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Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1005785-67.2019.8.26.0451 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Piracicaba, Estado de SP, Dr(a). Marcos Douglas Veloso Balbino da 
Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Amâncio Pereira Neto ME, CNPJ Nº17.495.923/0001-64 
que lhes foi proposta ação de Monitória por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 26.646,41, referente as faturas vencidas e não 
quitadas, devidamente atualizadas e, para que efetue o pagamento dos honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos 
termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 
mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, 
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1032520-26.2018.8.26.0564. A Drª. Débora Custódio Santos, 
Juíza de Direito da 1ª VC do Foro de Itapevi S/P. Faz Saber a Alessandro Babini Ltda CPF Nº 
277.117.708-04 que lhes foi proposta ação de Monitória por  CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 13.457,86. Referente as faturas de Nº 
231285838, com vencimento em 10/05/2016, fatura de Nº 235419943, venc. em 10/06/2016 e 
Fatura de Nº 239111282, com venc. em 11/07/2016, Vencidas e não pagas, devidamente atualizada 
e, efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC.  O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no 
prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1010359-75.2018.8.26.0320.  O Dr. Guilherme Salvatto Whi 
taker, Juiz de Direito da 1ªVC do Foro de Limeira S/P. Faz Saber a Casfor Marmores e Granitos 
Ltda, CPF Nº 96.406.012/0001-90 , que CGMP – Centro de Gestão de Meios de Pagamentos S/A, 
ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 15.550,86. Referente as faturas de Nº 127868845, com 
venc. em 25/10/2013, e fatura de nº 130732786, vencidas e não pagas e, devidamente atualizada,  
e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC.  O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no 
prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1045013-27.2018.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro de Campinas, Estado de SP, Dr(a). Renata Manzini, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a Gheferson Ricardo Ferreira Moreira, Brasileiro, Solteiro, CPF 378.254.718-73, que lhe 
foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento 
Ltda, alegando em síntese ser credor do requerido na quantia R$ 10.240,83 referente saldo devedor 
das faturas n. 170300958 com venc. em 15/12/2014 no valor de R$ 3.345,19, nº 173689735 com 
venc. em 15/01/2015 no valor de R$ 1.930,29 e n. 262931364 com venc. em 16/01/2017 no valor 
de R$ 6,86. Requer a condenação do requerido ao pagamento do valor devidamente atualizado, 
acrescido de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se a(o) ré(u) em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação e Intimação por Edital, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente embargos ou efetue o pagamento da quantia especificada 
devidamente atualizada e o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor 
da causa, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais 
se cumprir o edital no prazo. Caso não cumpra o edital no prazo e os embargos não forem opostos, 
constituir-se - á de pleno direito o título executivo judicial. Não sendo oferecido embargos, o réu será 
considerado revel, caso em que lhe será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 5 dias. Processo Nº 0012204-60.2020.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional VII-Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maab Transportes e Servicos Ltda, CNPJ 13.417.872/0001-00, 
com endereço à Rua Yonne Josepha Schaeberle, 243, Parque São Rafael, CEP 08311-020, SP que 
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por CGMP - Centro de 
Gestão de Meios de Pagamento S.A.. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 
R$ 30.388,13 (trinta mil reais, trezentos e oitenta e oito reais e treze centavos),devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação-Prazo de 20 dias. Processo Nº 1021074-54.2018.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional V-São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Trazibulo José 
Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Adeilton da Silva França, Brasileiro, RG 
14.242.661, CPF 044.498.078-47, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível 
por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: O Réu adquiriu o 
lote 07 da Quadra EZ do loteamento Terras de Santa Cristina - Gleba III (atualmente denominado 
Riviera de Santa Cristina III), obrigando-se a pagar a taxa de conservação e a participar do rateio 
referente aos melhoramentos implementados no empreendimento, sendo 60 parcelas de R$ 115,83 
ao Fundo de Melhoramentos, corrigidas mensalmente pelo IGPM, acrescidas de juros de 0,6% ao 
mês. Ocorre que o Réu encontra-se inadimplente com suas obrigações contratuais, pois deixou de 
efetuar o pagamento das taxas de conservação e das contribuições ao Fundo de Melhoramentos. 
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 (quinze) 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1007938-72.2018.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a) Caren Cristina Fernandes de 
Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)Maria das Neves da Silva, Brasileira, Casada,  
Comerciante, RG 274628016,CPF 205.344.138-03,que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: A 
ré adquiriu da requerente, o lote "08" da Quadra CD do loteamento Sta. Cristina VI – atualmente 
denominado Riviera de Sta Cristina XIII – Setor IATE, obrigando-se ao pagamento da taxa de 
conservação do empreendimento e a participar do rateio referente aos melhoramentos nele 
implementados, conforme Contrato de Compromisso de Compra e Venda, e a ré aceitou e efetuou 
pagamento de parcelas de contribuição ao fundo de melhoramentos, de 15/08/2015 a 15/09/2017, 
sendo que a partir de então não mais pagou. A autor requer o pagamento do valor devido de R$ 
4.764,55 (atualizado em dezembro de 2018). 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 (quinze) 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.  

