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Países gastam 8 vezes
mais que Brasil na crise
Medidas anunciadas
pelo Governo
Bolsonaro mal somam
2% do PIB
O Brasil anunciou gastos equivalentes a pouco mais de 2% do
Produto Interno Bruto (PIB) no
combate ao coronavírus, ante 17%
em alguns países. Tabela elaborada
pelo Observatório de Política Fiscal, ligado ao Instituto Brasileiro
de Economia (Ibre), da Fundação
Getúlio Vargas, revela que boa par-

te das medidas anunciadas não têm
natureza fiscal.
O conjunto de medidas fiscais
e parafiscais já anunciadas somam R$ 844 bilhões, valor correspondente a 11,6% do PIB. Mas
os técnicos do Observatório destacam que a ação de maior impacto é a redução de requerimento de
capital dos bancos para ampliar
a capacidade de crédito (R$ 672
bilhões).
“Como essa medida não tem natureza fiscal e o governo só deve
participar dela na medida em que
os bancos públicos forem mais arrojados, é importante avaliar o total
das medidas excluindo essa ação”,
acrescentam. Isso já leva a uma re-

dução para 2,86%, mas o cálculo
ainda diminui.
“Ainda se considerarmos que
muitas ações se referem a antecipações de despesa que terão impacto
muito pequeno, pois a crise será
mais duradoura, o total anunciado é
ainda mais inexpressivo, atingindo
apenas 2,05% do PIB”, diz o Observatório Fiscal. “Comparado com
o que outros países estão fazendo,
que está se aproximando de 20%
do PIB, o pacote brasileiro ainda
está deixando muito a desejar.”
“Em geral as medidas buscam
aliviar o fluxo de caixa das empresas, repor renda das famílias e reforçar a capacidade dos sistemas de
saúde. Nem todas as medidas tive-

ram impactos financeiros anunciados”, lembra o observatório. Nos
Estados Unidos, por exemplo, os
valores já chegam a 6,3% do PIB,
mas ainda podem aumentar para
11,3%. No Reino Unido, o total de
medidas chega a 17% do PIB, percentual similar ao anunciado pela
Espanha.
Vários países europeus compensarão os trabalhadores pela perda na renda. “No último dia 20, o
Tesouro britânico anunciou que
reporá até 80% da renda dos trabalhadores em lay off (suspensão dos
contratos de trabalho) até o salário
de 2.500 libras por mês, um patamar superior à renda mediana”, informa o observatório.

Petrobras quer
triplicar bônus de
diretores, apesar
do coronavírus
Em plena crise gerada pela pandemia da Covid-19 e pela queda do
preço do petróleo, a Petrobras propôs a seus acionistas triplicar o teto
para pagamento de bônus a seus
diretores. A informação é do jornal
Folha de S.Paulo.
A medida, segundo o jornal, provocará um aumento de 26,6% na projeção de gastos com salários e benefícios dos executivos da estatal.
A proposta aos acionistas, que
será debatida em 22 de abril, foi
protocolada na última sexta-feira –
mesmo dia em que a estatal informou que vai recorrer a cerca de R$
40 bilhões em linhas de crédito para
enfrentar a crise. Na semana passada, o preço do petróleo chegou ao
nível mais baixo em 17 anos.
Enquanto isso, de acordo com
a proposta, o teto de gastos para o
pagamento dos bônus aos diretores passará de R$ 3,3 milhões (em
2019) para R$ 12,5 milhões.

G20 vai abrir ‘caixa de ferramentas’
para evitar colapso social no mundo

BC anuncia mais R$ 670
bilhões para os bancos

Os ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do grupo das 20 principais economias do
mundo concordaram em desenvolver um plano de ação em resposta
à pandemia de coronavírus e em
monitorar de perto o impacto da
doença nos mercados e condições
econômicas, informou o Secretariado da Arábia Saudita.
Um comunicado divulgado após
a reunião virtual disse que uma
cúpula improvisada dos líderes do
G20, anunciada inicialmente para
esta semana, se reunirá “em alguns
dias”, mas não mencionou uma
data específica.
Durante a teleconferência, o ministro da Economia da Argentina,
Martín Guzmán, disse aos líderes
do G20 que eles precisam agir decisivamente para “evitar um colapso social” à medida que o surto
de coronavírus se espalha, incentivando os países desenvolvidos a
estender linhas de swap em tentati-

O presidente do Banco Central
(BC), Roberto Campos Neto, afirmou que a instituição tem um arsenal muito grande para fazer frente a
qualquer tipo de crise. Ele anunciou
novas medidas para socorrer os bancos acrescentou que o BC estuda ainda empréstimo do BC às instituições
financeiras, tendo como garantia a
carteira de crédito. Segundo ele, o
valor pode chegar a R$ 670 bilhões.
O BC anunciou redução de depósitos compulsórios (recursos que
os bancos são obrigados a deixar
depositados no Banco Central) e
linha de empréstimos a instituições
financeiras, com garantia de debêntures (títulos privados).
Além disso, foi autorizada a
captação de depósito a prazo com
garantia especial do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), o que
permite expansão na concessão de
crédito em cerca de R$ 200 bilhões,
entre outras medidas para liberar
recursos na economia. Campos
Neto afirmou que não está descartada nova redução de compulsório
Segundo o presidente do BC, o
conjunto de medidas de liberação de
liquidez anunciadas até agora correspondem a 16,7% (R$ 1,2 trilhão) do
Produto Interno Bruto (PIB), soma

Ministerio da Economia/Argentina

Guzmán apelou para a cooperação global para enfrentar a pandemia
va de garantir liquidez global.
Guzmán, após a reunião virtual, disse em comunicado que
os países devem usar a “caixa de
ferramentas” inteira das políticas
econômicas, incluindo a extensão
de swaps bilaterais para ajudar os

países mais necessitados.
“É de extrema importância que
aprofundemos os esforços de coordenação e cooperação globais o
máximo possível, a fim de preservar a estabilidade social global”,
alertou o ministro.

