia Civil do
Estado de São Paulo foi amplia-
do e agora, além de fazer o bo-
letim de ocorrência online, as
vítimas desse tipo de violência
também podem solicitar medi-
das protetivas sem sair de casa.

Para facilitar o acesso à fer-
ramenta e  orientar as mulheres,
a instituição elaborou um manu-
al virtual com o passo a passo
para comunicar crimes dessa na-
tureza à Polícia, bem como pe-
dir medidas para garantir a segu-
rança em relação aos agressores.

Já nas primeiras páginas, o
manual esclarece quais os tipos
de violência doméstica (física,
psicológica, sexual, patrimoni-
al e moral), quando e como eles
acontecem.  “A violência contra
a mulher não é só física. Muitas
vezes, as vítimas não sabem que
certos hábitos e atitudes de seus
companheiros configuram cri-
mes e que elas podem pedir aju-
da à Polícia”, explica a coorde-

nadora das Delegacias de Polí-
cia de Defesa Da Mulher do Es-
tado, Jamila Jorge Ferrari.

Registro
O manual também detalha

todas as etapas para o registro do
boletim de ocorrência eletrôni-
co. Vale ressaltar que as vítimas
não precisam dispor de todas as
informações pessoais do agres-
sor para concluir a comunicação
do crime.

Algumas, no entanto, são fun-
damentais para a apuração dos
fatos – entre elas, o grau de pa-
rentesco ou relacionamento
com o agressor; local, horário e
descrição da ocorrência; carac-
terísticas do agressor; bem
como a vontade de solicitar uma
medida protetiva e qual delas.

Com a ampliação do sistema,
a Delegacia Eletrônica também
permite o envio de fotos do
agressor, de ferimentos causa-
dos por ele ou mensagens envi-
adas. No fim de todas as etapas,
a vítima tem acesso ao boletim
de ocorrência e declara se tudo
está de acordo com o informa-
do. Com tudo finalizado corre-

tamente, ela recebe um protoco-
lo de registro e é contatada pela
Polícia Civil se necessário.

Delegacia Eletrônica
Criada no ano 2000, a Dele-

gacia Eletrônica tem como ob-
jetivo incentivar e facilitar o re-
gistro de ocorrência pela popu-
lação e, desde então, mais de 11
milhões de boletins já foram re-
gistrados pela plataforma.

Inicialmente, a ferramenta
permitia o registro de ocorrên-
cias de naturezas específicas, o
que mudou desde o mês de mar-
ço, quando o sistema foi ampli-
ado, possibilitando a comunica-
ção de outros tipos de casos. No
início de abril, outra melhoria
incluiu na plataforma os regis-
tros de violência doméstica.

As iniciativas, que já estavam
sendo estudadas para implemen-
tação, especialmente para com-
bater a subnotificação, foram
antecipadas para atender às re-
comendações das autoridades de
saúde no combate à COVID-19,
evitando a aglomeração de pes-
soas nas unidades policiais.

O serviço é mais uma ferra-

menta disponibilizada para pro-
teger as mulheres. O atendimen-
to presencial prossegue normal-
mente nas 134 Delegacias de
Defesa da Mulher (DDMs) do
Estado, mas agora as vítimas
desse tipo de crime têm a opção
digital para buscar ajuda e se de-
fender dos agressores.

Inauguração
Em 30 de abril, o Governo

de São Paulo inaugurou virtual-
mente a nova sede da DDM e o
Núcleo Especial Criminal (Ne-
crim) da cidade de Praia Gran-
de. O Governador João Doria e
o secretário da Segurança Públi-
ca, General João Camilo Pires
de Campos, participaram do
evento por meio de uma video-
conferência.

Na ocasião, o secretário
agradeceu ao empenho que o
Governo do Estado tem dado à
proteção a mulher e ao sistema de
Segurança Pública, além de des-
tacar a integração com a Prefei-
tura no trabalho de combate à cri-
minalidade. “Tenho certeza de que
essa inauguração é um ganho
enorme à população”, afirmou.

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

de política publicada desde 1993 na imprensa de São Paulo (Bra-
sil). Foi se tornando, desde 1996, referência também na Internet,
pelo site www.cesarneto.com ... No Twitter @cesarnetoreal ...
Email cesar@cesarneto.com

*
CÂMARA (SP)
Adilson Amadeu (ex-PTB no DEM) comemora o 1º dia do

rodízio ampliado (placas pares rodam em dias pares e placar ím-
pares em dias ímpares), uma vez que os taxistas que ele tanto
defende não tão tendo que cumprir como é o caso dos motoristas
de aplicativos. O vereador deve reeleger-se com boa votação

*
PREFEITURA (SP)
Começou a ampliação do rodízio de veículos (motos não) que

só poderão circular de acordo com o final (par ou impar) da placa
nos dias pares e ímpares. Bruno Covas (PSDB), que é candidato à
reeleição, aposta muito nesta medida contra o COVID-19. Até o
final da semana vai dar pra avaliar como tá o “fique em casa”

*
ASSEMBLEIA (SP)
Chega a impressionar como deputados e deputadas, que se

apresentavam como Bolsonaristas desde o 1º turno das eleições
2018, praticamente sumiram na crise iniciada com o rompimen-
to da família do Presidente com o PSL, que voltou pras mãos do
dono original, o deputado federal (Pernambuco) Luciano Bivar

*
GOVERNO (SP)
João Doria (dono do novo PSDB), que se dá ao luxo de ter

como Secretário (área econômica) o ex-presidente do Banco
Central e ex-ministro Meirelles, considera que - assim como
Guedes diz que o Brasil vai bombar economicamente pós-CO-
VID-19 - o Estado de São Paulo vai bombar ainda mais. Os que
viverem, verão

*
CONGRESSO (BR)
Chegou a hora do deputado federal (SP) Marcos Pereira - pre-

sidente do REPUBLICANOS ex-PRB, partido ligado à Igreja
Universal e à rede Record tv -  mostrar sua condição de advoga-
do, de 1º vice-presidente da Mesa Diretora e principalmente de
quem agora tem a família Bolsonaro num partido que mais cres-
cem

*
PRESIDÊNCIA (BR)
Não são poucos os paulistas e brasileiros que cada vez mais

se queixam da falta de postura do novo ministro (Saúde) de Bol-
sonaro, o médico Nelson Teich. Se até a Prevent Senior diz que
usa com sucesso o tratamento inicial dos idosos com medica-
ções a base de Cloroquina, o que falta pra ele se posicionar ?

*
PARTIDOS
Quando Bolsonaro (ex-PSL e montando seu partido ALIAN-

ÇA PELO BRASIL) diz que seu projeto é ser reeleito em 2022 e
entregar a Presidência em janeiro 2027 - possivelmente pro seu
vice-Presidente ou vice-President(a), ele tá apenas e tão somen-
te fazendo o que tentou o PSDB do FHC e depois o PT do Lula

*
JUSTIÇAS (BR)
É um direito do Procurador Geral da República -  Augusto

Aras - querer ser indicado pelo Presidente Bolsonaro pro Supre-
mo, no lugar de Celso de Mello que vai ser aposentado aos 75 de
idade em 1º novembro 2020. Quem não almejaria ? A questão é
como tá sendo renegociada tal indicação e quais seus custos

*
HISTÓRIAS
O hoje senador Collor de Melo renunciou em 1992 pra não

ser Impedido e foi punido com 8 anos de perda dos direitos polí-
ticos, como se tivesse sido cassado. A ex-President(a) Dilma foi
Impedida em 2016, mas não perdeu seus direitos políticos. Am-
bos caíram quando peitaram o Congresso
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Lembre sempre de lavar as mãos

Wuhan relata primeiro foco
de coronavírus desde

fim do isolamento
Epicentro do surto do novo coronavírus na China, Wuhan re-

latou na segunda-feira (11) seu primeiro foco de infecções des-
de que o isolamento da cidade foi suspenso um mês atrás, provo-
cando o temor de um ressurgimento mais abrangente da doença.

As novas infecções são um sinal de alerta em meio aos es-
forços para suavizar as restrições relacionadas ao coronavírus
em toda a China – indivíduos estão voltando ao trabalho e em-
presas estão voltando a funcionar.

Wuhan relatou cinco novos casos confirmados, todos do
mesmo conjunto residencial. Um deles foi a esposa de um paci-
ente de 89 anos relatado um dia antes como o primeiro caso
confirmado da cidade central em mais de um mês.

"No momento, a tarefa de prevenção e controle epidêmico
da cidade ainda é muito pesada", disse a autoridade de saúde de
Wuhan em um comunicado. "Precisamos conter o risco de uma
retomada resolutamente."

Todos os casos recentes foram classificados anteriormente
como assintomáticos – pessoas que tiveram diagnóstico positi-
vo do vírus e podem infectar outras, mas não exibem sinais clíni-
cos, como febre.

O número de casos assintomáticos na China é desconhecido,
já que eles só aparecem no radar das autoridades de saúde quan-
do dão resultado positivo em exames realizados como parte das
atividades de rastreamento de contatos e verificações de saúde.

A China não inclui os casos assintomáticos em sua contagem
geral de casos confirmados, hoje em 82.918, até que eles exibam
sinais de infecção. A China continental já comunicou 4.633 mortes.

Centenas de casos assintomáticos de Wuhan, que no dia 8 de
abril foi liberada de um isolamento de meses, estão sendo monito-
rados.

O número de casos novos surgidos no país desde abril foi
pequeno quando comparado aos milhares confirmados todos os
dias em fevereiro, graças a um regime nacional de verificação,
exames e quarentenas.

Na sexta-feira, o governo disse que cinemas, museus e ou-
tros locais serão reabertos gradualmente, mas que restrições
como reservas obrigatórias e um limite ao número de visitantes
estarão em vigor.

O polo financeiro de Xangai reabriu algumas atrações notur-
nas, e a Walt Disney reabriu seu parque na cidade a um número
reduzido de visitantes nesta segunda-feira.

Mi Feng, porta-voz da Comissão Nacional de Saúde, disse
que infecções novas em sete províncias estão sendo rastreadas.

"Nos últimos 14 dias, sete províncias relataram novos casos
transmitidos localmente, e os casos envolvendo focos continu-
am a aumentar", disse Mi Feng em um comunicado à imprensa.
(Agência Brasil)

Coronavírus: Argentina prorroga
quarentena até 24 de maio
A Argentina determinou a prorrogação do isolamento social,

preventivo e obrigatório até o dia 24 de maio. Autoridades lo-
cais, no entanto, têm autonomia para definir quais atividades e
serviços podem voltar a funcionar, sob algumas condições. As
regras são distintas para cidades com mais de 500 mil habitantes
e para a região metropolitana de Buenos Aires.

O governo argentino decretou quarentena total e obrigatória
no dia 20 de março. Até o momento, o país tem 6.034 casos
confirmados de contaminação pelo novo coronavírus e 305 mor-
tes. O presidente Alberto Fernández afirmou que, caso o número
de contágios continue aumentando, poderá voltar a endurecer as
medidas de restrição.

Autoridades locais ficam obrigadas a enviar relatórios de
monitoramento epidemiológico ao Ministério da Saúde a cada
15 dias e, caso haja situação alarmante, devem comunicá-la ime-
diatamente.

Para os departamentos (equivalentes aos estados brasileiros)
com até 500 mil habitantes, o governador poderá autorizar novas
atividades com a aprovação prévia das autoridades sanitárias. Para
a retomada das atividades, é necessário que o tempo de duplica-
ção de casos de covid-19 não seja inferior a 15 dias; que o siste-
ma de saúde tenha capacidade suficiente para dar respostas a uma
potencial demanda; que as autoridades sanitárias avaliem positi-
vamente os riscos sociais e sanitários em relação à densidade
populacional; que o percentual de pessoas dispensadas do isola-
mento não ultrapasse os 75% da população do estado e que não
haja transmissão local ou comunitária no estado.