Edital de Citação Prazo 20 (Vinte) dias. Processo Nº 1003902-15.2019.8.26.0248 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro de Indaiatuba, Estado de SP, Dr(a). Thiago Mendes Leite do Canto, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Usiper Ferramentaria Ltda ME, CNPJ 09.275.162/0001-07, com ende 
reço à Rua Raul Mazzoni, 67, Chácara Areal, CEP 13331-022, Indaiatuba–SP e Cesar Euclides Von 
Ah Furlan, bras., empresário, inscrito no CPF/MF sob o n° 364.747.488-69, inscrito no Registro 
Geral nº 34.204.346-8, domiciliado na Estrada Mato Dentro, nº 491, Bairro Mato Dentro, Indaiatuba 
SP, CEP 13332-6, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial requerida por 
Rdg  Securitizadora S/A, constando da inicial que o débito, a título de pensão alimentícia, importa 
em R$ 32.635,05, até o mês de 29/08/17. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido foi 
determinada a sua Citação, por edital, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da importância mencionada (devidamente 
atualizada e acrescida das pensões que se vencerem ao longo da demanda) sob pena de penhora. 
Não sendo pago os valores ou apresentado embargos, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado no local de costume e publicado pela imprensa 
na forma da lei. Nada Mais. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007381-61.2020.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 9ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo 
Junior, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Eliane Ferreira Lima, e terceiros interessados, expedido 
com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos do 
Cumprimento de Sentença que lhes move União Social Camiliana. Encontrando-se a executada em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada sua intimação, por edital, do bloqueio via Bacen - Jud no 
Valor de R$ 3.989,84 nos termos do artigo 854, § 3º do Código de Processo Civil, no prazo de 05 
dias. Fica ciente a parte executada que na ausência de manifestação ou rejeição de manifestação 
apresentada, implicara na indisponibilidade em penhora e transferência do montante indisponível 
para a conta vinculada ao juízo da execução. Nada Mais. Passando a fluir independentemente de 
outra intimação, sendo que na ausência dos quais prosseguirá o feito até o final. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Hotel Majestic S/A
C.N.P.J - 43.121.946/0001-19

Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária Convocação
São convocados os Srs Acionistas a se reunir em A.G.O.E., que se realizarão no dia 27/04/2021, às 11:00 horas, 
na sede social, na Praça Dr. Vicente Rizzo, 160, Águas de Lindóia - SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: I - Ordinária a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; b) destinação do lucro líquido do exercício 
findo e distribuição de dividendos; c) assuntos gerais. II - Extraordinária a) exame e deliberações a respeito da 
proposta da Diretoria para elevação do capital social, mediante incorporação de reservas de lucros acumulados; 
b) alteração parcial do estatuto, no tocante ao capital social. c) autorização para a diretoria a efetuar a recompra 
de ate 20% das ações em circulação equivalentes a 20% do capital social da empresa com a definição da mo-
dalidade de pagamento. Comunicamos que se encontram a disposição dos Srs. acionistas, na sede social, os 
documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020. 

Águas de Lindóia, 15 de Março de 2021. José Artur Bernardi - Diretor Presidente.

Milton Maciel – Areia – O mestre das artes e 
letras, seja como autor ou editor, ficcionou a saga de 
João Ramalho in terras Brasilis. É realmente digna 
de um contexto novelesco sua trajetória. Desde 

o naufrágio que o atirou nas praias onde hoje é São Vicente, 
acolhimento pelos Guaianases, seu casamento com a filha do 
cacique Tibiriçá e sua imensa penca de filhos, tudo é relatado 
em forma romanesca que informa e ao mesmo tempo diverte. 
Realmente, o mestre Milton tem o dom, devidamente atestado 
pelos seus mais de 50 livros editados ! Deve ser lido por estu-
dantes de história do Brasil e também por adultos voltados ao 
tema. Uma certeza: entretenimento garantido.

