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conforme Nota Técnica nº 62/2017/CGPA/DPNA/SFRI, de 10 de
novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O art. 7º da Portaria nº 272, de 10 de agosto de 2016,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 7º .............................................................
.............................................................
II - aquisição de máquinas, veículos, aeronaves, embarcações
ou equipamentos importados que apresentem índices de nacionalização em valor inferior a 50% (cinquenta por cento), para beneficiários que apresentem faturamento bruto anual superior a R$ 16
milhões, exceto nos casos em que, alternativamente:
.............................................................
Parágrafo único. A SFRI/MI atualizará o índice de que trata
o inciso II do caput deste artigo sempre que o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) revisar os parâmetros relativos aos índices mínimos de nacionalização definidos em
seus normativos." (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

"Art. 3º ......................................................
......................................................
II - aquisição de máquinas, veículos, aeronaves, embarcações
ou equipamentos que apresentem índices de nacionalização em valor
inferior a 50% (cinquenta por cento), exceto nos casos em que,
alternativamente:
......................................................
Parágrafo único. A SFRI/MI atualizará o índice de que trata
o inciso II do caput deste artigo sempre que o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) revisar os parâmetros relativos aos índices mínimos de nacionalização definidos em
seus normativos." (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
HELDER BARBALHO
PORTARIA Nº 615, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017
Altera a Portaria nº 436, de 11 de agosto de
2017.