Nos departamentos com mais de 500 mil habitantes (com
exceção da região metropolitana de Buenos Aires), somente ati-
vidades com protocolo de segurança validado pelas autoridades
nacionais podem ser autorizadas. A duplicação de casos de novo
coronavírus deve ocorrer dentro de um período não inferior a 25
dias. Apenas serão liberadas atividades cujos empregadores ga-
rantam a transferência dos trabalhadores sem o uso de serviços
públicos de transporte (ônibus e metrô).

No caso da região metropolitana de Buenos Aires, autorida-
des podem solicitar ao chefe do gabinete de ministros que auto-
rize exceções para atividades industriais, de serviços ou comer-
ciais. O empregador também terá que providenciar meios de des-
locamento dos trabalhadores. Nos últimos 14 dias, 83% dos
municípios argentinos registraram casos de covid-19. Todos os
casos confirmados nas últimas duas semanas estão nos 17% dos
municípios restantes, onde vive 41% da população total. Atual-
mente, o tempo de duplicação dos registros de covid-19 na Ar-
gentina é de 25 dias, e a maior proporção de casos (mais de 85%)
está em grandes centros urbanos.

Permanece ainda proibida a volta às aulas em todos os níveis
de ensino, bem como a realização de eventos públicos e priva-
dos sociais, culturais, recreativos, esportivos e religiosos, a aber-
tura de centros comerciais, teatros, cinemas, bibliotecas, muse-
os, bares, restaurantes, academias, clubes, além de atividades tu-
rísticas e frequência em parques ou praças.

O decreto de Fernández mantém a possibilidade de saídas para
"espairecer" por 60 minutos, em um raio de até 500 metros de
casa, em pequenas cidades. E continua proibida a entrada no país
de cidadãos estrangeiros não residentes na Argentina.

"A medida é necessária para continuar controlando o impacto
da epidemia em cada jurisdição e, ao mesmo tempo, possibilitar
gradualmente a realização de novas atividades produtivas. Isso
requer progresso na implementação de várias medidas que abor-
dem as diversas situações locais que se manifestaram de manei-
ra diferente em todo o país", diz o texto do decreto. (Agência
Brasil)

A Confederação Nacional da
Indústria (CNI) projeta queda de
4,2% na economia este ano. O
cenário é considerado o mais
provável pela confederação para
o recuo do Produto Interno Bru-
to (PIB, soma de todos os bens
e serviços produzidos no país).

Para a CNI, o grau de suces-
so das medidas econômicas para
reduzir os impactos da crise pro-
vocada pelo coronavírus e a ex-
tensão da quarentena serão de-
terminantes do PIB. Diante des-
se quadro, o estudo Informe
Conjuntural traça três cenários
para 2020: um pessimista, um
base e um otimista.

A previsão para o PIB antes
da crise causada pela pandemia
da covid-19, de dezembro de
2019, era de crescimento de
2,5% este ano.

“A expectativa é de que as
medidas econômicas para en-
frentar a crise vão, neste cená-
rio, possibilitar uma recupera-
ção mais rápida, impedir a falên-
cia de um grande número de
empresas e o aumento significa-
tivo do desemprego, além de re-
duzir os impactos sobre proble-

mas logísticos, falta de insumos
e sobre o emprego e, assim, pos-
sibilitar uma recuperação mais
rápida”, disse o presidente da
CNI, Robson Braga de Andrade,
em nota.

De acordo com a CNI, no
cenário mais provável, o PIB in-
dustrial vai recuar 3,9% neste
ano em relação ao ano passado.
Em um cenário pessimista, a
queda será de 7%. Na melhor das
hipóteses, espera-se retração de
1,8% do PIB industrial.

Se as medidas de auxílio eco-
nômico se mostrarem insufici-
entes para impedir uma redução
forte na renda das famílias e uma
falência generalizada de empre-
sas, a queda do PIB brasileiro
será de 7,3%, avalia a CNI.

Em um cenário otimista,
embora considerado menos pro-
vável pela CNI, as medidas eco-
nômicas de proteção da renda e de
acesso ao crédito vão evitar que
os efeitos econômicos de março
e abril tenham impactos perma-
nentes, com queda significativa do
emprego e da renda e que não de-
sestruturem os canais de distribui-
ção e acesso aos insumos.

Retomada da economia
Segundo a CNI, a simulação

prevê que não será possível evi-
tar totalmente o fechamento de
empresas, a queda do faturamen-
to e dificuldade de acesso ao
crédito, o que tornará os empre-
sários mais cautelosos, com
efeitos negativos diretos sobre
o PIB. Há também o fato de o
comércio internacional ter sido
bastante afetado pela pandemia,
o que dificultará o crescimen-
to das exportações brasileiras.
Esse cenário, acrescenta a CNI,
também depende da evolução
da pandemia, pois ainda não se
sabe se o avanço do coronaví-
rus vai permitir o relaxamento
das medidas mais duras de dis-
tanciamento social.

Na avaliação da CNI, o go-
verno precisa continuar na bus-
ca pela redução da dívida públi-
ca, comproametido com o equi-
líbrio fiscal e com o controle da
inflação, para aumentar a confi-
ança no país e a atração de in-
vestimento.

Medidas
A CNI lembra que uma série

de medidas foram adotadas pelo
governo federal para enfrentar a
crise de saúde pública e econô-
mica provocada pela pandemia
do novo coronavírus. Mas, para
a CNI, a questão agora é garan-
tir que essas medidas sejam
efetivas e tenham a intensida-
de necessária. Além disso, a
confederação destaca que ain-
da faltam novas medidas para
que as empresas tenham aces-
so aos recursos disponíveis para
financiamento.

Em momentos de elevado
risco, como o atual, as institui-
ções financeiras elevaram os
custos e as exigências de ga-
rantias para realizar as opera-
ções. Para a CNI, a saída para
o problema do acesso ao cré-
dito exige que o risco seja as-
sumido pelo Tesouro Nacio-
nal, como ocorreu na Europa
e nos Estados Unidos. “É o
único modo de se minimizar
pedidos de falência de uma
grande quantidade de empre-
sas e o desaparecimento dos
empregos”, disse o presidente
da CNI, Robson Braga de Andra-
de. (Agência Brasil)

Mercado financeiro prevê queda
de 4,11% na economia este ano

O mercado financeiro revi-
sou pela 13ª semana seguida a
previsão de queda da economia
este ano. A estimativa de recuo
do Produto Interno Bruto (PIB)
– a soma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país – pio-
rou de 3,76% para 4,11%.

A estimativa consta do bole-
tim Focus, publicação elabora-
da semanalmente pelo Banco
Central (BC), com a projeção
para os principais indicadores
econômicos.

A previsão para o crescimen-
to do PIB em 2021 segue em
3,2% e para 2022 e 2023 conti-
nua em 2,50%.

Dólar
A cotação do dólar deve fe-

char o ano em R$ 5, a mesma
previsão da semana passada. Para

2021, a expectativa é que a mo-
eda americana fique em R$
4,83%, contra R$ 4,75 da sema-
na passada.

Inflação
As instituições financeiras

consultadas pelo BC também
reduziram a previsão de inflação
de 2020. A projeção para o Índi-
ce Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) caiu pela
nona vez seguida, ao passar de
1,97% para 1,76%.

Para 2021, a estimativa de
inflação também foi reduzida, de
3,30% para 3,25%. A previsão
para os anos seguintes - 2022 e
2023 - não teve alterações e per-
manece em 3,50%.

A projeção para 2020 está
abaixo da meta de inflação que
deve ser perseguida pelo BC. A

meta, definida pelo Conselho
Monetário Nacional, é de 4%
em 2020, com intervalo de to-
lerância de 1,5 ponto percentu-
al para cima ou para baixo. Ou
seja, o limite inferior é 2,5% e
o superior, 5,5%.

Para 2021, a meta é 3,75% e
para 2022, 3,50%, também com
intervalo de 1,5 ponto percentu-
al em cada ano.

Selic
Para alcançar a meta de in-

flação, o Banco Central usa
como principal instrumento a
taxa básica de juros, a Selic, es-
tabelecida atualmente em 3,75%
ao ano pelo Comitê de Política
Monetária (Copom).

Para o mercado financeiro, a
expectativa é que a Selic encerre
2020 em 2,5% ao ano. A previ-

são anterior era 2,75% ao ano.
Quando o Copom reduz a

Selic, a tendência é que o crédi-
to fique mais barato, com incen-
tivo à produção e ao consumo,
reduzindo o controle da inflação
e estimulando a atividade econô-
mica. Quando o Copom aumen-
ta a taxa básica de juros, o obje-
tivo é conter a demanda aqueci-
da, e isso causa reflexos nos pre-
ços porque os juros mais altos
encarecem o crédito e estimu-
lam a poupança.

Para o fim de 2021, a expec-
tativa é que a taxa básica chegue
a 3,5% ao ano. A previsão ante-
rior era de 3,75% ao ano. Para o
fim de 2022, as instituições
mantiveram a previsão em 5,5%
ao ano e, para o fim de 2023, a
estimativa segue em 6% ao ano.
(Agência Brasil)

Segunda parcela do auxílio emergencial
terá filas menores, diz Caixa

O presidente da Caixa Eco-
nômica Federal, Pedro Guima-
rães, disse na segunda-feira,
(11) que não existem mais fi-
las para recebimento do auxí-
lio emergencial, criado para re-
duzir o impacto financeiro do
fechamento de estabelecimen-
tos e perda de arrecadação de
empregadores e empregados
por causa do avanço do novo co-
ronavírus.

Segundo Guimarães, desde a
quarta-feira passada, as filas es-
tão zeradas. “Realmente, na se-
gunda e terça-feira, há duas se-
manas atrás, houve um pouco de
atraso em questão da tecnologia
e foi onde tivemos filas, o que
já não acontece há alguns dias.
Desde quarta-feira a redução foi
enorme. Nos últimos quatro,
cinco dias, não tivemos [filas]
nas 4,2 mil agências.”

Convidado pela comissão
mista do Congresso Nacional
que acompanha as ações de com-
bate ao novo coronavírus, Gui-
marães respondeu, em video-
conferência, a perguntas de vá-
rios parlamentares. Ele reconhe-
ceu que, nas primeiras semanas
da disponibilização do benefí-
cio, houve atraso no pagamento,
mas ressaltou que grande núme-
ro de pessoas ia às agências mes-
mo sem saber se tinha direito ao
auxílio.

Segundo o presidente da Cai-
xa, 60% das filas eram forma-
das por pessoas com muitas dú-
vidas para tirar e que não ti-
nham certeza de ter direito de
receber o auxílio. Além disso,
a maior parte dos que vão às
agências são pessoas muito
carentes que, além de precisar
do dinheiro, têm dificuldades

em operar um celular ou um
caixa eletrônico. Contudo,
Guimarães disse acreditar que
as grandes filas vistas no iní-
cio do pagamento da primeira
parcela não serão mais vistas,
embora considere impossível
prever o fim de qualquer fila.
“Nós temos menos filas, e
quando tivermos a segunda par-
cela serão mais ordenadas.”

Os senadores Esperidião
Amin (PP-SC) e Zenaide Maia
(Pros-RN) lembraram Guima-
rães da possibilidade de incluir
mais pessoas entre as habilita-
das ao benefício por meio do
Projeto de Lei (PL) 873, já
aprovado no Congresso Nacio-
nal. O PL depende apenas de san-
ção do presidente da República.
Demonstrando tranquilidade em
relação ao possível aumento no
fluxo de beneficiários. Pedro

Guimarães informou que o pa-
gamento será ordenado por dia
de nascimento.

“[Sobre] essas novas catego-
rias, o mais difícil já foi feito,
será uma diferença menor. O
aplicativo já está eficiente, e a
parte operacional está bem trei-
nada. Vai ser de acordo com o
mês de nascimento. É uma coi-
sa mais fácil de organizar. Fare-
mos em dias escalonados para
não ter todo mundo na agência
ao mesmo tempo, que foi o que
aconteceu há duas semanas”,
afirmou Guimarães.