Reação faz Bolsonaro revogar licença
para suspender salário do trabalhador
No mesmo dia em que o Banco Central anunciou que tem
R$ 670 bilhões para “ajudar os
bancos” neste momento de crise
mundial, o presidente Jair Bolsonaro anunciou por intermédio
de suas redes sociais a revogação do Artigo 18 da Medida Provisória (MP 927) – por ele mesmo editada no domingo – que
permitia às empresas suspender
o contrato de trabalho de seus
funcionários por até quatro meses, sem remuneração.
O recuo do presidente se deu
em função da reação de indignação generalizada que tomou
conta dos meios políticos e jurídicos, dos movimentos sindical
e sociais e nas redes. Em nota,
partidos de oposição chamaram

Bolsonaro de “monstro” e o ministro Paulo Guedes de “insano”.
Contudo, é esperada a edição de
uma nova medida provisória, já que
artigo de MP não pode ser revogada por Twitter.
Magistrados da Associação de
Juristas pela Democracia denunciam que Bolsonaro trama um
golpe enquanto adota medidas que
conduzem ao caos social e ao colapso do sistema de saúde.
A deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) lembra que a
MP continua problemática, mesmo com a revogação do Artigo
18. “O recuo anunciado em parte
da MP 927 não faz com que vire
um texto bom! Não nos esqueçamos que a medida permite que se

corte 25% do salário, sem redução de carga horária, sem complemento de seguro-desemprego. O
Congresso tem que devolver essa
MP sem nem apreciar”, explicou
no Twitter.
A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho
(Anamatra) lembrou que Bolsonaro age na contramão do mundo
“de forma inoportuna e desastrosa”
e viola convenções assinadas pelo
Brasil na Organização Internacional do Trabalho (OIT).
O deputado Glauber Braga
(PSOL-RJ), observa, porém, que
o Artigo 2º da MP, ao permitir negociação entre empregadores e empregados para preservar o emprego, acaba dando no mesmo que o
artigo revogado.
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de todos os bens e serviços produzidos no país. Na crise financeira internacional, de 2008, esse percentual
foi menor: 3,5% (R$ 117 bilhões) do
PIB. Campos Neto classificou as medidas anunciadas até agora como “o
maior plano de injeção de liquidez e
capital da história do país”.
Campos Neto avaliou que, com
a crise, houve uma migração de
investimentos de maior risco pra
os de menor risco, ou seja, uma
“corrida por ativos mais seguros”.
Ele destacou que, enquanto para os
consumidores a incerteza os leva a
querer estocar comida e álcool em
gel, as empresas buscam ter recursos para atravessar a crise.
Ele disse ainda que a crise atual é
diferente da de 2008. “Foi uma crise
de alavancagem financeira. Alavancagem gerou a percepção de que o
sistema financeiro tinha problemas.
Isso permeou para a economia real.
Essa crise agora é totalmente diferente. A gente tem um cenário em que os
bancos estão muito menos alavancados no Brasil e no mundo. O sistema
financeiro passou por uma reformulação completa. O sistema bancário
está muito mais sólido. É uma crise
muito mais da economia real”.
Página 8
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Moratória global
Para cada época de novas crises
temos velhas explicações na sociedade do espetáculo. O detonador
do tempo presente é a pandemia da
Covid-19, que coloca em cheque
todo sistema de saúde, tanto de país
ricos, quanto de países da periferia
do capitalismo. A economia pára e
segue-se, como sempre, uma crise
de crédito, pois liquidez é o ativo
mais valioso nesta circunstância.
Ninguém paga ninguém e o desemprego tende a explodir.
Fazendo uma pequena comparação, assim foi em 2011 com o ataque às Torres Gêmeas. Naquela circunstância dramática, o presidente
de plantão enviou cheques para as
famílias gastarem rapidamente, pois
a roda gigante da economia parou
com motor quebrado causando irreparáveis prejuízos financeiros para
os grandes monopólios globais.
Contágio foi um filme de Steven Soderbergh. A película segue
o rápido progresso de um vírus
letal, transmissível pelo ar, que
mata em poucos dias. Mostrou o
pânico geral de uma situação-limite, embora perfeitamente superável mediante medidas de forte
impacto social.
Manchetes do diário da crise
instalada na terra da jabuticaba:
“IBGE adia Censo para 2021”
(menos vagas de empregos); “Go-

verno estuda voucher e tarifa social” (boa medida, pois faz o dinheiro chegar em quem realmente
precisa); “Ajuda precisa chegar
aos trabalhadores informais” (pura
verdade); “Construtoras se preparam para ambiente onde família
de renda média vai sofrer com a
crise”; “Estado poder ter reforço
nas finanças para enfrentar a crise” (Governador do Rio fala em
atrasar salários dos servidores);
“Projeção de PIB zero para 2020”
(realista); “França deve estatizar
empresas em dificuldades” (mata
de raiva os liberais de plantão);
“Países ricos abrem os cofres e
gastam trilhões para aplacar a crise” (de dar inveja a qualquer brasileiro comum, sem dinheiro para
pagar plano de saúde).
Apesar disso tudo, os boys do
Banco Central ainda estão em dúvida se salvam seus patrões banqueiros ou baixam a taxa de juros para
aliviar o orçamento público e a vida
de nós pobres mortais.
“Países ricos precisam transferir
dinheiro para indivíduos e empresas, diz economista criador da grife
Brics”; “O protesto da panela vazia
em tempos de calamidade”; “Comércio em retração acentua cenário
de recessão profunda no primeiro
semestre”; “Acordo vai salvar BPC
maior para os pobres” (amém);