HELDER BARBALHO
PORTARIA Nº 612, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017
Altera a Portaria nº 274, de 10 de agosto de
2016.
O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único,
inciso II, da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no inciso
XX do art. 4º da Lei Complementar nº 129, de 8 de janeiro de 2009,
e no inciso II do art. 6º do Anexo I ao Decreto nº 8.067, de 14 de
agosto de 2013, e ainda, conforme Nota Técnica nº 62/2017/CGPA/DPNA/SFRI, de 10 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º A Portaria nº 274, de 10 de agosto de 2016, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 3º ......................................................
......................................................
II - aquisição de máquinas, veículos, aeronaves, embarcações
ou equipamentos que apresentem índices de nacionalização em valor
inferior a 50% (cinquenta por cento), exceto nos casos em que,
alternativamente:
......................................................
Parágrafo único. A SFRI/MI atualizará o índice de que trata
o inciso II do caput deste artigo sempre que o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) revisar os parâmetros relativos aos índices mínimos de nacionalização definidos em
seus normativos." (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
HELDER BARBALHO
PORTARIA Nº 613, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017
Altera a Portaria nº 275, de 10 de agosto de
2016.
O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único,
inciso II, da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no inciso
I do § 6º do art. 10 da Lei Complementar nº 125, de 3 de janeiro de
2007, e na alínea "a" do inciso XIII do art. 4º do Anexo I ao Decreto
nº 8.276, de 27 de junho de 2014, e ainda, conforme Nota Técnica nº
62/2017/CGPA/DPNA/SFRI, de 10 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º A Portaria nº 275, de 10 de agosto de 2016, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 3º ......................................................
......................................................
II - aquisição de máquinas, veículos, aeronaves, embarcações
ou equipamentos que apresentem índices de nacionalização em valor
inferior a 50% (cinquenta por cento), exceto nos casos em que,
alternativamente:
......................................................
Parágrafo único. A SFRI/MI atualizará o índice de que trata
o inciso II do caput deste artigo sempre que o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) revisar os parâmetros relativos aos índices mínimos de nacionalização definidos em
seus normativos." (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
HELDER BARBALHO
PORTARIA Nº 614, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017
Altera a Portaria nº 273, de 10 de agosto de
2016.
O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único,
inciso II, da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no inciso
I do § 6º do art. 10 da Lei Complementar nº 124, de 3 de janeiro de
2007, e na alínea "a" do inciso XIII do art. 4º do Anexo I ao Decreto
nº 8.275, de 27 de junho de 2014, e ainda, conforme Nota Técnica nº
62/2017/CGPA/DPNA/SFRI, de 10 de novembro de 2011, resolve:
Art. 1º A Portaria nº 273, de 10 de agosto de 2016, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único,
inciso II, da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no
art.14-A da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, e ainda,
conforme Nota Técnica nº 62/2017/CGPA/DPNA/SFRI, de 10 de
novembro de 2017, resolve:
Art. 1º A Portaria nº 436, de 11 de agosto de 2017, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 5º .............................................................
.............................................................
III - as informações:
a) que o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) será operacionalizado de acordo com as
normas estabelecidas pelo CMN, disciplinadas no Manual de Crédito
Rural (MCR 10), publicado pelo Banco Central do Brasil; e
b) que o financiamento com recursos do FCO aos estudantes
regularmente matriculados em cursos superiores e de educação profissional, técnica e tecnológica, não gratuitos, que contribuirão para o
desenvolvimento do setor produtivo da região Centro-Oeste, será operacionalizado de acordo com as normas estabelecidas pelo Comitê
Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies).
............................................................." (NR)
"Art. 7º .............................................................
.............................................................
Parágrafo único. Para a realização das estimativas de que
trata o inciso III deverão ser descontados os recursos do Fundo
reservados para o financiamento de estudantes regularmente matriculados em cursos superiores e de educação profissional, técnica e
tecnológica, não gratuitos." (NR)
"Art. 10. .............................................................
I - aquisição de máquinas, veículos, aeronaves, embarcações
ou equipamentos importados que apresentem índices de nacionalização em valor inferior a 50% (cinquenta por cento) para beneficiários que apresentem faturamento bruto anual superior a R$ 16
milhões;
.............................................................
§ 2º A SFRI/MI atualizará o índice de que trata o inciso I
deste artigo sempre que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) revisar os parâmetros relativos aos índices
mínimos de nacionalização definidos em seus normativos." (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
HELDER BARBALHO
PORTARIA Nº 616, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017
Altera a Portaria nº 434, de 11 de agosto de
2017.
O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único,
inciso II, da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no
art.14-A da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, e ainda,
conforme Nota Técnica nº 62/2017/CGPA/DPNA/SFRI, de 10 de
novembro de 2017, resolve:
Art. 1º A Portaria nº 434, de 11 de agosto de 2017, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 5º .............................................................
.............................................................
III - as informações:
a) que o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) será operacionalizado de acordo com as
normas estabelecidas pelo CMN, disciplinadas no Manual de Crédito
Rural (MCR 10), publicado pelo Banco Central do Brasil; e
b) que o financiamento com recursos do FNE aos estudantes
regularmente matriculados em cursos superiores e de educação profissional, técnica e tecnológica, não gratuitos, que contribuirão para o
desenvolvimento do setor produtivo da região Nordeste, será operacionalizado de acordo com as normas estabelecidas pelo Comitê
Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies).
............................................................." (NR)
"Art. 7º .............................................................
.............................................................