Em recado aos beneficiári-
os, o presidente da Caixa disse
que aqueles que forem conside-
rados habilitados para receber o
auxílio após o a realização do
pagamento da primeira parcela,
receberão o valor acumulado.
(Agência Brasil)

Dólar sobe e fecha a R$ 5,82 com
tensões no Brasil e no exterior

Em meio a tensões no Bra-
sil e no exterior, o dólar subiu
e aproximou-se da cotação re-
corde. O dólar comercial en-
cerrou na segunda-feira (11)
vendido a R$ 5,824, com alta
de R$ 0,084 (+1,47%). Esse é
o segundo maior valor nominal
(sem considerar a inflação)
desde a criação do real, só per-
dendo para a última quinta-fei-
ra (7), quando a cotação tinha
fechado em R$ 5,84.

O euro comercial fechou a
R$ 6,293, com alta de 1,23%.

A libra comercial encerrou o
dia vendida a R$ 7,181, com
alta de 0,9%.

O dólar operou em alta du-
rante toda a sessão. Na máxima
do dia, por volta das 16h30, en-
costou em R$ 5,84. A divisa acu-
mula alta de 45,14% em 2020.

O Banco Central (BC) in-
terferiu pouco no mercado. A
autoridade monetária fez um
leilão de contratos novos de
cerca de US$ 500 milhões de
swap cambial – que equivalem
à venda de dólares no mercado

futuro.
Nos últimos dias, os inves-

tidores têm repercutido a de-
cisão do Comitê de Política
Monetária (Copom) do Banco
Central de reduzir a Selic (taxa
básica de juros) para 3% ao
ano. Além de reduzir a taxa
além do estimado, o BC indi-
cou que pretende promover um
novo corte de até 0,75 ponto
percentual em junho, o que
poderia levar a Selic 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 estrangei-
ros. As tensões políticas inter-
nas também interferiram nas
negociações, principalmente
em torno do veto à exclusão de
diversas categorias de servido-
res estaduais e municipais do
congelamento de salários que
consta da lei de ajuda aos esta-
dos e às prefeituras afetadas
pela pandemia de covid-19.
(Agência Brasil)
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CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO RADIALISTA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/02/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP,
FILHO DE ZENERIO GOMES DE ALMEIDA E DE ALAIDE CERQUEIRA DOS SANT OS. NICOLE COSTA
KYRIAKOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO RELAÇÕES PÚBLICAS, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (08/07/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE WILLIAM KYRIAKOS JUNIOR E DE CRISTIANE COSTA KYRIAKOS.

MARCIO NASCIMENT O BISPO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE GERAL,
NASCIDO EM LAGEDINHO, BA NO DIA (20/05/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSUE ARAUJO BISPO E DE VALDEZIA NASCIMENTO
BISPO. JENNIFER TELES DE CARVALHO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO MANICURE,
NASCIDA  EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (22/12/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JEFTHE JUVENAL DE CARVALHO E DE ROSANGELA
GERALDA TELES.

ROBERT O DIAS MENEZES, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ESTOQUISTA, NASCIDO
EM BURITAMA, SP NO DIA (24/07/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE APARECIDO GERALDO MENEZES E DE APARECIDA ROSA DIAS MENEZES.
CLEIDE DE LIMA  VIANA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROMOTOTA DE VENDAS,
NASCIDA EM BRAGANÇA PAULISTA, SP NO DIA (07/06/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ JUSSIER VIANA E DE ROSA LUIZ DE LIMA VIANA.

FRANCINALDO DA CONCEIÇÃO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE
MANUTENÇÃO, NASCIDO EM TERESINA, PI NO DIA (21/02/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHO DE RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO. MARTA
REGIS DA SILVA ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BANCÁRIA, NASCIDA EM TERESINA,
PI NO DIA (10/03/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE RAIMUNDO ALVES DA SILVA FILHO E DE SONIA MARIA DA SILVA ALVES.

ADELY NEY GALDINO DOS SANTOS,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MECÂNICO DE
MANUTENÇÃO, NASCIDO EM OSASCO, SP NO DIA (22/10/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ADELY NEY DOS SANTOS E DE MARIA ROSEANE
GALDINO DA SILVA. ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/06/1984), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE TEMISTOCLES PEREIRA DE SOUZA
E DE CLARICE AGOSTINHO DA SILVA.

MARCOS ANTONIO VENANCIO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO
EM SANTO AMARO, SP NO DIA (23/12/1960), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO VENANCIO E DE MARIA APPARECIDA TRISTÃO VENANCIO.
TATIANE TAVARES DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO PEDAGOGA, NASCIDA EM
ITANHAÉM, SP NO DIA (15/07/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO VICENTE, SP, FILHA DE
FRANCISCO DA SILVA E DE SALVELINA TAVARES.

REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO EMPREITEIRO
DE OBRA, NASCIDO EM PLANALTO, BA NO DIA (23/02/1963), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE OSVALDO FERREIRA DOS ANJOS E DE ELIZABETE DA
ASSUNÇÃO DOS SANT OS FERREIRA. SANDRA CAMPOS VIEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA,
PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/07/1970), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO VIEIRA E DE EURIDES
CAMPOS
VIEIRA.

KENNEDY GOMES SARAIVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO
EM FOR TALEZA, CE NO DIA (08/02/1965), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE VALTER GOMES COUTINHO E DE FRANCISCA GOMES SARAIVA. THALITA
GALVÃO DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM DIADEMA, SP
NO DIA (23/12/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
MARCELO VAZ DE OLIVEIRA E DE TANIA MARIA GALVÃO DE OLIEIA.

ALVARO SILVA ROGERI, ESTADO CIVIL  DIVORCIADO, PROFISSÃO INSTRUTOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (27/10/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ALVARO ROGERI E DE SUELY PRATA E SILVA. JULIANA MENEZES ZIMBRES,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MÉDICA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/05/1982),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE SEBASTIÃO DOS
SANTOS ZIMBRES E DE MARIA APARECIDA MENEZES ZIMBRES.

JOSÉ SUPRINO BEZERRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO
EM SAÍRE, PE NO DIA (12/09/1960), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE SEVERINO SUPRINO BEZERRA E DE ZULEIDE BEZERRA TORRES. EDNA SOARES
COELHO,  ESTADO CIVIL VIÚVA, PROFISSÃO AGENTE DE SAÚDE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (25/07/1976), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOSÉ DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS E DE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DOS SANTOS.

FERNANDO JOHN FRIEDMANN JÚNIOR,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/06/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP,
FILHO DE FERNANDO JOHN FRIEDMANN E DE MARINEZ PANZENBOECK FRIEDMANN. MARIA
VITÓRIA RIGO DE MELO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PUBLICITÁRIA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (16/09/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE LUIZ ALBERTO MENDONÇA DE MELO E DE SANDRA BUSCH RIGO MENDONÇA DE
MELO.

MATHEUS AGOSTINIANO DA SILVA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO DE
ELETRÔNICO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (09/09/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO CELESTINO DOS SANTOS E DE MARIA
ELIANE DA SILVA. ANGELA FRANCISCO TELES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COZINHEIRA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/05/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO BATISTA TELES E DE IVANI APARECIDA FRANCISCO TELES.

MARIA CAROLINA VIEIRA DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE CONTROLE,
NASCIDA  EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (02/06/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANDREA CARLA VIEIRA DE LIMA. AMANDA LOUISE
LOURENÇO LUCAS,  ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (02/07/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE CLAUDINO LUCAS E DE MARCIA REGINA FARIA LOURENÇO LUCAS.

MOISÉS PINHEIRO DE VILHENA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GARÇOM, NASCIDO EM
BELÉM, PR NO DIA (25/05/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ANISIO MARQUES VILHENA E DE JOANA CÉLIA PINHEIRO DE VILHENA. VIRGINIA DE
OLIVEIRA SANTANA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DOMÉSTICA, NASCIDA EM OSASCO,
SP NO DIA (05/03/1964), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE LUIZ BISPO SANTANA E DE ANA RITA DE OLIVEIRA.

SANDRO DIEGO CAMPOS DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE GERAL,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/03/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JAIR CARLOS DE SOUZA E DE SANDRA REGINA DE
MORAIS CAMPOS DE SOUZA. NATÁLIA CAROLAINE FIGUEREDO PIRES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA EM ALTOS, PI NO DIA (18/12/1996), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CARLOS ANTUNES BACELAR
PIRES E DE NÁDIA GONÇALVES FIGUEREDO.

GILBERTO CAMARGO ONIAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA ADMINISTRATIVO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/09/1977), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE WALDIR BUENO ONIAS E DE ALICE CAMARGO ONIAS.
CRISTIANE DORTA SOARES GASIGLIA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO BIBLIOTECÁRIA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/07/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE RAMIRO GASIGLIA E DE NILZA DORTA SOARES GASIGLIA.

ALESSANDRO MIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COORDENADOR DE
TECNOLOGIA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/12/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE DARCI MAGELA DA SILVA E DE VÂNIA MARA
MIRA DA SILVA. VALDIRENE SEDENEI SZULC, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO GERENTE
OPERACIONAL, NASCIDA EM QUEDAS DO IGUAÇU, PR NO DIA (10/11/1985), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE WALDIR JOSE SZULC E DE
VALENTINA ROSA SZULC.

JOÃO VITOR GOMES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CUMIM, NASCIDO EM
TABOÃO DA SERRA, SP NO DIA (26/11/2001), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO VIANA DA SILVA E DE ELIANE GOMES DE OLIVEIRA. MIRIAN
SARAH CARDOSO DE ALENCAR, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (30/03/2001), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOSE FERREIRA DE ALENCAR FILHO E DE MARIA DA CONSOLAÇÃO
FERREIRA DE ALENCAR.

EDVANDO EMÍLIO XAVIER,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO EM
CRUZ DAS ALMAS, BA NO DIA (12/08/1956), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ XAVIER E DE MARIA EMÍLIA XAVIER. IVANISE GONZAGA DA
CONCEIÇÃO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO APOSENTADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (27/12/1965), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
EPIFÂNIO GONZAGA DA CONCEIÇÃO E DE ESTELITA GONZAGA DA CONCEIÇÃO.

ALEXSANDRO ARAUJO CAVALCANTI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VIGILANTE, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/04/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI E DE MARIA JOSE ARAUJO CAVALCANTI.
ANTONIA ROSALY RODRIGUES, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DOMÉSTICA, NASCIDA
EM SABINÓPOLIS, MG NO DIA (21/11/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIA JANUARIA RODRIGUES.

JOSMAR FERNANDES CAMARGO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ANALISTA DE
SISTEMAS, NASCIDO EM CURITIBA, PR NO DIA (20/01/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JERONIMO FERNANDES DE CAMARGO E DE MARIA DA
LUZ CAMARGO. VANESSA MARIA DE SOUZA DANTAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
DESIGNER DE MODAS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/02/1979), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCOS CALEX DANTAS E DE
ELIANA MARIA DE SOUZA DANTAS.

GILLMAR SANTOS DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONTROLADOR DE
ACESSO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/07/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE GILMARIO JOSÉ DE OLIVEIRA E DE MARIA JOSÉ JESUS
DOS SANTOS. IARA PINTO SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA
EM SÃO PAULO NO DIA (11/07/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE JANILSO LOPES DE SOUZA E DE MARINALVA SANTOS PINTO.

LUCAS SANTOS SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUTONOMO, NASCIDO EM JANDIRA,
SP NO DIA (16/01/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO EMBU DAS ARTES, SP, FILHO DE ALOISIO
RIBEIRO DA SILVA E DE MARIA DE LOURDES GOMES SANTOS SILVA. DAYANE SILVA DE PAULA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (03/02/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
E MARCOS ALCIDES DE PAULA E DE ANA CLAUDIA SILVA DE PAULA.

ANTONIO MEIRELES DA SILVA JUNIOR, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/01/1973), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO MEIRELES DA SILVA E DE MARIA VITORIA
ARAUJO. KELLY RODRIGUES CASSALHO,  ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
RECEPCIONISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/12/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE AIRTON CASSALHO E DE ANA MARIA RODRIGUES
DE SOUSA CASSALHO.