“Não há como salvar crescimento
econômico em 2020”; “Montadoras de veículos começam a parar”;
“Preço baixo do petróleo pressiona
Petrobras”.
Isso confirma o principal risco
para a economia da suspensão dos
fluxos de pagamento entre agentes
econômicos, pela redução do consumo, comércio e possibilidades de
ocupação produtiva.
A crise internacional cessa os
lucros e ganhos das diversas frações da burguesia. No Brasil surge
um racha na malta dona do poder e
do dinheiro, de implicações políticas quase irreconciliáveis. Rodrigo
Maia, o quadro político mais preparado da direita liberal brasileira,
já definiu e escolheu seu lado, bem
como a principal emissora de comunicação do país. Já a esquerda
liberal, ingenuamente, espera a próxima eleição e briga para se manter
no páreo.
Alheio a tudo isso, o cidadão comum, diante do risco de colapso no
emprego e na renda, perde a paciência e bate panela toda noite, pois a
pesquisa Atlas revela que 64% dos
brasileiros desaprova o governo em
seus primeiros atos diante da pandemia.

q Ranulfo Vidigal
Economista.

Oportunidades no perigo
Em um de seus discursos de campanha, John Kennedy registrou que
“na língua chinesa, a palavra ‘crise’
é composta de dois caracteres, um
deles perigo, e o outro, oportunidade.” Por mais memoráveis que sejam essas palavras, lamentavelmente os linguistas chineses afirmam
que isso se trata de uma interpretação errada da expressão, que normalmente se entende como “perigo
em um ponto fraco”. No entanto, a
tradução que Kennedy fez em seu
discurso se tornou tão icônica nas
esferas do mercado e da política
que, ao fim da década, já havia chineses escrevendo a palavra “crise”
dessa exata maneira.
Contudo, para que não trabalhássemos com uma citação errada, Albert Einstein veio ao nosso auxílio:
“No meio da dificuldade, encontrase a oportunidade”. E com essas palavras nós ficaremos.
Quem estiver lendo esse texto na
época em que foi escrito logo concluirá que com “crise” me refiro à
pandemia global de coronavírus,
ou mesmo ao presente colapso internacional das bolsas e do mercado financeiro. Também! Mas nesse
momento, escrevo da pequena perspectiva de um estudante que está
obrigado a ficar em casa em isolamento.
É natural que, em uma condição
de quarentena global, muitos tenhamos coisas importantes em jogo,
mas com essa mudança de paradigma, mesmo alguém que esteja trabalhando de casa ganhará algumas
horas extras em seu dia.
Tudo bem, tudo bem, estamos
em condições excepcionais sem
dúvida alguma, mas sair da rotina
e passar um período em casa será
atemporal enquanto existir no mundo ao menos um operário que está
se recuperando de um acidente menor ou um executivo que foi obrigado a tirar licença. O ponto é que,
independentemente de vírus, haverá

em nossas vidas muitos problemas
que gerarão situações similares, e
que cabe a nós fazer algo com esse
todo esse tempo.
Agora, estando em um contexto
como esse, o nosso primeiro impulso é inconscientemente agradecer
pela oportunidade de finalmente
sairmos da intensidade do dia a dia.
No momento seguinte, passamos a
especular mentalmente o que fazer
durante esses dias ou semanas de
ócio. E quando percebemos, já estamos deitados em um sofá ou cama,
aleatoriamente vendo notícias e observando as horas passarem.
Veja bem, um pouco de procrastinação de tempos em tempos
é saudável, mas o problema surge
quando esse hábito se torna um ritual diário das suas “férias”. Para
combater isso, é preciso montar
um plano e estabelecer metas a serem atingidas durante essa época
de tempo extra, seja arrumar a organização dos armários de casa ou
escrever sete capítulos de um livro.
Segundo estudos do mundo todo,
umas das principais complicações
que pessoas ocupadas têm em seu
dia a dia é a falta de sono, algumas
delas deficientes há tanto tempo
que mal percebem que estão aquém
de todo seu desempenho mental.
Esse hábito de dormir mal é tão
forte que permanece até nesses períodos em que há tempo de sobra,
alimentando uma procrastinação
que devora horas da madrugada.
Sabemos que cada indivíduo possui
uma fisiologia diferente, mas com
todo esse tempo livre, por que não
tentar corrigir seus ciclos circadianos e experimentar dormir oito horas e meia por dia em uma semana?
É possível que os resultados sejam
surpreendentes.
Ainda que não tenham um impacto tão direto quanto a correção
do sono, o mesmo vale para exercícios físicos. Existem muitos treinos
que podem ser feitos em casa sem o

uso de aparelhos, e pessoas de todas
as idades podem sentir melhoras
objetivas na energia e flexibilidade
do corpo.
Para não abrir mão dos clichês,
sugiro a dica mais antiga (e provada) dos manuais de autoajuda: leia
um livro (ou mais). Se nada nesse
texto lhe for útil, garanto que existe
algum autor nesse mundo que tem
exatamente o que você quer, quer
seja uma aventura medieval épica
ou dicas de investimento para um
mercado deflacionário.
Se você é um estudante ou profissional e deseja se especializar,
encontrará cursos gratuitos e pagos,
com certificado, em plataformas
como FGV, edX, Coursera, Skillshare e Udemy. Por que não dominar uma biblioteca de uma linguagem de programação? Ou mesmo
avançar naquele idioma que você
começou a aprender pelo Duolingo
ou Babel?
Ou, claro, faça exatamente como
esse autor e passe uma tarde pesquisando e redigindo um artigo sobre
algum tema contemporâneo; uma
ação como essa certamente refletirá bem no seu currículo e chamará
a atenção de futuros empregadores.
Um motor consome muito mais
combustível se parar e voltar a rodar,
e, analogamente, um indivíduo deve
buscar estar sempre produzindo, ou
estagnará no seu crescimento.
Em qualquer mercado, o tempo
vale dinheiro, e como pessoa não há
motivo para você não investi-lo da
mesma maneira. Durante uma crise
global ou pessoal, em vez de temer
que as oportunidades lá fora estejam em perigo, faça o que Kennedy
e Einstein sugeriram e os chineses
abraçaram, e busque suas próprias
oportunidades no que os outros chamam de perigo.

q Francisco Victer
Estudante de Engenharia de
Produção na UFRJ.