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012017112200066

Nº 223, quarta-feira, 22 de novembro de 2017
Parágrafo único. Para a realização das estimativas de que
trata o inciso III deverão ser descontados os recursos do Fundo
reservados para o financiamento de estudantes regularmente matriculados em cursos superiores e de educação profissional, técnica e
tecnológica, não gratuitos." (NR)
"Art. 10. .............................................................
I - aquisição de máquinas, veículos, aeronaves, embarcações
ou equipamentos importados que apresentem índices de nacionalização em valor inferior a 50% (cinquenta por cento) para beneficiários que apresentem faturamento bruto anual superior a R$ 16
milhões;
.............................................................
§ 2º A SFRI/MI atualizará o índice de que trata o inciso I
deste artigo sempre que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) revisar os parâmetros relativos aos índices
mínimos de nacionalização definidos em seus normativos." (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
HELDER BARBALHO
PORTARIA Nº 617, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017
Altera a Portaria nº 435, de 11 de agosto de
2017.
O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único,
inciso II, da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no
art.14-A da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, e, ainda,
conforme Nota Técnica nº 62/2017/CGPA/DPNA/SFRI, de 10 de
novembro de 2011, resolve:
Art. 1º A Portaria nº 435, de 11 de agosto de 2017, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 5º .............................................................
.............................................................
III - as informações:
a) que o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) será operacionalizado de acordo com as
normas estabelecidas pelo CMN, disciplinadas no Manual de Crédito
Rural (MCR 10), publicado pelo Banco Central do Brasil; e
b) que o financiamento com recursos do FNO aos estudantes
regularmente matriculados em cursos superiores e de educação profissional, técnica e tecnológica, não gratuitos, que contribuirão para o
desenvolvimento do setor produtivo da região Norte, será operacionalizado de acordo com as normas estabelecidas pelo Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies).
............................................................." (NR)
"Art. 7º .............................................................
.............................................................
Parágrafo único. Para a realização das estimativas de que
trata o inciso III deverão ser descontados os recursos do Fundo
reservados para o financiamento de estudantes regularmente matriculados em cursos superiores e de educação profissional, técnica e
tecnológica, não gratuitos." (NR)
"Art. 10. .............................................................
I - aquisição de máquinas, veículos, aeronaves, embarcações
ou equipamentos importados que apresentem índices de nacionalização em valor inferior a 50% (cinquenta por cento) para beneficiários que apresentem faturamento bruto anual superior a R$ 16
milhões;
.............................................................
§ 2º A SFRI/MI atualizará o índice de que trata o inciso I
deste artigo sempre que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) revisar os parâmetros relativos aos índices
mínimos de nacionalização definidos em seus normativos." (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
HELDER BARBALHO
PORTARIA Nº 618, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017
Altera a Portaria nº 395, de 10 de agosto de
2017.
O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único,
inciso II, da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no inciso
XX do art. 4º da Lei Complementar n. 129, de 8 de janeiro de 2009,
e no inciso II do art. 6º do Anexo I ao Decreto n. 8.067, de 14 de
agosto de 2013, e ainda, conforme Nota Técnica nº 62/2017/CGPA/DPNA/SFRI, de 10 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º A ementa da Portaria nº 395, de 10 de agosto de
2017, passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Estabelece diretrizes e orientações gerais para definição de
prioridades para aprovação de projetos de investimentos e financiamentos a estudantes com recursos do Fundo de Desenvolvimento
do Centro-Oeste (FDCO)". (NR)
Art. 2º Os arts. 1º, 3º e 4º da Portaria nº 395, de 10 de agosto
de 2017, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º Estabelecer as Diretrizes e Orientações Gerais para
definição de prioridades para aprovação de projetos de investimentos