VIRLANDO ALVES DE SOUSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO , NASCIDO EM EXU, PE NO
DIA (12/12/1952), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE
JOÃO GERALDO DE SOUSA E DE MARIA ALVES DA CUNHA. ELISABETH DOS SANTOS OLIVEIRA,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/10/
1960), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE AROLDO DE
OLIVEIRA E DE VALDETE DOS SANTOS OLIVEIRA.

GREYCE CRISTINE RAMIRES SANCHES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BANCÁRIA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/01/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE DAVI LAMEIRA SANCHES E DE CASSIA REGINA CALMON
RAMIRES SANCHES. TAISLAINE OLIVEIRA PINTO COELHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
CORRETORA DE IMÓVEIS, NASCIDA EM VIÇOSA, MG NO DIA (19/08/1996), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE SANDOVAL DANIEL PINTO COELHO
E DE MARIA EDINEI OLIVEIRA COELHO.

OSINALDO OLIVEIRA DA CUNHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CAIXA FRENTISTA,
NASCIDO EM SÃO JOÃO DO CARIRI, PB NO DIA (01/07/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE OSVALDO RODRIGUES DA CUNHA E DE MARIA CELESTE
OLIVEIRA DA CUNHA. LUCINEIDE RAMOS DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO
LAR, NASCIDA EM CONGO, PB NO DIA (06/08/1978), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL JOSÉ NETO E DE MARIA DA PAZ VELEIS.

SERGIO DOUGLAS DE ALENCAR MAGALHÃES, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO MÚSICO,
NASCIDO EM SANTOS, SP NO DIA (15/03/1973), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO DE ALENCAR MAGALHÃES E DE YOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS.
LILIAN GONÇALVES SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ANALISTA DE ATENDIMENTO
PLENO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/05/1978), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE BENJAMIN ALVES DA SILVA E DE ALMERITA GONÇALVES
DA SILVA.

FELIPE AVELLAR GIACON, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VETERINÁRIO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (05/01/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ALFREDO GIACON NETO E DE ANA CELIA AVELLAR. MIRELLE MARRY JOSÉ
DE SOUSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO GESTORA DE RECURSOS HUMANOS, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/10/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE SEBASTIÇAO LUIZ DE SOUSA E DE TEREZINHA MARIA JOSÉ SOUSA.

GUSTAVO MATSUOKA YOSHIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GERENTE DE PRODUTOS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/02/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JORGE TOSHIHARU YOSHIDA E DE MARLY YURICO
MATSUOKA YOSHIDA. CAMILA COSTA E SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADVOGADA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/09/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ELIDIO FRANCISCO DA SILVA E DE MARIA GORETE DA
COSTA SILVA.

HOMALY NAVES LUQUE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TANATÓLOGO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (11/09/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRIT O, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ ROBER TO LUQUE E DE ROSEMEIRE NAVES DOS REIS. DANIELE ALVES
MARTINS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO FUNCIONÁRIA PÚBLICA, NASCIDA EM TABOÃO
DA SERRA, SP NO DIA (26/11/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA EMBU DAS ARTES, SP, FILHA DE
ANTONIO JOSÉ MARTINS E DE REJANE MARIA ALVES.
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RITLER OLIVEIRA PEIXOTO E RAISSA CAROLINE DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
ATENDENTE, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 03/09/1996, FILHO DE PEDRO SALES
PEIXOTO E DE ALEXANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO
LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 27/02/2001, FILHA DE E DE JOSETH DA SILVA.

JOSÉ CARLOS BATISTA LOPES E RAIMUNDA DAS VIRGENS RODRIGUES. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MECANICO, VIÚVO, NASCIDO EM SALVADOR, BA, NO DIA 27/04/1955, FILHO DE E DE
JULIA BATISTA LOPES. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM
ENTRE RIOS, BA, NO DIA 07/08/1972, FILHA DE JOSÉ RODRIGUES DA CONCEIÇÃO E DE ANTONIA
DAS VIRGENS.

CESAR AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA ROLIM E ISABELLA DE BARROS COSTA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, JARDINEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 13/
04/1985, FILHO DE DORIO PEREIRA ROLIM E DE SILVIA REGINA DOS SANTOS. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR DE LIMPEZA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP,
NO DIA 05/08/1995, FILHA DE AMBROSIO BARBOSA COSTA E DE ANA PAULA DE BARROS COSTA.

JESSÉ ALVES DE JESUS E ANA PAULA SOUZA PAIXÃO. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
PROFESSOR, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 25/07/1981, FILHO DE ALFREDO
ALVES DE JESUS E DE DONINA MARIA DE JESUS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
PROFESSORA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 04/09/1992, FILHA DE HELENO
GENUARIO DA PAIXÃO E DE MARIA AUXILIADORA DE SOUZA LUNA DA PAIXÃO.

FLAVIO ANTONIO DE SOUZA E TAIANE GUABIRABA DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, OPERADOR DE FABRICAÇÃO, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA
19/09/1981, FILHO DE E DE MARTA HELENA DE SOUZA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
ESCRITURÁRIA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 26/05/1998, FILHA DE OSVALDINO
GUABIRABA DOS SANTOS E DE MARIA APARECIDA DOS SANT OS.

MAURICIO MATHEUS ALVES DO PRADO E VALÉRIA DE ALMEIDA SANTIAGO. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AJUDANTE GERAL, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO
DIA 25/08/1994, FILHO DE MAURICIO APARECIDO DO PRADO E DE ROSANA ALVES NASCIMENTO.
ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA
09/07/1987, FILHA DE VANDERLEI PEREIRA SANTIAGO E DE ZENAIDE APARECIDA ALMEIDA DA
SILVA.

ALEX SOUZA DE JESUS E JESSICA NARCISO DE AQUINO. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUXILIAR DE LIMPEZA, SOLTEIRO, NASCIDO EM IGUAÍ, BA, NO DIA 31/03/1993, FILHO DE MIGUEL
DE JESUS E DE SIRLENE SOUZA DE JESUS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, BALCONISTA
DE LANCHONETE, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 29/01/1998, FILHA DE SINVAL
NARCISO DE AQUINO E DE ELISANGELA VIRTUOSA DE ARAUJO.

JEFERSON PATRICK E ALEXANDRA SANT OS LEMOS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUTÔNOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM ITAPETINGA, BA, NO DIA 28/10/1992, FILHO DE E DE . ELA,
DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUIDADORA DE IDOSOS, DIVORCIADA, NASCIDA EM VITÓRIA
DA CONQUISTA, BA, NO DIA 01/09/1975, FILHA DE JOÃO CARLOS LEMOS E DE EURIDES SANTOS
LEMOS.

RENAN PABLO DO CARMO CUNHA E JESSICA DE SOUZA BASTOS.  ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MANOBRISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 03/07/1996, FILHO DE
ANTONIO PAULO ALVES DA CUNHA E DE LUCI PAULA DO CARMO CUNHA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA
24/05/1996, FILHA DE JAILSON ALVES BASTOS E DE CLAUDETE PINTO DE SOUZA.

ULISSES MENDES BATISTA E ADRIANA APARECIDA DE SOUZA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, POLICIAL MILITAR, SOLTEIRO, NASCIDO EM BAEPENDI, MG, NO DIA 18/02/1975, FILHO
DE JOSÉ ALVES BATISTA E DE TERESA MENDES BATISTA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 31/03/1981, FILHA DE JOÃO RIBEIRO DE
SOUZA E DE MARIA SEBASTIANA DE SOUZA.

SILVIO PAULO CORREA E ANDREIA LUIZ VIEIRA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
VIDRACEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO EM DIADEMA, SP, NO DIA 18/06/1968, FILHO DE ARMINDO
CORREA E DE DULCE ALVES. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, , DIVORCIADA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP, NO DIA 17/01/1976, FILHA DE GERALDO VIEIRA DOS SANTOS E DE CLEMENCIA
LUIZ VIEIRA.

JOSÉ DOS PASSOS FILHO E MARIA TRINDADE DE SANTANA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
MOTORISTA APOSENTADO, SOLTEIRO, NASCIDO EM CARIRA, SE, NO DIA 21/11/1950, FILHO DE
JOÃO DOS PASSOS E DE MARIA DE JESUS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR,
SOLTEIRA, NASCIDA EM NOVA SOURE, BA, NO DIA 20/05/1951, FILHA DE AUGUSTINHO BERNADINO
DE SANTANA E DE JOANA MARIA DE JESUS.

FABIANO FERREIRA SIQUEIRA E DANIELE MODESTO DANIEL. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, CONTROLADOR DE ACESSO, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA
27/02/1987, FILHO DE DIRCEU RODRIGUES SIQUEIRA E DE ANTONIA FERREIRA SIQUEIRA. ELA,
DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ATENDENTE DE SAC, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA 12/09/1986, FILHA DE ANTONIO CARLOS DANIEL E DE MARIA DAS GRAÇAS MODESTO
DANIEL.

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.

Saia Empreendimentos e Participações Ltda
CNPJ/MF Nº 60.396.116/0001-13 - NIRE 35200033238

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas de 22.04.2020
Data, Local, Hora: 22.04.2020, às 11 horas, na sede, Rua Alvarenga, nº 467, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do 
capital social. Mesa: Presidente: Hildebrando Leocadio Vieira Filho, Secretário: Nathalia Cristina Pereira e Silva. Deli-
berações Aprovadas: (1) Em conformidade com o artigo 1.082, II, da Lei nº 10.406/02, os sócios quotistas aprova-
ram a redução do capital social do atual valor de R$ 7.930.700,00, para R$ 4.930.700,00, redução, portanto, de R$ 
3.000.000,00, mediante o cancelamento e reembolso de 3.000.000 de quotas, feito com base no valor contábil. (2) O 
pagamento do reembolso, mediante restituição em dinheiro, conforme disponibilidade de caixa da Sociedade ou bens 
e direitos do ativo da Sociedade, pelo valor contábil, conforme faculta o artigo 419 do Regulamento do Imposto de 
Renda (Decreto nº 3.000, de 26/03/1999). Alteração do contrato social consignando o novo valor do capital social. En-
cerramento: Nada mais. Sócios: Independência Empreendimentos e Participações Ltda, Hildebrando Leocadio Vieira 
Filho - Sócio Administrador, Ana Maria D´Agosto Vieira - Sócia Administradora, Hildebrando Leocadio Vieira Filho. 

GAIA SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/ME 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 63ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A. 
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/ME 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 63ª Série da 4ª Emissão 
da Emissora, fi rmado em 18 de dezembro de 2013 (“Termo de Securitização”), pela Emissora e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários, na qualidade de agente fi duciário dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 63ª Série da 4ª Emissão da Emissora 
(“Agente Fiduciário”, “CRI” e “Emissão”, respectivamente), convoca os Srs. titulares de CRI da Emissão (“Titulares dos CRI”), a reunirem-se 
em Assembleia Geral de Titulares dos CRI, a realizar-se no dia 2 de junho de 2020, às 10:00 horas, em segunda convocação, de forma 
remota/eletrônica, em virtude da situação de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19 e em atenção ao Decreto nº 64.881, 
de 22 de março de 2020, do Governo do Estado de São Paulo, bem como ao Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020, 
através da plataforma https://meet.google.com, de forma que o link de acesso será disponibilizado aos Titulares de CRI até 1 (um) dia antes 
da data marcada para a realização da reunião, àqueles que previamente enviarem à Emissora e ao Agente Fiduciário, os documentos de 
comprovação de poderes, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Concessão, ou não, de carência no pagamento de Juros Remu-
neratórios e de amortização mensal da Cédula de Crédito Bancário nº 2013121802 referente à Crédito Destinado a Empreendimentos Alvo 
(“CCB”), pelo prazo de 92 (noventa e dois) dias, contados a partir da parcela prevista para pagamento em 14 de maio de 2020, inclusive, até 
a parcela prevista para pagamento em 14 de agosto de 2020, inclusive, conforme disposto na Cláusula 4.3 da CCB e curva de pagamentos 
da CCB constante do Anexo III da CCB (“Pagamentos da CCB” e “Anexo III – Curva de Pagamentos da CCB”, respectivamente), sendo certo 
que até a próxima parcela a ser paga em 14 de setembro de 2020, exclusive, incidirão Juros Remuneratórios e atualização monetária sobre 
o valor nominal da CCB, conforme cláusulas 4.1 e 4.2 da CCB e, consequentemente, a carência no pagamento de Juros Remuneratórios 
e de amortização mensal do CRI pelo mesmo prazo de 92 (noventa e dois) dias, contados a partir da parcela prevista para pagamento em 
19 de maio de 2020, inclusive, até a parcela prevista para pagamento em 19 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 II ao Termo de Securitização (“Remuneração dos 
CRI” e “Anexo II – Curva de Amortização dos CRI”, respectivamente), sendo certo que até a próxima parcela a ser paga em 19 de setembro 
de 2020, exclusive, incidirão Juros Remuneratórios e atualização monetária sobre o valor nominal unitário dos CRI, conforme cláusulas 
5.1 e 5.2 do Termo de Securitização; (ii) caso seja aprovado o item acima, aprovar, ainda, o reescalonamento das parcelas da curva de 
pagamentos da CCB, e a substituição do Anexo III – Curva de Pagamentos da CCB e, consequentemente, o reescalonamento das parcelas 
da curva de amortização dos CRI e, a substituição do Anexo II – Curva de Amortização dos CRI do Termo de Securitização; e (iii) autorização 
à Emissora e ao Agente Fiduciário para praticarem todos os atos e celebrarem 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 (conforme defi nido no Termo de Securitização), 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 Emissora àqueles que enviarem por correio 
eletrônico jurídico@grupogaia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, os documentos que comprovem os poderes daqueles que 
participarão em representação ao investidor, e 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, 11 de maio de 2020. 