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
Diretor-Presidente
Marcos Costa de Oliveira
Diretor de Redação

Planos de saúde devem ressarcir
a assistência da Covid-19

O enfrentamento à pandemia
da Covid-19 é dever do Estado e
direito de todos. O Estado presta
assistência à saúde por si próprio
e pelos particulares. Os planos e
seguros de saúde prestam serviço
público de assistência à saúde de
seus segurados e beneficiários
mediante autorização do Estado,
atendidos requisitos legais e infralegais.
O que se passa em uma pandemia, como é o caso da Covid-19, é que um grande número
de acometidos pela doença será
revelado em poucos dias, em vários continentes, com transmissão
livre e comunitária do patógeno.
No Brasil, epidemiologistas
alertam que o pico da pandemia
deve acontecer entre abril e maio
de 2020, principalmente nos
grandes centros, tais como o Rio
de Janeiro e mais especialmente
em São Paulo.
Muitos dos acometidos serão
usuários de planos de saúde, de
modo que, da população de 210
milhões de brasileiros, cerca de 47
milhões são beneficiários de planos e seguros de saúde.
Os planos de saúde, portanto,
terão um fundamental papel nos
contornos da crise de saúde causada pela pandemia em expansão
atual. Devem atender diretamente
os usuários dos seus serviços, com
testes de contágio, orientações,
tratamentos, internações, leitos de

UTI e, bem como, deverão arcar
futuramente com ressarcimentos
ao serviço público e gratuito do
SUS.
Existe uma regra de ressarcimento ao SUS aplicável aos planos de saúde, segundo a qual os
usuários de planos de saúde que
se socorram de atendimentos de
assistência à saúde gratuita e universal pelo SUS deverão ter seus
atendimentos ressarcidos ao SUS
pelas operadoras de saúde.
Essa é a situação normal do
sistema de saúde suplementar que
compõe o sistema único de saúde.
O sistema suplementar não é dissociado do SUS, mas seu custeio é
particular, pelos beneficiários e/ou
pelos patrocinadores dos planos
de saúde, por isso seus usuários
são limitados.
Assim, dentro do sistema de
saúde pública, foi estabelecido
que os planos de saúde devem ressarcir os gastos do sistema público universal utilizados pelos seus
beneficiários. Algo bastante justo
e que visa a manter equilibrado o
custeio do sistema público, gratuito, equânime, integral e universal
de saúde.

q Paulo André
Stein Messetti
Advogado, é doutorando em
Ciências da Saúde pela Faculdade
de Medicina do Centro Universitário
Saúde ABC.

Os sinos choram o luto

Filas e filas, no meio da noite. Com ritmo lento, a procissão
fúnebre avança, sem um único
membro da família para segui-la,
para orar por aquelas vidas rompidas pelo vírus amaldiçoado, que
impede a respiração. As imagens
noturnas, que chegaram de Bérgamo, contam, mais do que qualquer
outra, o drama que a Itália está
vivendo. O coronavírus tem colocado uma nação inteira de joelhos
e, apesar dos constantes esforços
dos médicos, na linha de frente, e
da comunidade científica que luta
para encontrar uma cura, o número de mortos continua a aumentar
inexoravelmente. Assim, a fragilidade de viver também arrebata a
esperança de sair dela.
Coube ao exército retirar os caixões de Bérgamo. Nas últimas horas, eles se acumularam um após o
outro, enquanto os respiradores de
terapia intensiva não conseguiam
mais manter as pessoas infectadas
agarradas ao último suspiro. Dezenas delas foram-se sufocadas
como se afogadas pelas águas.
Seus corpos não terão um enterro
normal. Medidas para conter a infecção o proíbem.
E, assim, à noite, juntamente
com os cidadãos de Bérgamo, testemunhamos – pasmos – uma procissão fúnebre que nunca iremos
esquecer. A coluna de 30 veículos
militares atravessava o coração da
cidade, do cemitério monumental
até a rodovia, para transportar, até
os crematórios de cidades vizinhas, mais de setenta caixões que
o cemitério não pôde mais administrar.
Desde que a epidemia começou
a se espalhar pelos vales, a espera para cremar os cadáveres logo
excedeu uma semana, tempo demasiado para evitar o colapso de
estruturas não acostumadas a esse
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massacre. “Agora, em Val Seriana, são ouvidas, apenas, as sirenes
das ambulâncias e os sinos que
choram a luto”, disse uma testemunha. “Talvez – continuou – as
pessoas que não moram aqui não
percebam, mas, em nosso vale,
morremos como se estivéssemos
em guerra.”
Desde o início da epidemia,
muitos não conseguem entender
a seriedade do momento. As imagens de Bérgamo nos agridem
como um soco no estômago: mais
do que qualquer outra, elas nos
atingem na cara com a tragédia
que estamos enfrentando e nos
forçam a refletir.
Antes, nossa geração as via,
apenas, na televisão ou no cinema,
naqueles filmes que em Hollywood
simulam um mundo devastado por
pandemias ou guerras nucleares.
Hoje, elas são verdadeiras. Tocamos nelas com as mãos, experimentamos a dor na nossa pele. E essas
imagens permanecerão conosco,
para sempre. Provavelmente, ajudarão a curvar as pessoas irresponsáveis que não respeitam as proibições, ou a tornar os burocratas,
que se apegam a cláusulas, regras
e burocracia, ainda mais humanos
diante do mundo devastado pela calamidade do coronavírus.
Enquanto isso, nós, que estamos trancados em casa e tentamos
escapar do contágio, nos sentimos mais fracos: em uma época
que nos iludiu fazendo com que
nos sentíssemos onipotentes, finalmente entendemos, que somos
apenas homens impotentes antes
do futuro.