João Ramalho no Paraíso

Alexandra Vieira de Almeida – Penalux – A 
doutora e professora autora, tal qual em seus cos-
tumeiros escritos, trata muito bem nosso combalido 
idioma pátrio. Com seu cabedal, não poderia ser 

diferente. Contudo, nesta obra “exagera”! Seus versos com 
rimas contrastantes, correm o risco de deixar atônito seu leitor. 
As crônicas submetem o leitor a reflexões, dada sua postura 
crítica da nossa sociedade e seus costumes. São quase um grito 
de ordem. Uma boa chacoalhada. Seu empenho linguístico é 
impecável, dotado de extremo esmero e rigor. Em suma: obra 
para poucos!

Oferta

Alan Greenspan e Adrian Wooldridge – 
Catharina Pinheiro (Trad) - Record – Dois 
autores de inabalável imagem e reconhecida es-
trutura cultural, esbanjam conhecimento e senso 
crítico nessa obra ao analisar o histórico percurso 

do sistema econômico, político e administrativo dos Estados 
Unidos da América do Norte. Desde 1776 – período notada-
mente escravocrata – sua influência na economia e costumes, 
tanto quanto seus reflexos quando da sua extinção, chegando 
ao período atual, no qual há uma nítida queda de “novidades”. 
Um trabalho de exaustiva concepção que possibilita ao leitor 
uma visão plena do tabuleiro do jogo intrincado, revelando 
interesses globais . Perderão os USA sua primazia? Leitura obri-
gatória para investidores, empreendedores, administradores, 
professores e estudantes de economia e àqueles interessados 

em história. Oportuno!

Capitalismo na América: 
Uma história

Mary Jo Mcconahay – Mário Molina (Trad) 
- Pensamento-Cultrix - Uma revisão histórica, com 
uma lupa gigante que à luz de fatos, devidamente 
constatados, amplia e ilumina um horizonte socio-

econômico muito interessante para ser conhecido e analisado. 
Depreende-se sob seus relatos, o talento inerente à natureza 
humana de encarar, subverter sistemas e suplantar barreiras. A 
importância da América Latina no início e desenrolar do segundo 
conflito bélico mundial resta patente e como foi “usada”. Será 
que aprendemos algo com esse terrível episódio? Como eram 
tratados os refugiados? Campos de concentração nos USA? 
Alguma semelhança com fatos atuais? Qual e como foi a efetiva 
participação do Brasil no embate? A premiadíssima repórter 
e documentarista estadunidense que desde a infância ouvia 
histórias da guerra, contada por seu pai, aprofundou-se em 
arquivos. O resultado dessa façanha abrirá janelas de entendi-
mentos e esclarecerá raciocínios. Deve ser lido por estudantes 

e professores de psicologia, história e economia. 

América Latina Sob Fogo Cruzado: 
A luta pelo controle das riquezas e 
recursos dos países latino-americanos 
durante a segunda guerra mundial

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Toda data sazonal é uma ótima oportunidade para alavancar 
vendas se você souber aproveitar a ocasião.

“Toda data sazonal é 
uma ótima opor-
tunidade para 

alavancar vendas se você 
souber aproveitar a ocasião. 

E o mais bacana é que te-
mos observado que demais 
segmentos, como fitness 
e produtos para restrição 
alimentar, podem se bene-
ficiar também, isso porque 
vivemos uma mudança de 
comportamento sobre como 
melhorar nossa alimentação 
e manter o equilíbrio”, conta 
Thiago Mazeto, diretor co-
mercial e marketing da Tray, 
uma das mais completas 
plataformas de e-commerce 
e unidade de negócio do 
Grupo Locaweb. 

Com as restrições de 
lojas físicas, causadas pela 
pandemia do Coronavírus, a 
dica é cuidar do e-commerce 
para gerar vendas e manter 
o fluxo de caixa dentro do 
esperado pelo empreen-
dedor. “Assim, aproveitar 
o período de pré-Páscoa e 
marcar presença dentro da 
loja virtual, é fundamental. 
A parte visual precisa ser 
pensada para isso: layout, 
banner com produtos e des-
taques de promoções.

“É importante mostrar ao 
consumidor que a loja está 
oferecendo produtos especí-
ficos com preço competitivo 
e frete grátis”, explica Maze-

A Câmara dos Represen-
tantes dos Estados Unidos 
aprovou na quinta-feira (18) 
duas leis de imigração que 
garantem status legal para 
milhões de estrangeiros 
sem documentos. Os textos 
- ambos têm o apoio da Casa 
Branca - seguem agora para 
o Senado, onde a maioria do 
Partido Democrata é mínima. 

Um deles, aprovado por 228 
votos a 197, oferece um cami-
nho para pessoas que chega-
ram aos EUA ainda crianças, 
mas não têm documentos 
(os chamados “dreamers”), 
obterem cidadania americana.