GAIA SECURITIZADORA S.A

Brasil Pet – Comércio e Serviços de Pet Shop S/A
CNPJ/ME nº 18.745.792/0001-99 - NIRE 35.300.480.074

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 21.10.2019
Data, Hora, Local: 21.10.2019, 10h, na sede social, Rua Tabapuã, 41, conjunto 21, São Paulo/SP. Presença: totalidade do 
capital social votante. Mesa: Presidente: Rodrigo Cavalcanti Araújo de Albuquerque; Secretário: Nickson Vilas Boas dos San-
tos. Deliberações Aprovadas: (A) A realização da 1ª Emissão e da 2ª Emissão das Debêntures, nos termos do artigo 59 
da Lei das S.A, e das seguintes escrituras de emissão das Debêntures da Companhia: (a) Instrumento Particular de Escritura 
da 1ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações em Série Única (“Escritura de 1ª Emissão”); e (b) Instrumento Particular 
de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações em Série Única (“Escritura de 2ª Emissão” e, em conjunto 
com Escritura de 1ª Emissão, doravante denominadas “Escrituras de Emissão”), as quais terão as características adiante es-
pecifi cadas e serão emitidas de acordo com as seguintes condições: (a) Número das Emissões. as presentes Emissões 
constituem a 1ª Emissão e a 2ª Emissão de Debêntures da Companhia; (b) Valor Total de Cada Emissão. No tocante ao 
montante total de cada Emissão, as Debêntures das Emissões terão as seguintes distinções entre si, além de outras previstas 
nas Escrituras de Emissão: (i) 1ª Emissão: O montante total da 1ª Emissão é de até R$ 1.500.000,00; e (ii) 2ª Emissão: O 
montante total da 2ª Emissão é de até R$ 2.550.000,00. (c) Valor Nominal Unitário. as Debêntures terão valor nominal 
unitário, na Data de Emissão, de R$ 50.000,00 (“Valor Nominal Unitário”); (d) Quantidade de Debêntures e Séries. No 
tocante à quantidade de Debêntures e Séries de cada Emissão, as Debêntures das Emissões terão as seguintes distinções en-
tre si, além de outras previstas nas Escrituras de Emissão: (i) 1ª Emissão: A 1ª Emissão será composta por 30 Debêntures 
emitidas em série única; e (ii) 2ª Emissão: A 2ª Emissão será composta por 51 Debêntures emitidas em série única. (e) Co-
locação. as Debêntures serão objeto de colocação privada, sem intermediação de instituições integrantes do sistema de dis-
tribuição de valores mobiliários e sem qualquer esforço de venda perante o público em geral; (f) Data de Emissão. para 
todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 23.10.2019 (“Data de Emissão”); (g) Conversibilidade. No 
tocante à conversibilidade, as Debêntures serão conversíveis em ações preferenciais, sem direito a voto, representativas do 
capital social da Companhia (“Conversão”); (h) Espécie e Garantia. As Debêntures das Emissões não terão garantia real 
ou fi dejussória; (i) Forma, Tipo e Comprovação da Titularidade das Debêntures. as Debêntures das Emissões se-
rão da forma nominativa e, para todos os fi ns de direito, a sua titularidade será comprovada pelo registro dos nomes de seus 
titulares no livro de registro de debêntures aberto pela Companhia, registrado na JUCESP e arquivado na sede da Compa-
nhia. (j) Prazo e Data de Vencimento. As Debêntures terão prazo de validade de 4 anos contados de sua Emissão (“Pra-
zo”) e tornar-se-ão exigíveis 45 dias após o término do Prazo sem que tenha ocorrido uma Conversão ou um Regaste Ante-
cipado; (k) Remuneração. o Valor Nominal das Debêntures será atualizado monetariamente com base no Índice de Preços 
ao Consumidor (“IPCA”). Não haverá a incidência de juros sobre as Debêntures das Emissões; (l) Destinação dos recur-
sos. os recursos líquidos obtidos pela Companhia com as Emissões serão utilizados para o desempenho de suas atividades, 
em consonância com o seu objeto social; (m) Forma de Integralização. As Debêntures das Emissões terão as seguintes 
distinções entre si, além de outras previstas nas Escrituras de Emissão: (i) 1ª Emissão: o(s) debenturista(s) da 1ª Emissão 
deverá(ão) integralizar as Debêntures no prazo máximo de 5 dias, contados da data de subscrição; e (ii) 2ª Emissão: o(s) 
debenturista(s) da 2ª Emissão deverá(ão) integralizar as Debêntures no prazo máximo de 4 meses, contados da data de subs-
crição; (n) Prazo para Conversão das Debêntures. o(s) debenturista(s) da 1ª Emissão ou da 2ª Emissão poderá(ão) 
exercer o direito de Conversão integral dentro do prazo de 30 dias subsequentes ao 18º ou ao 36º ou ao 48º mês de aniver-
sário da Emissão (“Período(s) de Conversão”); e (o) Resgate Antecipado. A qualquer momento durante o Prazo (exceto 
durante os Períodos de Conversão), a Companhia poderá manifestar o seu interesse no resgate antecipado total de cada De-
bênture da 1ª Emissão e da 2ª Emissão, nos termos da legislação aplicável. Caso a Companhia manifeste o seu interesse em 
efetuar o resgate antecipado, esta deverá efetuar o pagamento, ao respectivo debenturista, no valor correspondente a 3 ve-
zes o Valor Nominal Unitário de cada Debênture, no prazo de 15 dias contados do término do prazo para manifestação da in-
tenção do resgate antecipado. Findo o último Período de Conversão após o término do Prazo sem que tenha havido a Con-
versão ou o resgate antecipado, a Companhia se obrigará a restituir ao referido debenturista, no prazo de 45 dias contados 
do término do Prazo, o Valor Nominal Unitário relativo à cada Debênture devidamente atualizado pelo IPCA; (p) Demais 
características. as demais características das Debêntures encontrar-se-ão descritas nas Escrituras de Emissão e serão ne-
gociadas pela Diretoria da Companhia; (B) A autorização aos diretores da Companhia para praticarem todos os atos e ado-
tarem todas as providências necessárias para a implementação das matérias ora aprovadas, incluindo, mas não se limitando 
à negociação e celebração das competentes Escrituras de Emissão das Debêntures, bem como a contratação dos assessores 
legais das Emissões. Encerramento: Nada mais. Acionistas: Rodrigo Cavalcanti Araujo de Albuquerque; Paulo Ricardo 
Braz; Nickson Vilas Boas dos Santos; Grantia Participações Ltda (por Fernando Bruno de Albuquerque); Somalfa Brasil Partici-
pações Ltda (por Nuno Miguel Cabral da Silva Nunes); e PPG Investimentos, Locação e Administração de Imóveis Ltda (por 
Sigfredo Edmilson Pinheiro Neto). JUCESP 33.470/20-0 em 21/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BUTIÁ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF N° 06.898.362/0001-28 - NIRE N° 35.300.316.177

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: No dia 30 de abril de 2020, às 11:00 horas, na sede da sociedade, na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas nº 14.171, 15º andar. MESA:Presidente, Michael Leon 
Schmulian; Secretário, Virgilio Borba;CONVOCACÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada, nos termos do 
art. 124, § 4°, da Lei nº 6.404/76, face à presença do único acionista da Companhia, conforme assinatura 
constante do Livro de Presença de Acionistas; DELIBERAÇÕES: O único acionista decidiu aprovar a redu-
ção do capital social de R$ 202.586.330,00 (duzentos e dois milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, 
trezentos e trinta reais) para R$ 201.386.330,00 (duzentos e um milhões, trezentos e oitenta e seis 
mil, trezentos e trinta reais)  mediante o cancelamento de 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) ações 
ordinárias. A redução far-se-á mediante a restituição ao único acionista Alumina Limited do Brasil S/A, 
em moeda corrente, do valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), a ser feita na forma 
da lei; (3) em consequência da resolução ora adotada, foi aprovada a alteração do artigo 5º do estatuto 
social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 201.386.330,00 
(duzentos e um milhões, trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e trinta reais) dividido em 201.386.330 
(duzentos e um milhões, trezentas e oitenta e seis mil, trezentas e trinta) ações ordinárias, nominativas, 
com valor nominal de R$1,00 (um real) cada”; (4) determinar à diretoria que proceda à publicação desta 
ata na forma prevista no artigo 174 da Lei n° 6.404, de 1976, e, quando oportuno, à sua apresentação, 
para registro, na Junta Comercial do Estado de São Paulo. ENCERRAMENTO: Às 12:00 horas, após lida, 
aprovada e assinada a ata da assembleia. São Paulo, 30 de abril de 2020. Michael Leon Schmulian - Presidente; 
Virgílio Borba - Secretário. ALUMINA LIMITED DO BRASIL S.A. - Michael Leon Schmulian - Diretor.

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ 19.699.063/0001-06

Edital para Conhecimento de Terceiros Interessados, Com 
Prazo de 10 (dez) dias, expedido nos autos do PROC. Nº 
1000209-20.2016.8.26.0283. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
Vara Única, do Foro de Itirapina, Estado de São Paulo, Dr(a).
Leonardo Christiano Melo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) Mata de 
Santa Genebra Transmissão S/A move uma Procedimento 
Comum Cível - Servidão (Liminar)de Desapropriação contra 
Graciano Ressurreição Affonso Neto e Roberta Affonso 
Toledo, objetivando constituição de servidão administrativa 
nos imóveis de matrículas 23.607 e 24.639 do 2º CRI de Rio 
Claro, declarados de utilidade pública conforme Contrato de 
Concessão de Transmissão de Energia Elétrica nº 001/2014 
ANEEL – Processo 48500.002780/2013-41, publicado no 

depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital 

NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Itirapina, aos 28/02/2020.