q Edoardo Pacelli
Jornalista, ex-diretor de
pesquisa do CNR
(Itália), é editor da revista
Italiamiga.
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Governo ajudará a pagar
salário de trabalhadores
Como financiar o combate ao
coronavírus? 10 observações

A coluna abre espaço para o professor Pedro Rossi (IE/
Unicamp), que listou dez importantes e inadiáveis medidas para combater a Covid-19 sem matar a economia:
1 – Primeiro é preciso largar o dogmatismo fiscal e
rasgar a fantasia neoliberal. Temos que esquecer aquele
papo de que não tem dinheiro, de que o Estado está falido. Por que isso é mito/mentira. Tem dinheiro.
2 – Não há restrições financeiras para o gasto público,
além das regras instituídas. O governo gasta, depois o
Banco Central avalia a base monetária/meta de juros e
recolhe dinheiro em troca de dívida. O governo não precisa de dinheiro prévio, nem de taxar pra depois gastar.
3 – Não faz sentido achar que tem que tirar de alguém
para poder gastar. Não precisa tirar do policial e do professor, não precisa cortar 25% do salário de funcionários
públicos. Isso só vai atrapalhar a recuperação econômica
no pós-crise sanitária. A PEC Emergencial é estúpida.
4 – Quem ganha e quem perde? Qualquer gasto público é redistributivo. Se o Estado garantir renda para
o mais pobres, $ para a saúde e para que o sistema
econômico não colapse, uns ganham mais do que outros.
Mas, ao evitar um caos social, a sociedade como um todo
sai ganhando.
5 – O que vai acontecer se a dívida pública subir 10%
do PIB, um caos social? Não, isso vai acontecer se o governo não gastar agora.
6 – O aumento de dívida não precisa ser revertido em
seguida. Alias, o padrão do comportamento das dívidas
soberanas mostram: dívida pública não se paga, se rola.
A tentativa de reduzir dívida em seguida da crise sanitária por meio de um forte ajuste fiscal seria trágica.
7 – Além de rasgar a fantasia neoliberal, devemos largar os mitos cultivados pela esquerda. A dívida pública
não é um problema moral. Não há limite mágico para a
dívida pública. Dar calote na dívida em moeda nacional
não faz nenhum sentido.
8 – Não faz sentido vender as reservas cambiais! Não
precisa vender dólar para financiar gastos em reais, isso
mantém a dívida líquida constante e aumenta a vulnerabilidade externa. Se for usar, que financie importação de
medicamentos ou empresas endividadas em dólar.
9 – Quem acha que serão dois meses de aumento de
gastos e depois voltamos para austeridade fiscal, tá enganado. O custo social disso seria enorme. Dívida pública
se estabiliza com crescimento. Enquanto houver desemprego e capacidade ociosa, a política fiscal pode ajudar.
10 – Essa crise vai mudar paradigmas em termos de
política fiscal. A realidade é tao chocante que as pessoas
abandonam os dogmas. As ideias monetaristas foram por
terra depois da crise de 2008/09. Agora é a vez definitiva
dos dogmas fiscais.
Observação final do professor Rossi: para o pessoal
que aponta a Conta Única do Tesouro como nossa solução
(tem R$ 1,2 trilhões, 16% do PIB), isso é questão jurídica/contábil. Retirando as regras fiscais do caminho, usase a Conta Única. Retirando a proibição do BC financiar
o Tesouro Nacional, não há limites para o gasto público.

Escuro
O ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega, o especialista em inflação (atingiu a maior marca do país em
1988) afirmou que a equipe econômica do Governo Bolsonaro é brilhante, mas parece perdida. Imagina se não
brilhasse.

Influenza
Em 2020, o Estado do Rio de Janeiro registrou 121
caos de influenza/SRAG (Síndrome Respiratória Aguda
Grave) e três casos de H1N1, sem mortes. Já no ano passado, foram 2.432 casos de influenza/SRAG e 168 casos
de H1N1, com 62 óbitos.

Faz sentido?
O Ministério da Saúde antecipou a vacinação contra
gripe para evitar que idosos adoeçam e lotem os hospitais. Só que todos estão confinados para não contrair coronavírus. Quarentena que por óbvio evita contaminação por
influenza. Vão expor os idosos e os profissionais de saúde.

Rápidas
Cesar Augusto Barbiero deixa Secretaria Municipal de
Fazenda do Rio de Janeiro para comandar a Cdurp, empresa da prefeitura responsável pelo Porto Maravilha ***
De acordo com pesquisa da empresa de segurança digital
Avast, 58% das pessoas disseram que não recebem um
suporte tecnológico ou o conhecimento de que precisam
quando trabalham em casa ou em um local público do empregador, o que torna a segurança um problema crescente.

Venezuela dará
apoio a pequenas
e médias
empresas por
6 meses

De acordo com dados do
Ministério do Poder Popular
para o Processo Social do
Trabalho da Venezuela, 7,8
milhões de venezuelanos e
venezuelanas estão empregados no sistema formal,
tanto em empresas públicas,
como privadas, o que representava 60,3% da população
economicamente ativa do
país em abril de 2016. Aos
trabalhadores informais, que
representam quase 40% dos
empregados no país, o governo afirmou que anunciará
novos bônus especiais. Até o
momento, apenas no mês de
março foram pagos o bônus
"Lealdade" no valor de 300
mil BsS (cerca de R$ 30) e
o bônus "Disciplina e Solidariedade" de 350 mil BsS
(cerca de R$ 35), pago na última sexta-feira (20/03).