e financiamentos a estudantes regularmente matriculados em cursos
superiores e de educação profissional, técnica e tecnológica, não gratuitos, com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste
(FDCO), para o exercício de 2018." (NR)
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"Art. 3º As Diretrizes a serem observadas pela SUDECO
quando da aprovação de projetos de investimentos e do financiamento
a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores e de
educação profissional, técnica e tecnológica, não gratuitos, no âmbito
do FDCO, são as seguintes:
.............................................................." (NR)
"Art. 4º Fica vedada a concessão de crédito para aquisição de
máquinas, veículos, aeronaves, embarcações ou equipamentos que
apresentem índices de nacionalização em valor inferior a 50% (cinquenta por cento), exceto nos casos em que, alternativamente:
I - não haja produção nacional da máquina, veículo, aeronave, embarcação ou equipamento;
II - a fabricação da máquina, veículo, aeronave, embarcação
ou equipamento cumpra o Processo Produtivo Básico (PPB); ou
III - a Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) da
máquina, veículo, aeronave, embarcação ou equipamento importado
tiver alíquota 0% do Imposto de Importação.
Parágrafo único. A SFRI/MI atualizará o índice de que trata
o caput deste artigo sempre que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) revisar os parâmetros relativos aos índices mínimos de nacionalização definidos em seus
normativos." (NR)
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
HELDER BARBALHO
PORTARIA Nº 619, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017
Altera a Portaria nº 397, de 10 de agosto de
2017.
O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único,
inciso II, da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no inciso
I do § 6º do art. 10 da Lei Complementar nº 125, de 3 de janeiro de
2007, e na alínea "a" do inciso XIII do art. 4º do Anexo I ao Decreto
nº 8.276, de 27 de junho de 2014, e ainda, conforme Nota Técnica nº
62/2017/CGPA/DPNA/SFRI, de 10 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º A ementa da Portaria nº 397, de 10 de agosto de
2017, passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Estabelece diretrizes e orientações gerais para definição de
prioridades para aprovação de projetos de investimentos e financiamentos a estudantes com recursos do Fundo de Desenvolvimento
do Nordeste (FDNE)". (NR)
Art. 2º Os arts. 1º, 3º e 4º da Portaria nº 397, de 10 de agosto
de 2017, passam a vigorar com as seguintes alterações:
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"Art. 1º Estabelecer as Diretrizes e Orientações Gerais para
definição de prioridades para aprovação de projetos de investimentos
e financiamentos a estudantes regularmente matriculados em cursos
superiores e de educação profissional, técnica e tecnológica, não gratuitos, com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), para o exercício de 2018." (NR)
"Art. 3º As Diretrizes a serem observadas pela SUDENE
quando da aprovação de projetos de investimentos e do financiamento
a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores e de
educação profissional, técnica e tecnológica, não gratuitos, no âmbito
do FDNE, são as seguintes:
.............................................................." (NR)
"Art. 4º Fica vedada a concessão de crédito para aquisição de
máquinas, veículos, aeronaves, embarcações ou equipamentos que
apresentem índices de nacionalização em valor inferior a 50% (cinquenta por cento), exceto nos casos em que, alternativamente:
I - não haja produção nacional da máquina, veículo, aeronave, embarcação ou equipamento;
II - a fabricação da máquina, veículo, aeronave, embarcação
ou equipamento cumpra o Processo Produtivo Básico (PPB); ou
III - a Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) da
máquina, veículo, aeronave, embarcação ou equipamento importado
tiver alíquota 0% do Imposto de Importação.
Parágrafo único. A SFRI/MI atualizará o índice de que trata
o caput deste artigo sempre que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) revisar os parâmetros relativos aos índices mínimos de nacionalização definidos em seus
normativos." (NR)
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
HELDER BARBALHO
PORTARIA Nº 620, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017
Altera a Portaria nº 396, de 10 de agosto de
2017.
O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único,
inciso II, da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no inciso
I do § 6º do art. 10 da Lei Complementar nº 124, de 3 de janeiro de
2007, e na alínea "a" do inciso XIII do art. 4º do Anexo I ao Decreto