12ª Vara Cível, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0033186-49.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). Fernando José Cúnico, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) José Carlos Gaich e
Aparecida Ianovich, CPF: 075.030.238-05, RG: 7.755355, CPF: 139.229.138-06, RG: 17328577, nos autos do
Cumprimento de Sentença, apresentado por Beneficência Médica Brasileira S/A - Hospital e Maternidade
São Luiz, CNPJ: 60.811.759/0001-86 UNIDADE ITAIM (NOVA DENOMINAÇÃO DE BENEFICÊNCIA
MÉDICA BRASILEIRA S.A - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ) que, por se encontrar em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a(s) resp ectiva(s ) INTIMAÇÃO(ÕES), por EDITAL, para que em 15
dias, a fluir após o prazo deste edital, efetue(m) o pagamento do débito atualizado no valor de R$ R$ 38.618,62
(julho/2016), acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito, e também
honorários advocatícios. Ciente(s), ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o(a)(s) executado(a)(s),
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente(m), nos próprios autos, a(s) respectiva(s)
impugnação(ões). Não sendo a(s) impugnação(ões) apresentada(s), em prol do(a)(s) executado(a)(s) será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  12 e 13/05

14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1067457-36.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional
II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) CARLOS WORLEN SANTANA DE OLIVEIRA, CPF 437.742.688-51, que lhe foi proposta
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Box 9 Comercio de Veículos Ltda Epp, objetivando
comunicar da restrição veicula e penhora sobre os seguintes bens: veículo de Marca FORD, Modelo ESCORT
GL, chassi 8AFZZZ54ASJ064530, na cor VERDE, ano 1995 e modelo 1996, Placa LXI 8821, Renavam
00647473674. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, expede-se o EDITAL, para que
em 03 dias úteis, a fluir após o prazo supra, paguem o débito atualiza do, acrescido das cominações legais,
caso em que a verba honorária será reduzida pela metade e, querendo, ofereçam embargos no prazo de 15
dias úteis, facultando aos executados nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o
depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06
parcelas mensais, acrescidas de correção e juros, sob pena de penhora e avaliação de bens, ficando advertidos
que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do art. 257, IV do CPC. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 12 e 13/05

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República Federativa do Brasil, a
requerimento da VERT 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 para purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pelo VERT COMPANHIA
SECURATIZADORA, para aquisição do imóvel localizado na Rua V igário 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, VERT 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
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EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1048781-71.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FABIO RODRIGUES 
PENERA - ME, CNPJ 11.693.648/0001-07, com endereço à Rua Moises Marx, 1045, Casa 03, Vila Aricanduva, CEP 03507-000, São Paulo - SP  
FABIO RODRIGUES PENERA KOGA, Brasileiro, Solteiro, Empresário, CPF 300.762.138-03, com endereço à Rua Moises Marx, 1045,  
Casa 03, Vila Aricanduva, CEP 03507-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO 
BRADESCO S/A, para cobrança de R$ 32.279,55 (maio/2016), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 9.213.349. Estando 

valor em execução, mais custas e honorários, requererem o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014800-74.2018.8.26.0005 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a).
LUCILIA ALCIONE PRATA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROSIMAR PEREIRA SILVA DO
NASCIMENTO, Brasileiro, Casada, Empresária, RG 28.142.098-1, CPF 168.931.388-90, com endereço à
Rua Itajuibe, 923, AP 04,0, Jardim Nelia, CEP 08142-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO DO BRASIL S/A, alegando em síntese: Cobrança da
quantia de R$ 255.000,00 representa pela Cédula de Crédito Bancário nº 119.207.250. Encontrando-se a
executada em lugar incerto e não sabido foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para o pagamento integral do débito no prazo de 03 dias ou no prazo de 15 dias oferecer
embargos à execução podendo no mesmo prazo firmar pedido de parcelamento do débito mediante
reconhecimento da dívida e depósito judicial de 30% do valor da execução, incidente também sobre custas e
honorários e pagamento do saldo de 70% em seis parcelas mensais, corrigidas monetariamente e acrescida
de juros de mora de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não havendo manifestação nos autos , o executado será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de abril de 2020.

Jornal
ODIASP

Ligue:

3258-1822
3258-0273
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LEILÃO dia 12/05/2020

TERÇA-FEIRA
Leilão 11hs

COLISÃO - ROUBO/FURTO
ENCHENTE E

VEÍCULOS EM FIM
DE VIDA ÚTIL

LOCAL: Estrada da Roseira, 6725 – Borda do Campo – São José dos Pinhais – PR
11 3651-8800

www.donhaleiloes.com

CONDIÇÕES: OS BENS SERÃO VENDIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM E SEM GARANTIA. DEBITOS DE IPVA, MULTAS DE TRÂNSITO OU DE AVERBAÇÃO QUE POR VENTURA RECAIAM SOBRE O BEM,
FICARÃO A CARGO DO ARREMATANTE, CORRENDO TAMBÉM POR SUA CONTA EM RISCO A RETIRADA DOS BENS. NO ATO DA ARREMATAÇÃO O ARREMATANTE OBRIGA-SE A ACATAR DE FORMA DEFINITIVA E
IRRECORRIVEL AS NORMAS E DEMAIS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO ESTABELECIDAS NO CATALOGO DESTRIBUIDO NO LEILÃO. MIGUEL DONHA JR – LEIOEIRO OFICIAL – JUCEPAR 14/256L. IMAGENS MERAMENTE
ILUSTRATIVAS. RUA PEDRO ZANETTI, 230 – COLOMBO – PR – TEL: 11 3651-8800

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

Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
no dia 14/05 às 19 h.
www.crayonescritoriodearte.com.br,
Av. Doutor João Guimarães, 315A
Morumbi SP/SP (11) 2579-0542
crayonleiloes@gmail.com

Senhores Acionistas:

A DIRETORIA.

Garla Participações S.A.

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Balanço Patrimonial - ATIVO 31/12/19 31/12/18
Ativo Circulante 569 25

Realizavel a Curto Prazo 62.177 43.177

Ativo Não Circulante 388.966  261.041

TOTAL DO ATIVO 451.712 304.243

Balanço Patrimonial - PASSIVO 31/12/19  31/12/18 
Passivo Circulante 369 303

Passivo Não Circulante 15.317 16.031

Patrimônio Líquido 436.026 287.909

TOTAL DO PASSIVO 451.712 304.243

Demonstrativo de Resultado em 31/12/2019
Receita Operacional 31/12/19  31/12/18 

Receita Operacional Bruta

Receita Operacional Líquida 9.386 7.474
Resultado Operacional Bruto 9.386 7.474

Despesas Operacionais: 

Receitas Financeiras: 
Lucro Operacional 18.189 25.186
Receitas Não Operacionais

Resultado antes IRPJ e da Contribuição Social 130.357 58.992

Lucro/Prejuízo do Exercício 148.117 58.820

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras em 31/12/2019

Diretoria
Jose Geraldo Garla - Diretor Presidente

Emir Castilho - 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
 Lucros Ajuste
   ou Pre- Di- Ava-
  Re-  juízos viden- liação
 Capital serva  acumu- dos a Patri-
 social legal lados pagar monial Total

Saldo R$ 31.12.18 48.000 13.880 215.394 (20.484) 31.119 287.909

Saldo R$ 31.12.19 48.000 21.286 357.491 (20.484) 29.733 436.026

1. Contexto Operacional: Garla Participações S/A é uma empresa 

-
1.2 

- Participações relevantes em outra sociedade: 
-

2. Base de Elaboração e 
Políticas Contábeis: 

-
cos emitidos pelo Comite de Pronunciamentos Contabeis (CPC) e Normas 

-
.1 - Reconheci-

mento das Receitas: -

(Parque Industrial) da qual è a controlada. b) A receita é mensurada pelo 

entre as partes. 2.2 - Despesas: -

ajuste. 2.3 - Contas à Receber: 
-

ção de créditos patrimoniais (lucros acumulados). 2.4 - Permanente - Imo-
bilizado: 

-

-

Custo  31.12.18 Adições Baixas 31.12.19

Custo  31.12.18 Adições Baixas 31.12.19

 95.124 - - 95.124
Depreciação Acumulada: 31.12.18 Adições Baixas 31.12.19

Total 27.960 2.433 - 30.393
Ajuste de Avaliação Patrimonial: 

3. Caixa e Equivalentes de Caixa
Atividades Operacionais 31.12.19 31.12.18

 123.681 46.057
Atividades de Investimentos (121.590) (43.880)

Atividades Operacionais 31.12.19 31.12.18

Atividades de Financiamentos - (2.614)

Aumento de caixa e equivalente 2.091 (437)

4. Capital Social: 
-

5. Outras Informações: 
-

6.Data de Aprovação das Demonstrações: As demonstrações 
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EDITAL DE PROCLAMAS

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

EMERSON FERREIRA DA MOTA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 06/12/1995, VIGILANTE,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE EZIQUIEL SANTOS DA MOTA E DE RENATA FERREIRA DUARTE; E FERNANDA DA SILVA
SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 08/08/1995, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
NATURAL DE IPIRÁ - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA
DE AURINO GONÇALVES DOS SANTOS E DE CELITA FREITAS DA SILVA SANTOS.

RAFAEL CAMPOS DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 20/06/1999, REPOSITOR,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE REGINALDO CORDEIRO DOS SANTOS E DE NEUSA MARIA DE CAMPOS; E BIANCA DA
SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 28/01/1999, ANALISTA DE ATENDIMENTO, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE
JOSÉ ROZENDO DA SILVA E DE ALAÍDE SARDINHA DA SILVA.

JOSENILTON NUNES DOS SANTOS, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 10/11/1967,
FUNILEIRO, NATURAL DE IBICARAÍ - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE IMILIO GONÇALVES DOS SANTOS E DE MARIA NUNES DE JESUS; E LUCIANA
SANTOS DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 14/12/1975, AUXILIAR DE PRODUÇÃO,
NATURAL DE RUY BARBOSA - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE MANOEL GOMES DA SILVA E DE ALFRA DOS SANTOS SILVA.

GUILHERME VITOR ARANTES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 05/07/1998, SERVENTE DE
PEDREIRO, NATURAL DE PASSOS - MG, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE JOÃO BATISTA ARANTES E DE SILVANE APARECIDA TEODORO; E ISABELA
MONIQUE DE JESUS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 05/07/1994, RECEPCIONISTA,
NATURAL DE OSASCO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA
DE MARIA RAIMUNDA DE JESUS.

ERICK DA SILVA LIMA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 30/08/2000, AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO
- SP, FILHO DE EDIELSON SEVERINO DE LIMA E DE EQUILENE AMARA DA SILVA; E LAYSA FERREIRA
MARTINS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 31/08/2001, AUXILIAR DE HIGIENE, NATURAL DE
SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSUE
DE SOUSA MAR TINS E DE MARINALVA COSTA FERREIRA.

Edital de Leilões Eletrônicos
Artigos 881 e seguintes da Lei 13.105/2015 (CPC/2015)

02ª Vara e Ofício Cível do Foro da Comarca de Praia Grande/SP. Edital de
Leilões Eletrônicos de Bem(ns) Imóvel(eis) e para Intimação do(s)
executado(s) Rafael Messias da Silva, ; Banco Bradesco S.A, na(s)