Também serão criadas
linhas especiais de crédito
para ajudar a conter os prejuízos econômicos que a paralisação do trabalho pode
gerar. Outro anúncio foi a
suspensão do pagamento
de alugueis até setembro de
2020. Maduro também decretou a imobilidade laboral,
impedindo demissões até 31
de dezembro deste ano.
Para garantir o direito de
acesso à informação, o presidente venezuelano também
já havia decretado que as telecomunicações são um serviço essencial, portanto não
paralisariam os trabalhos
durante a quarentena e agora
anunciou que nenhum serviço de telecomunicação pode
ser suspendido pelos próximos seis meses, mesmo em
casos de não pagamento das
faturas de pacotes privados.
Prevenção efetiva

A Venezuela foi o primeiro país na América a decretar
quarentena e adotar medidas
como fechamento de fronteiras. Segundo o governo,
se não fosse assim, hoje o
país teria mais de 2 mil casos, no entanto, até o momento foram confirmados

77 infectados pela covid-19.
Quase metade dos casos (33)
foram registrados no estado
Miranda, onde se encontra o
Distrito Capital, região mais
populosa do país. Do total,
27 são adultos entre 30 e
39 anos. De acordo com as
autoridades, quase todos os
casos foram importados: 21
pessoas provindas da Espanha, 10 da Colômbia, três
dos Estados Unidos e duas
do Brasil.
Segundo questionário disponibilizado no Sistema Pátria, respondido por cerca de
11 milhões de cidadãos, mais
de 21 mil pessoas precisam
de atenção por apresentar
distintos sintomas, cerca de
17 mil foram atendidas nos
postos de saúde do Sistema
Barrio Adentro (Bairro adentro), que conta com atenção
médica cubana. Na última
semana, o país recebeu outros 130 médicos cubanos
que ajudarão no combate à
pandemia, além de ajuda humanitária chinesa.
O presidente Maduro também anunciou a ativação de
46 hospitais de campanha e
a incorporação de 4.200 leitos para atender à população
infectada pelo novo Coronavírus.

Plano de volta
Com o rápido avanço da
epidemia pelo mundo, cancelamento de voos e fechamento de fronteiras, muitos
venezuelanos terminaram
presos em outros países sem
conseguir retornar as suas
casas. Para isso, o governo
bolivariano anunciou que
em breve enviará uma aeronave da companhia aérea estatal Conviasa para resgatar
cidadãos venezuelanos nos
Estados Unidos e também
em outros países, como Espanha.
Para assegurar o retorno
de cerca de 200 venezuelanos que estão no território
estadunidense, o presidente Maduro solicitou à Casa
Branca a flexibilização das
medidas do bloqueio econômico que impedem os
vôos entre ambas nações. Os
voos farão parte do programa social Plan Vuelta a La
Patria (Plano de Volta à Pátria), criado em outubro de
2018 para ajudar a repatriar
cidadãos venezuelanos que
emigraram, querem voltar
ao país, mas não têm condições de arcar com os gastos
da viagem. Até o momento,
mais de 17 mil cidadãos fo-

CNC detecta efeitos do coronavírus no comércio varejista

Os impactos da pandemia
do coronavírus começaram a
ser sentidos pelo varejo brasileiro, é o que revela o Índice
de Confiança do Empresário
do Comércio (ICEC) de março ao atingir 128,4 pontos,
maior patamar desde dezembro de 2012 (129 pontos),
mas com queda de 0,2% em
relação a fevereiro, interrompendo quatro meses consecutivos de alta. A pesquisa
foi divulgada nesta segundafeira pela Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC).
A economista da CNC
responsável pela pesquisa,
Izis Ferreira, disse à Agência Brasil que a coleta dos
dados aconteceu entre 20 de
fevereiro e 5 de março, portanto uma semana antes de
as medidas mais drásticas de
isolamento para evitar maior
disseminação do novo coronavírus serem adotadas no
Brasil, o que ocorreu entre 9
e 13 de março. O período foi
marcado pela primeira queda significativa da Bolsa de
Valores, no dia 12. “O temor
começou a se intensificar”,
apontou Izis. Foram consultados 18 mil empresários do
comércio de todos os estados, mais o Distrito Federal.
A queda do ICEC na passagem de fevereiro para

março é explicada, principalmente, por uma retração no
índice de expectativas. “Isso
significa que já no período
de referência da pesquisa,
pelo canal das expectativas,
os comerciantes já estavam
esperando uma piora da economia do setor do comércio
e da empresa nos próximos
meses”. Segundo Izis, pelo
canal das expectativas, já
houve uma antecipação da
queda na confiança do empresário do comércio. “Que
é o que a gente deve ver nos
próximos meses”.
Izis avaliou que o resultado indica que o índice ainda
está na zona de avaliação positiva, sinalizando otimismo,
mas isso deve se reverter nos
próximos meses em função
da crise que está instalada
no país. “A gente vinha em
um ritmo gradual de recuperação da atividade econômica, com geração de vagas no
mercado de trabalho, embora
em um desempenho moderado, com inflação bem baixa,
controlada, mas isso deve se
reverter, certamente, como
todas as projeções já estão
mostrando. E, naturalmente, os índices de confiança
em geral devem seguir esse
mesmo movimento”, comentou a economista.
A análise da satisfação

quanto às condições correntes mostra que o subitem
Índice de Condições Atuais
do Empresário do Comércio
(ICAEC) evoluiu 1,1% na
comparação mensal e 5,2%
na comparação anual.
Já no subíndice Expectativas do Empresário do Comércio (IEEC), aparecem
os primeiros efeitos da crise
do novo coronavírus. As expectativas para os próximos
meses são piores do que em
fevereiro deste ano (-0,7%)
e do que em relação a março de 2019 (-2,2%). Os empresários já começaram, no
período de coleta dos dados,
a antecipar os reflexos negativos da crise sobre o setor.
Para os próximos meses,
a CNC aposta que a confiança dos empresários deve ser
bastante afetada pelo atual
momento e pela expectativa
de reversão na atividade econômica, que fica um pouco
defasada. “Mas a confiança
já vai antecipar isso”. A partir de abril, Izis Ferreira espera nova queda na confiança, na intenção de investir e
na avaliação das condições
correntes. “E a tendência, infelizmente, é esse pessimismo se intensificar”.
A intenção de investimento também caiu em março,
motivada, em especial, pela