Já o segundo formaliza o status legal de 
imigrantes que trabalham em lavouras 
e oferece a eles uma oportunidade de 
obter a cidadania. Essa lei, aprovada na 
Câmara por 247 votos a 174, permite 
que esses trabalhadores agrícolas e suas 
famílias vivam legalmente nos EUA por 

Como os lojistas podem se 
preparar para a Páscoa

No comércio, a Páscoa é conhecida pela possibilidade de consumir ovos, bombons, chocolates e outros 
doces, mas, aqueles que não são deste segmento também podem se beneficiar já que a data está 
relacionada a diversos nichos do varejo

oferecer um atendimento 
de qualidade inferior, entre 
outras situações. E com 
a grande concorrência no 
mercado - o que aumenta as 
opções de escolha ao consu-
midor - garantir a fidelização 
de clientes para futuras com-
pras é um desafio enfrentado 
por diversas empresas. 

Apesar da dificuldade, vale 
a pena investir em ações que 
levem os consumidores a 
fazer recompras constantes. 
Para isso é necessário que o 
empreendedor conheça seu 
cliente, tenha programas de 
fidelização, facilite as formas 
de pagamento, incentive o 
engajamento, tenha uma 
ótima comunicação e atendi-
mento e evite falhas básicas.

Opinião do consumidor - 
Um erro comum é não dar 
atenção às reclamações 
postadas na internet, achan-
do que isso não afetará no 
lucro, por ser a realidade de 
poucos consumidores. Outra 
falha é dificultar a troca após 
a compra. É essencial ter no 
site um chatbot ou chat onli-
ne para atender aos clientes 
que precisam da logística 
reversa, já que receber um 
produto em casa e perce-
ber que ele não era como 
o imaginado costuma dar 
uma sensação de frustração. 
Fonte e outras informações: 
(www.tray.com.br).

to. Para obter sucesso com a 
data, o empreendedor deve 
atentar a tudo que ele vai 
oferecer para seus clientes. 
Para isso é importante que 
ele esteja alinhado com: 
	 •	Produtos: O mix de pro-

dutos pode mudar para 
oferecer aqueles que têm 
mais ligação com a data; 

	 •	Marketing: As ações e 
promoções específicas 
para esta data precisarão 
ser criadas com ante-
cedência e estipulado 
tempo que ficarão no ar; 

	 •	Tráfego do site: Com 
ações de marketing no ar, 
a previsão é de aumento 
no tráfego do site. O seu 
site suporta todos os 
acessos? 

	 •	Estoque: Com a altera-

ção do mix de produtos 
e a meta de aumento do 
tráfego, consequente-
mente, o estoque deve 
ser revisado e adaptado 
para que você tenha pro-
dutos suficientes para 
entregar aos clientes 

	 •	Frete: Com a meta de 
aumento das vendas para 
a data, é interessante 
conversar com o parceiro 
logístico para garantir que 
todos os produtos che-
guem no prazo previsto. 

Para que tudo isso funcione 
perfeitamente, é importante 
planejar-se com antecedên-
cia. Caso contrário, corre-se 
o risco de não conseguir 
concretizar algumas ações, 
ficar sobrecarregado na data, 
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Câmara dos EUA aprova lei de cidadania para ‘dreamers’
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‘Dreamers’ são filhos de imigrantes que chegaram nos EUA ainda 
crianças, passaram a vida inteira no país, mas não têm documentos.

bancada grande o suficiente 
para obstruir a tramitação.

Para evitar isso, os projetos 
precisam angariar o apoio de 
pelo menos dez senadores 
republicanos, mas um acor-
do bipartidário é improvável 
neste momento. “Essas duas 
leis vão garantir anistia para 
milhões de pessoas que já es-
tão em nosso país ilegalmen-
te”, criticou a congressista 
conservadora Liz Cheney. Já 
o democrata Raul Ruiz afir-
mou que os textos precisam 
ser aprovados “durante a 
pandemia”. 

“Os ‘dreamers’ são médicos, enfermei-
ros, técnicos de laboratório, rastreado-
res de contatos e criadores de empregos. 
Os trabalhadores rurais estão sendo in-
fectados e morrendo de Covid em taxas 
muito mais altas que a população geral. 
Eles estão, literalmente, morrendo para 
alimentar você”, afirmou (ANSA).

meio de empregos contínuos. 
O presidente Joe Biden afirmou que 

a aprovação é o “primeiro passo para 
reformar o sistema de imigração” dos Es-
tados Unidos. No Senado, no entanto, os 
textos devem encontrar mais resistência 
da oposição republicana, que tem uma 

www.netjen.com.br Es
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