pessoa(s) de seu(s) representante(s) legal(ais) do exequente Condominio Edifico Las Palomas , na
pessoa do(a) síndico(a); Prefeitura do Município de Praia Grande/SP, além de eventuais ocupantes
desconhecidos, expedido nos autos da Execução de Título Extrajudicial promovida por Condominio
Edifico Las Palomas , processo nº 1003177-86.2017.8.26.0477. A Dra. Thais Cristina Monteiro Costa
Namba, MM Juíz de Direito da 02ª Vara Cível do Foro da Comarca de Praia Grande/SP, na forma da
lei e etc., faz saber que o sistema gestor de leilões eletrônicos www.casareisleiloesonline.com.br levará
a hastas públicas os Bens ao final descritos. O 1º. (Primeiro) Leilão terá início dia 13 (treze) de Maio de
2020, 10:30:00 horas e término dia 15 (quinze) de Maio de 2020, 10:30:00 horas, oportunidade em que o
Bem Imóvel será entregue a quem mais der acima do valor da avaliação atualizada. O 2º (Segundo)
Leilão, caso não haja licitantes em primeira apregoação, terá início dia 15 (quinze) de Maio de 2020,
10:31:00 horas e término dia 9 (nove) de Junho de 2020, 10:30:00 horas, ocasião em que o Bem Imóvel
será entregue a quem mais der, rejeitados lances inferiores ao equivalente a 60% (sessenta por cento) do
valor da avaliação atualizada do respectivo lote, afastado com isto o preço vil (art. 885 e parágrafo único do
art. 891 do CPC/2015). O Bem Imóvel será ofertado para arrematação em lote único (art. 893 do CPC/
2015), no estado de conservação em que se encontra, em caráter “ad corpus”. O Pagamento do Preço da
Arrematação será realizado à vista ou parcelado em até 30 (trinta) vezes, com pelo menos 25% (vinte e cinco
por cento) à vista, cf. art. 892 do CPC/2015, por meio de depósito judicial e sob pena de desfazimento da
arrematação. As propostas para pagamento parcelado devem ser encaminhadas ao leiloeiro oficial e respeitar
os termos e parâmetros do art. 895 do CPC/2015. A Comissão Devida à Casa Reis Leilões Online será
de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação e correrá por conta do arrematante, cf. parágrafo
único do art. 884 do CPC/2015, e será paga no ato da arrematação, sob pena de desfazimento, por meio de
depósito endereçado para conta corrente em instituição bancária a ser indicada pelo sistema gestor na
ocasião a aquisição judicial. Bem Ofertado : 01 (um) Apartamento nº 86, localizado no 9º pavimento ou 8º
andar do “Edifico Las Palomas”, situado na Rua Tapajós, nº 100, esquina com a Rua Caiapós, na Vila Tupi,
nesta cidade, com a área privativa de 83,22m², correspondendo-lhe, nas áreas de uso comum, inclusive o
direito ao uso de uma vaga para estacionamento de um carro do tamanho médio, na garagem geral do prédio,
no sub-solo,  em lugar indeterminado, sujeito a cargo de manobrista, uma parte comum de 37,325m², totalizando
uma área construída de 120,545m², e no terreno uma fração ideal de 1,8553%.. Matrícula nº 59.677 do CRI de
Praia Grande/SP. Inscrição Municipal / INCRA nº: 2.04.09.102.020.0086. A Matrícula do Imóvel indica que
o imóvel foi havido por Rafael Messias da Silva (CPF 048.649.478-05), enquanto solteiro (R.09); hipoteca em
favor do Banco Bradesco S/A (CNPJ 60.746.948/0001-12) - (R. 10); a penhora executada (Av. 11); Posse. O
executado exerce a posse do bem. Débitos Tributários. Conforme pesquisa realizada aos 24 de Maio de
2019, sobre o imóvel pesam débitos de IPTU no montante de R$ 115.245,54 referentes ao exercício de 1997/
2003; 2005/2011; 2013/2018.  Pesquisa feita em 07 de março de 2020 indica que esses valores poderiam ser
satisfeitos mediante a adesão de programa junto à municipalidade que resultaria no pagamento total à vista
da monta de R$ 67.025,69. A mesma pesquisa de 07 de março de p.p.  indicou haver R$  2.951,30 de 2020 e
R$ 3.377,89 de 2019. Débitos de Condomínio. O condomínio informou que o valor executado nestes autos
perfazia R$ 75.881,08 para 10 de setembro de 2019 (fls. 285/287). Avaliação Original: R$ 230.000,00 em mar/
2019. Avaliação Atualizada: R$ 238.612,07 em fev/2020.  Crédito Executado. O valor executado nestes
autos perfazia R$ 75.881,08 para 10 de setembro de 2019 (fls. 285/287). Recursos. Dos autos não se verifica
recurso pendente de julgamento.  Dispositivos legais. Além de cada um dos dispositivos legais acima
citados, serão aplicados na alienação em voga o parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional,
para fins de sub-rogação dos débitos tributários de caráter propter rem sobre o produto da arrematação, se
o caso; os artigos 1499 a 1501 do Código Civil, para fins de levantamento da hipoteca, se o caso; além de
quaisquer outras normas e dispositivos legais cujo MM Juízo expropriatório entenda pertinentes e cabíveis.
Da Remição da Execução e do Acordo. Na hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação,
o leiloeiro fará jus à comissão de 5% (cinco por cento), em remuneração aos serviços de organização e
divulgação das hastas públicas até então executados, nos termos do art. 7º, § 3º, da Resolução nº 236/2016
do CNJ.  Informações Finais. Correrão por conta do arrematante todas as providências e despesas necessárias
para a transmissão da propriedade dos imóveis, inclusive o pagamento de ITBI Imposto de Transmissão de
Bens Imóveis, laudêmio, aforamento, tarifas, emolumentos, registros e averbações cartorárias, extração de
certidões e demais documentos; bem como as despesas necessárias para a desocupação dos imóveis e a
efetiva imissão na posse, sendo que eventuais demais ônus e pendências, taxas e/ou impostos porventura
incidentes sobre os bens correrão por conta do arrematante. Pelo presente edital ficam intimados das
designações e dos termos supra, na hipótese de não localizados para intimações pessoais, Rafael Messias
da Silva, ; Banco Bradesco S.A, na(s) pessoa(s) de seu(s) representante(s) legal(ais) do exequente Condominio
Edifico Las Palomas , na pessoa do(a) síndico(a); da Prefeitura do Município de Praia Grande/SP e eventuais
atuais ocupantes desconhecidos. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente edital afixado
e publicado na forma da lei. São Paulo, 09 de março de 2020. Eu, , Escrevente, digitei. Eu, , Escrivã (o)
Diretor(a), subscrevi.              THAIS CRISTINA MONTEIRO COSTA NAMBA - Juíz de Direito

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
12 e 13/05
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº. 1017122-07.2017.8.26.0004 . O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Guanaes
Simões Thomsen, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a José Roberto da Costa, RG 27.638.910-4, CPF 164.688.228-
82, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado
Objetivo – Supero Ltda., objetivando a cobrança de R$ 24.867,33 (junho/2017), oriunda do inadimplemento dos
serviços educacionais prestados no ano letivo de 2013. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito
o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de abril de 2020.

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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011870-55.2019.8.26.0100.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MONICA DI STASI GANTUS ENCINAS, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) MULTIREDE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 66.060.088/0001-45, que Compass Tradução e Desenvolvimento 
Humano Ltda Me ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$ 31.675,56 (out/19), referente à 
duplicata 00001315, venc. 15/09/18. Encontrando-se a executada em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou 
apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de abril de 2020.                                              [12,13] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020592-15.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO FRESCA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER que perante este Juízo e respectiva Secretaria tramita os autos de nº 1020592-15.2018.8.26.0003 da ação 
indenizatória ajuizada por Ieda Maria Klinger Nasi em face de Alividros Comércio de Vidros Eireli Me e Alisson Santos 
Sousa. Assim, por meio deste CITA: ALIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS EIRELI - ME, sociedade com filial na Capital 
do Estado de São Paulo, na Avenida Sapopemba, nº 667, Vila Regente Feijó, CEP 03345-001, inscrita no CNPJ sob nº 
14.196.440/0001-70, e ALISSON SANTOS SOUSA, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da cédula de identidade 
R.G. nº 53.522.530-1/SSP/SP, inscrito no C.P.F./M.E. sob nº 056.706.644-42, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida Sapopemba, 667, Vila Regente Feijó, 03345-0001, que atualmente 
encontram-se em local incerto e não sabido, para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, ficando 
advertidos que não sendo contestada a ação, serão considerados revel e presumir-se-ão verdadeira as alegações de 
fato formuladas pela autora na petição inicial, bem como advertido que será nomeado curados especial em caso de 
revelia (art. 257, IV do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, passou-se o presente EDITAL, com o prazo 
de 20 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                     [12,13] 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0015358-06.2017.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Serpentino, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE LIRA, CPF: 287.191.743-49, RG:
832.052, nos autos do Cumprimento de Sentença, apresentado por Condomínio Edifício Agulhas Negras,
CNPJ: 59.941.534/0001-65, que, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, foi determinada a(s)
respectiva(s) INTIMAÇÃO(ÕES), por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após o prazo deste edital, efetue(m)
o pagamento do débito atualizado no valor de R$ 13.336,08 (06/2016), a ser atualizado, acrescido de custas,
se houver, sob pena de multa de 10% sobre o valor do d& eacute;b ito, e também honorários advocatícios.
Ciente(s), ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o(a)(s) executado(a)(s), independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente(m), nos próprios autos, a(s) respectiva(s) impugnação(ões). Não sendo
a(s) impugnação(ões) apresentada(s), em prol do(a)(s) executado(a)(s) será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei 12 e 13/05

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0019602-70.2020.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudio Antônio
Marquesi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Marcos Galbiati, RG 25076661-9, CPF 171.299.928-16, que
por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sistema Integrado de Educação
e Cultura Sinec Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV
do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 34.444,59 (fevereiro/2020), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523
e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de abril de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº. 1016727-78.2018.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). LÚCIA HELENA BOCCHI
FAIBICHER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PAULO HANNA, RG 11.536.865-6, CPF 033.221.588-10, que
lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo
– SUPERO Ltda., objetivando a cobrança de R$ 28.339,78 (agosto/2017), oriunda do inadimplemento dos
serviços educacionais prestados no ano letivo de 2014. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios
de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título
executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 04 de maio de 2020.
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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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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1122284-91.2017.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito da 40ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a 
FAQTOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ 07.701.248/0001-29, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Diego Cordeiro Vilar e outro, alegando em síntese que procuraram a ré para aquisição 
do imóvel localizado na Rua Mateus Soares, 188, Itaquera, São Paulo-SP, correspondente ao Lote nº 1, quadra nº 11, objeto da 
transcrição nº 35.342 do 9º CRI/SP, e futura entrega de uma Unidade Residencial, denominada casa B e que em 28/05/2010 
celebraram contrato para aquisição do imóvel indicado pelo valor de R$ 250.000,00, devendo ser entregue em 30/12/2010 com 
prazo de prorrogação de 60 dias. Que efetuaram o pagamento do sinal de R$ 15.000,00, acrescidos dos valores constantes no 
Item II, 1ª parcela a 8ª parcela, acrescidos de 50% do valor referente a 9ª parcela, totalizando R$ 110.000,00. Que em 21/12/2011 
em comum acordo, firmaram um aditamento ao contrato e que continuaram a efetuarem os depósitos abatidos do valor 
remanescente de R$ 140.000,00. Que até a presente data o réu não regularizou o imóvel em questão. Que os autores arcaram 
com o valor de R$ 70.121,59 para término da obra, restando um saldo devedor de R$ 69.878,41 para quitar o débito. Diante do 
alegado, requer que seja deferido o depósito judicial no montante de R$ 69.878,41 e que seja deferida a citação da réu para 
levantar o valor depositado, ou querendo, conteste a presente. Outrossim, requer que a ação seja julgada PROCEDENTE para 
declarar quitado o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel de 28/05/2010, condenando-se o réu ao 
pagamento de custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que serão arbitrados ao final. Encontrando-se 
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de abril de 2020.                           [12,13] 
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O Ministério da Saúde divul-
gou na segunda-feira,  as novas
diretrizes para orientar a defini-
ção de medidas de distanciamen-
to social. As propostas, batiza-
das em torno do que foi chama-
do de “plano de gestão de risco”,
servem como um guia de análi-
se da situação de cada estado ou
cidade para definir as medidas de
distanciamento social e estraté-
gias complementares.

Serão avaliados quatro ei-
xos: a capacidade instalada de
tratamento, o nível epidemioló-
gico, a velocidade de crescimen-
to e as condições de mobilidade

urbana. Na capacidade instalada,
estarão aspectos como quantida-
de e taxa de ocupação de leitos.
Os detalhes sobre os eixos não
foram divulgados. O ministro da
Saúde, Nelson Teich, afirmou
que os critérios serão apresen-
tados de forma completa na quar-
ta-feira, quando a versão final
deverá ser anunciada.

Cada grupo possui indicado-
res que geram uma pontuação,
que começa de 0 e pode chegar
a 20 pontos no caso de um dos
eixos. Com isso, são avaliados
os níveis de risco, de muito bai-
xos a muito altos. A partir dessa

classificação de riscos são indi-
cados tipos de distanciamento
social: seletivo I e II, ampliado I
e II e restrição máxima.

Além da avaliação quantita-
tiva, o plano traz mecanismos
para realizar também uma outra
de caráter qualitativa. Ela serve
para que os eixos sejam consi-
derados mesmo quando as infor-
mações disponíveis não permi-
tam uma verificação exata da
análise quantitativa.