intenção de contratar funcionários. No cenário em
que não há expectativa de
faturamento e o movimento
do negócio pode ser afetado por um decreto governamental ou mesmo pelo fato
de as pessoas não estarem
circulando nas ruas, isso faz
com que os empresários não
queiram mais contratar empregados. O ICEC de março
revela retração de 2,7% na
contratação de funcionários
em relação a fevereiro e de
3,2% na variação anual. O
índice de comerciantes dispostos a aumentar o quadro de funcionários foi de
69,1%, em março, contra
74,1% em fevereiro último
e 72% em março do ano
passado. Izis acredita que a
contratação de funcionários
continuará sofrendo, “porque o movimento agora não
é de contratação”.
A pesquisa identifica que
o Índice de Investimento do
Empresário do Comércio
também registrou variação
mensal negativa, -0,6%,
com 106,9 pontos, na comparação com fevereiro. Em
relação a março de 2019,
porém, houve aumento de
2,1%, o que confirma que,
no período de apuração, os
empresários ainda estavam
mais dispostos a investir.

AGU pede ao Supremo suspensão de alterações nas regras do BPC
A Advocacia-Geral da
União (AGU) protocolou no
Supremo Tribunal Federal
nesta segunda-feira uma Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamental
(ADPF) para questionar o
Projeto de Lei do Senado
nº 55/1996, que alterou o
limite de renda para aces-

so ao Benefício de Prestação Continuada (BPC. Na
ação, que inclui um pedido
de liminar para que sejam
suspensos os efeitos da deliberação do Congresso Nacional que derrubou o veto
presidencial ao projeto, a
Advocacia-Geral pede para
que a inconstitucionalidade

COMPANHIA DE TRANSPORTES COMERCIAL E IMPORTADORA
CNPJ 33.015.124/0001-08 - NIRE 33.3.0015932-1
CONVOCAÇÃO: Ficam convidados os acionistas para se reunirem em
Assembléia Geral Ordinária em primeira convocação no dia 28.04.2020 às
onze horas na Praça Saens Pena 45 sobreloja 228, sede da Empresa, a
fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: A) Exame do Relatório
da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração da Conta de Resultado
e Outras demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado em
31.12.2019; B) Fixação da remuneração dos Diretores para o exercício de 2020;
C) Assuntos Gerais. Aviso - Artº 133, Lei 6404/76: Acham-se a disposição dos
acionistas na sede social, todos os documentos sobre os negócios sociais e
os principais fatos administrativos do exercício findo. Ficam suspensas a partir
de 27.03.2020 as transferências de ações. Rio de Janeiro 18 de março de
2020. Ass. Nelson Heggendorn de Seixas - Diretor Presidente.

Assine o Monitor Mercantil

da mudança legal seja reconhecida.
A Advocacia-Geral sustenta que a deliberação do
Congresso Nacional não
satisfez os conteúdos mínimos do devido processo de
elaboração normativa, pois
aprovou aumento de despesa
obrigatória de caráter conti-

nuado sem qualquer análise
dos custos envolvidos. De
acordo com estimativa da
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, a mudança causaria um aumento
de despesas de mais de R$
200 bilhões nos próximos
dez anos.

CARTA FABRIL S.A.
CNPJ/MF nº 18.369.472/0001-81
Aviso aos Acionistas. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na
sede da Cia., localizada na Rua João Moreira, nº 177, Tribobó, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.755-500, os documentos a que se refere o art. 133 da Lei
nº 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/19. S. Gonçalo/RJ,
20/03/20. A Diretoria.

FLUMINENSE INDUSTRIAL S.A.
CNPJ/MF nº 27.626.647/0001-80
Aviso aos Acionistas. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na
sede da Cia., localizada na Avenida Fued Moisés, nº 04 a 114, Tribobó, São
Gonçalo/RJ, CEP: 24.440-400, os documentos a que se refere o art. 133 da
Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/19. S. Gonçalo/
RJ, 20/03/20. A Diretoria.
CARTA GOIÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS S.A.
CNPJ/MF n° 03.752.385/0001-31
Aviso aos Acionistas. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na
sede da Cia., localizada na Rua Visconde de Sepetiba, 935, sala 1.411,
Centro, Niterói/RJ, CEP: 24020-206, os documentos a que se refere o art.
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/19. Niterói/
RJ, 20/03/20. A Diretoria.
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Shoppings: lojas terão aluguel isento
nos dias que ficarem fechadas

SEU
DIREITO
Monica Gusmão
Professora de Direito Empresarial.
monik@predialnet.com.br