PORTARIA N o- 621, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017

.

Discrimina ações do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC a serem
executadas por meio de transferência obrigatória.
O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV da Constituição, e considerando o disposto no art. 2-A,
incluído pela Medida Provisória nº 786, de 12 de julho de 2017, na Lei 11.578, de 26 de novembro de
2007, resolve:
Art. 1° Instituir como obrigatórias as transferências aos entes federados necessárias à execução das
ações do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, conforme informações constantes na tabela.
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DESCRIÇÃO DA AÇÃO

CÓDIGO
DO DETALHAMENTO
EMPREENDIMENTO
Apoio a Projetos de Desen- MI. 01223
construção, ampliação
volvimento Sustentável Loe/ou recuperação de
cal Integrado
estradas vicinais
Apoio a Projetos de Desen- MI. 01223
Construção de Feira
volvimento Sustentável Lodo Produtor Rural
cal Integrado
Apoio a Projetos de Desen- MI. 01223
Urbanização da Orla
volvimento Sustentável Lodo Município de Tarcal Integrado
tarugalzinho
Apoio a Projetos de Desen- MI. 01223
Execução de Serviços
volvimento Sustentável Lode Recuperação de
cal Integrado
Estradas Vicinais
Apoio a Projetos de Desen- MI. 01223
Execução de Serviços
volvimento Sustentável Lode Recuperação de
cal Integrado
Estradas Vicinais
Apoio a Projetos de Desen- MI. 01223
Execução de Serviços
volvimento Sustentável Lode Recuperação de
cal Integrado
Estradas Vicinais
Apoio a Projetos de Desen- MI. 01223
Execução de Serviços
volvimento Sustentável Lode Pavimentação de
cal Integrado
Ruas e/ou Vias
Apoio a Projetos de Desen- MI. 01223
Execução de Serviços
volvimento Sustentável Lode Pavimentação de
cal Integrado
Ruas e/ou Vias
Apoio a Projetos de Desen- MI. 01223
Execução de Serviços
volvimento Sustentável Lode Pavimentação de
cal Integrado
Ruas e/ou Vias
Apoio a Projetos de Desen- MI. 01223
Execução de Serviços
volvimento Sustentável Lode Pavimentação de
cal Integrado
Ruas e/ou Vias
Apoio a Projetos de Desen- MI. 01223
Execução de Serviços
volvimento Sustentável Lode Pavimentação de
cal Integrado
Ruas e/ou Vias

MUNICÍPIO
UF

/

JUAZEIRO DO
NORTE - CE
JUARINA - TO
TARTARUGALZINHO - AP
CORACAO DE
JESUS - MG
DOM JOAQUIM
- MG
SENADOR
ALEXANDRE
COSTA - MA
Riacho dos Cavalos - PB
Balsas - MA
SAO
DOMINGOS - BA
IPU - CE
PIRES
FERREIRA - CE
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nº 8.275, de 27 de junho de 2014, e ainda, conforme Nota Técnica nº
62/2017/CGPA/DPNA/SFRI, de 10 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º A ementa da Portaria nº 396, de 10 de agosto de
2017, passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Estabelece diretrizes e orientações gerais para definição de
prioridades para aprovação de projetos de investimentos e financiamentos a estudantes com recursos do Fundo de Desenvolvimento
da Amazônia - FDA". (NR)
Art. 2º Os arts. 1º, 3º e 4º da Portaria nº 396, de 10 de agosto
de 2017, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º Estabelecer as Diretrizes e Orientações Gerais para
definição de prioridades para aprovação de projetos de investimentos
e financiamentos a estudantes regularmente matriculados em cursos
superiores e de educação profissional, técnica e tecnológica, não gratuitos, com recursos do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia
(FDA), para o exercício de 2018." (NR)
"Art. 3º As Diretrizes a serem observadas pela SUDAM
quando da aprovação de projetos de investimentos e do financiamento
a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores e de
educação profissional, técnica e tecnológica, não gratuitos, no âmbito
do FDA, são as seguintes:
.............................................................." (NR)
"Art. 4º Fica vedada a concessão de crédito para aquisição de
máquinas, veículos, aeronaves, embarcações ou equipamentos que
apresentem índices de nacionalização em valor inferior a 50% (cinquenta por cento), exceto nos casos em que, alternativamente:
I - não haja produção nacional da máquina, veículo, aeronave, embarcação ou equipamento;
II - a fabricação da máquina, veículo, aeronave, embarcação
ou equipamento cumpra o Processo Produtivo Básico (PPB); ou
III - a Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) da
máquina, veículo, aeronave, embarcação ou equipamento importado
tiver alíquota 0% do Imposto de Importação.
Parágrafo único. A SFRI/MI atualizará o índice de que trata
o caput deste artigo sempre que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) revisar os parâmetros relativos aos índices mínimos de nacionalização definidos em seus
normativos." (NR)
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
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BRASILANDIA MS
CACHOEIRA DO
PIRIA - PA
BANNACH - PA
CAPANEMA
PA

-

IGARAPE-MIRI PA
NOVO REPARTIMENTO - PA
VISEU - PA
FRANCISCO
ALVES - PR
ICARAIMA - PR
ITAPERUCU
PR

-

MISSAL - PR
NOVA
SANTA
ROSA - PR
CEREJEIRAS
RO

-

PAROBE - RS
JAPARATUBA SE
LIZARDA - TO
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