“Não é uma política de iso-
lamento nem de flexibilização.
É análise de cada local e a partir
delas definimos as ações que

consideramos ideais. Isso é di-
retriz. As decisões cabem aos
estados e municípios. O que o
MS faz é disponibilizar uma li-
nha de avaliação adequada. Vai
estar sempre disponível pra dis-
cutir com qualquer secretário
estadual ou municipal para aju-
dar na interpretação da ferramen-
ta e vamos trabalhar junto”, de-
clarou o ministro Nelson Teich.

De acordo com o ministro,
esse tipo de ferramenta já está
sendo adotada em outros luga-
res. Ele citou como exemplo o
Rio Grande do Sul. (Agência
Brasil)

Conselho anuncia operação em
áreas protegidas da Amazônia Legal

O Conselho Nacional da
Amazônia Legal anunciou a de-
flagração de operações contra
“atividades ilegais em áreas
protegidas por lei federal”, a
partir de Porto Velho, Cuiabá
e Marabá (PA). As ações ocor-
rem no âmbito da Operação
Verde Brasil 2.

De acordo com nota divulga-
da pela Vice-Presidência da Re-
pública, fiscais do Instituto Bra-

sileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) e do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Bi-
odiversidade (ICMBio) já estão
fazendo buscas e autuações nos
locais, protegidos por forças
federais que atuam na região
com poder de polícia conferido
pelo decreto de Garantia da Lei
e da Ordem (GLO), que foi ins-
tituído com o objetivo de “pre-

venir e reprimir delitos ambien-
tais, bem como dar combate a
focos de incêndio”.

As operações foram planeja-
das tendo por base relatórios da
Agência Brasileira de Inteligên-
cia (Abin), órgão central do Sis-
tema Brasileiro de Inteligência
(Sisbin) e imagens geradas pelo
Centro Gestor e Operacional do
Sistema de Proteção da Amazô-
nia (Censipam).

Segundo a nota divulgada
pelo conselho, que é comanda-
do pelo vice-presidente da Re-
pública, Hamilton Mourão, de-
talhes da operação serão apre-
sentados ainda na segunda-fei-
ra,  (11) durante coletiva de im-
prensa que contará com a par-
ticipação de ministros e auto-
ridades militares, entre elas o
próprio vice-presidente.
(Agência Brasil)

PF ouve depoimentos em
processo sobre interferência

na instituição
A Polícia Federal (PF)

continuou na segunda-feira,
(11) com os depoimentos no
inquérito que apura suposta
tentativa de interferência na
Polícia Federal (PF). Autori-
zadas pelo ministro Celso de
Mello, do Supremo Tribunal
Federal (STF), a pedido da Pro-
curadoria-Geral da República
(PGR), as oitivas visam a es-
clarecer as denúncias que o ex-
ministro da Justiça e Seguran-
ça Pública Sergio Moro fez ao
deixar o governo.

Primeiro a ser ouvido, o
ex-diretor-geral da PF Maurí-
cio Valeixo chegou à Superin-
tendência da corporação em
Curitiba por volta das 10h. Va-
leixo foi exonerado do coman-
do da PF no último dia 24, ho-
ras antes de Moro renunciar ao
cargo afirmando que a demis-
são do ex-diretor-geral tinha
pesado para sua decisão de dei-
xar o governo.

Na ocasião, o ex-ministro
disse que Valeixo foi exonera-
do a pedido do presidente Jair
Bolsonaro. “[Bolsonaro] me
disse mais de uma vez, expres-
samente, que queria ter [na di-
reção-geral da corporação]
uma pessoa do contato pesso-
al dele, para quem ele pudesse
ligar, colher informações, que
pudesse colher relatórios de
inteligência. Este, realmente,
não é o papel da PF”, declarou
Moro.

O presidente, no mesmo
dia, negou qualquer interven-
ção na PF. “Não são verdadei-
ras as insinuações de que eu
desejaria saber sobre as inves-
tigações em andamento. Nos
quase 16 meses em que este-
ve à frente do Ministério da
Justiça, o senhor Sergio Moro
sabe que jamais lhe procurei
para interferir nas investiga-
ções que estavam sendo reali-
zadas”, afirmou Bolsonaro, di-
zendo que já tinha explicitado
a Moro sua insatisfação com
o desempenho de Valeixo.

“Falei para que ele [Moro]

que quero um delegado [...]
com quem eu possa interagir.
Por que não? Eu interajo com
os órgãos de inteligência das
Forças Armadas, eu interajo
com a Abin [Agência Brasilei-
ra de inteligência], interajo
com qualquer um do governo.
Sempre procuro o ministro,
mas numa necessidade, eu falo
diretamente com o primeiro
escalão daquele ministro",
afirmou o presidente.

No último dia 28, Bolso-
naro chegou a nomear o então
diretor da Abin, Alexandre Ra-
magem, para o lugar de Valei-
xo, mas a medida foi suspensa
um dia depois pelo ministro do
Supremo Tribunal Federal
(STF) Alexandre de Moraes
que atendeu a um pedido feito
pelo PDT por meio de um man-
dado de segurança. Em sua de-
cisão, Moraes citou as suspei-
tas levantadas por Moro uma
semana antes.

No último dia 4, o presi-
dente Jair Bolsonaro nomeou
o delegado Rolando Alexandre
de Souza para assumir o cargo
de diretor-geral da Polícia Fe-
deral no lugar de Valeixo. Sou-
za era secretário de Planeja-
mento e Gestão da Abin.

Os investigadores federais
à frente do inquérito ouviram
Alexandre Ramagem - que
após ser impedido de assumir
a direção-geral da PF, reassu-
miu o comando da Abin.

Nesta terça-feira (12), de-
vem ser ouvidos os ministros
da Casa Civil, Walter Braga
Netto; do Gabinete de Segu-
rança Institucional (GSI), Au-
gusto Heleno, e da Secretaria
de Governo, Luiz Eduardo Ra-
mos.

Estão agendados para a
quarta-feira (13) os depoimen-
tos dos delegados da PF, Car-
los Henrique de Oliveira Sou-
za; Alexandre da Silva Saraiva
e Rodrigo de Melo Teixeira,
além da deputada federal Car-
la Zambelli (PSL-SP). (Agên-
cia Brasil)

SP: 73% da perda do PIB se deve
 à pandemia, não à quarentena

O secretário estadual da Fa-
zenda e Planejamento de São
Paulo, Henrique Meirelles, dis-
se na segunda-feira, (11) que
73% da perda do Produto Inter-
no Bruto (PIB) que o estado vem
sofrendo tem sido afetado ape-
nas pela pandemia do novo co-
ronavírus, e não pela decretação
de quarentena. Já o restante,
27% da perda do PIB, tem sido
prejudicado conjuntamente pela
pandemia e também pela decre-
tação da quarentena no estado.

“Podemos verificar que 27%
da perda do PIB é afetado pela
quarentena sim. Mas as avalia-
ções mostram que, mesmo que

não tivesse a quarentena, estes
setores seriam afetados e estão afe-
tados pela pandemia. Por exemplo,
diversos setores que não estão afe-
tados pela quarentena, estão sim so-
frendo grande queda de atividade. Isso
é prova concreta de que 27% de que-
da do PIB na verdade não se deve ape-
nas ao efeito da pandemia. Tem algu-
ma coisa da quarentena também. Mas
a quarentena é apenas uma parte da
queda de 27% do PIB”, falou Mei-
relles. “O PIB cai fundamental-
mente pelo efeito da pandemia”,
acrescentou.

O estado de São Paulo está
em quarentena desde o dia 24 de
março e ficará assim até pelo

menos o dia 31 de maio. Durante a
quarentena, apenas serviços conside-
rados essenciais como abastecimen-
to, saúde, logística e segurança, po-
dem funcionar. Apesar da quarente-
na, o governador de São Paulo, João
Doria, afirmou que 74% da econo-
mia do estado continua em funcio-
namento. Doria também destacou
que o problema da economia não é a
quarentena. “O inimigo da economia
não é a quarentena, é o coronavírus,
é a pandemia”, falou.

O governo paulista ainda não
tem uma estimativa de quanto será
a queda na atividade econômica do
estado. Mas, segundo Meirelles,
já foi observada, em abril, uma

redução na arrecadação do Impos-
to sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS). Em abril
deste ano, ela caiu 19% em rela-
ção a abril do ano passado.

“Tivemos uma queda pronun-
ciada de cerca de 19% na arreca-
dação [do ICMS], o que significa
que há uma queda da atividade eco-
nômica que pode ser próxima des-
ta [redução]. Uma pequena parte
disso é o aumento da inadimplên-
cia, portanto esse é um dado da
maior importância”, ressaltou o
secretário. A previsão dele é que a
arrecadação do estado nos meses
de maio e junho seja ainda menor.
(Agência Brasil)

Auxílio emergencial
poderá durar mais
 que três meses,
diz secretário

Criado para aliviar a perda de
renda da população afetada pela
crise econômica gerada pela
covid-19, o auxílio emergenci-
al de R$ 600 (R$ 1,2 mil para
mães solteiras) poderá ser man-
tido após o fim da pandemia. A
afirmação é do secretário espe-
cial de Produtividade, Emprego
e Competitividade do Ministé-
rio da Economia, Carlos da Cos-
ta, que participou na segunda-
feira, (11) de transmissão ao
vivo promovida pelo banco BTG
Pactual.

Segundo Costa, o governo
discute se o auxílio emergenci-
al e outras medidas de socorro
deverão durar os três meses ini-
cialmente planejados ou se de-
verão ser desmontadas gradual-
mente, num processo de transi-
ção para um novo modelo eco-
nômico. “Não podemos virar a
chave e desligar tudo de uma
hora para outra”, disse, referin-
do-se à possibilidade de manu-
tenção do benefício no segundo
semestre deste ano.

Na avaliação do secretário, o
auxílio emergencial é “extrema-
mente liberal”, nos moldes do
Imposto de Renda negativo, em
que pessoas abaixo de determina-
do nível de renda recebem paga-
mentos suplementares do gover-
no em vez de pagarem impostos.

Caso o benefício permane-
ça, Costa disse que o governo
terá de estudar uma forma de fi-
nanciá-lo e de mantê-lo. Segun-
do ele, o governo pode desmon-
tar o auxílio emergencial gradu-
almente, conforme as medidas
de recuperação econômica ou as
reformas estruturais prometidas
pelo governo antes da pandemia
entrar em vigor.

O secretário ressaltou que a

equipe econômica não estuda
somente a continuidade do au-
xílio emergencial, mas de outras
ações tomadas pelo governo.
“Talvez alguns programas te-
nham vindo para ficar”, disse.
Ele, no entanto, não detalhou
quais programas poderiam per-
manecer além do benefício de
R$ 600.

Costa indicou que medidas
de apoio e de desoneração das
empresas possam ser mantidas.
Para ele, o “novo normal” da
economia brasileira será um ce-
nário com “menos ônus” sobre
os empregadores.

Financiamentos
Em relação ao programa de

ajuda para microempresas, o se-
cretário disse que os financiamen-
tos para o setor poderão ser des-
travados com a sanção da lei que
permite a utilização do Fundo de
Garantia de Operações (FGO),
administrado pelo Banco do Bra-
sil, para cobrir possíveis inadim-
plências nos empréstimos.

Segundo Costa, o governo
injetará R$ 15 bilhões no FGO,
aumentando o orçamento do
fundo para até R$ 18 bilhões.
Esse fundo cobrirá até 85% da
perda que eventualmente deixar
de ser paga às instituições finan-
ceiras que emprestarem às mi-
cro e pequenas empresas.

Sobre as médias empresas, o
secretário disse que o governo
pretende lançar o novo Fundo
Garantidor para Investimentos
(FGI) e ampliar o escopo do fun-
do, que passará a cobrir o calote
não só de investimentos, mas de
linhas de crédito de capital de
giro. Segundo Costa, o governo
pretende aportar R$ 20 bilhões
no fundo. (Agência Brasil)