E agora, José? A legislação e o coronavírus
O Governo publicou no domingo (22)
a MP 927/2020, que oferece alternativas
para as empresas enfrentarem a pandemia
do coronavírus e manterem os postos de
trabalho. Aquilo que até ontem acontecia
no quintal do vizinho, e era problema dos
outros, está agora batendo à nossa porta,
e passa a ser problema nosso: o coronavírus.
Não vim falar da doença em si, quem
foi o seu causador, quem é o “paciente
0”, quantas pessoas já morreram e quantas ainda vão morrer nessa pandemia.
Isso tudo está diariamente nos jornais e
há sobre tudo isso mais especulação do
que ciência. Apesar das estatísticas macabras, muita gente irresponsável acha que
tudo é histeria, que o Covid-19 não passa
de “uma gripe mais forte” e não há motivo para preocupação. Infelizmente, não
é assim. Esses maus exemplos desinformam e estimulam a população a afrouxar
as regras de prevenção. Quando o vírus
chegar por aqui com a sua conhecida letalidade, o Brasil terá milhares de mortos,
muito acima da Itália, o país onde a doença mais matou até agora.
Como eu disse, vim falar de outra coisa. Se, de um lado, há um batalhão de
médicos, enfermeiras, paramédicos, motoristas de ambulância, atendentes e técnicos de enfermagem, cientistas e pesquisadores trabalhando dia e noite em busca
de uma vacina e de um modo de conter a
epidemia, de outro há um exército de estudiosos, advogados, juízes, pesquisadores, doutrinadores, economistas, professores e técnicos procurando uma solução
para a saúde econômica das empresas.
Aqueles, procuram preservar vidas humanas; estes, procuram preservar a saúde
das empresas para que as pessoas tenham
onde ganhar o pão após terem a vida de
volta.
Como manter os empregos se as empresas estão quebrando por falta de produção?
Como produzir se não há transporte
coletivo, se os empregados têm medo, se
não conseguem chegar ao trabalho, se se
recusam até mesmo a fazer os testes de
detecção da doença?
Como manter postos de trabalho e salários sem fluxo de caixa, produção, sem
crédito em bancos, sem um modo de capitalizar recursos?
Como vender e circular riquezas se o
Poder Público simplesmente manda cerrar as portas sob pena de multas e interdições?
É disso que falaremos aqui.
A Lei do Coronavírus
O §3° do art.3º da Lei 13.979, de
6/2/2020, conhecida como Lei do Coronavírus, diz que o afastamento do empregado por infecção da Covid-19 deve
ser considerado falta justificada. Tratase, portanto, de interrupção do contrato
de trabalho. Se o empregado infectado
estiver internado, em isolamento ou em
quarentena, os primeiros 15 dias devem
ser pagos pelo patrão. Se a moléstia ou
a necessidade de internação persistirem
por mais de 15 dias, a empresa ou seu
sindicato devem emitir a CAT e encaminhar o empregado ao INSS para receber auxílio-doença. A partir do 15º
dia, quando não há mais trabalho nem
salário, o contrato de trabalho estará
suspenso.
Infecção por coronavíus é acidente de
trabalho? O art.19 da Lei 8.213/91 define acidente do trabalho como aquele que
ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa e do qual decorra para
o empregado lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte ou a perda
ou redução, permanente ou temporária,
da capacidade para o trabalho. Esta definição aplica-se aos casos de acidente
típico. Há, porém, doenças do trabalho
e moléstias ocupacionais, definidas no
art.20 dessa mesma lei, que se equiparam
ao acidente típico de trabalho e recebem
a mesma proteção. Para a lei, doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar
a determinada atividade. Doença do trabalho é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em
que o trabalho é realizado e com ele se
relacione diretamente. Se o empregado
contrair o vírus trabalhando para a empresa, não haverá, de fato, acidente típico

de trabalho, mas com certeza será caso de
doença do trabalho, equiparável ao acidente típico de trabalho. A proteção previdenciária é a mesma.
Empregado pode se negar a se submeter a teste compulsório para verificação
se é portador do coronavírus? Não pode.
Trata-se de situação emergencial de saúde pública onde o interesse coletivo se
sobrepõe ao individual. A CLT e a NR7
exigem que a empresa submeta seus empregados a exames médicos na admissão,
na dispensa e durante todo o contrato
de trabalho. Não há essa exigência para
o trabalho doméstico, mas também para
ele isso é recomendável. Não pode haver
custo para o trabalhador. Recentemente,
os ministros Luiz Henrique Mandetta
(Saúde) e Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) editaram portaria que
torna obrigatória a submissão de todos
às normas de segurança e confinamento.
Isso inclui, a meu ver, a testagem compulsória. A portaria faz referência aos arts.
268 e 230 do Código Penal. O primeiro
define como crime contra a saúde pública
o ato de “infringir determinação do poder
público, destinada a impedir introdução
ou propagação de doença contagiosa” –
neste caso, a pena é detenção, de um mês
a um ano, e multa. Isso inclui, segundo
penso, a testagem compulsória. O segundo, diz que é crime “desobedecer a ordem
legal de funcionário público”, com pena
de detenção, de quinze dias a seis meses,
e multa. Em caso de recusa ou desobediência às medidas de contenção do vírus,
os profissionais de saúde poderão requisitar auxílio de força policial e conduzir
obrigatoriamente as pessoas ao isolamento, à quarentena ou ao hospital. Nos casos
extremos, pode haver prisão.
A MP 927 de 2020
Como dito, o governo editou no domingo a MP 927, cujo objetivo é fornecer às empresas meios de preservar os
empregos. O parágrafo único do art. 1º
diz que a MP somente se aplica durante o estado de calamidade e classifica a
pandemia como “força maior”, assim
definida no art. 501 da CLT. Esse artigo
permite que empresas e empregados assinem acordos individuais que assegurem
a manutenção do vínculo de emprego,
sem participação do sindicato. O artigo
afirma, também, que o que for negociado
entre a empresa e o empregado prevalece
sobre a lei e outros instrumentos normativos, como acordo coletivo e convenção
coletiva de trabalho.
Dentre as medidas propostas pela MP,
patrões e empregados poderão alterar o
trabalho presencial para o teletrabalho,
antecipar férias individuais vencidas ou
proporcionais (nenhum período pode
ser inferior a cinco dias), combinar férias coletivas, antecipação de feriados,
banco de horas e direcionamento do trabalhador para cursos de qualificação. A
alteração do trabalho presencial para teletrabalho não depende do consentimento do empregado, mas o empregado precisa ser avisado com 48 horas de antecedência. As despesas com instrumentos
telemáticos, contraídas pelo empregado,
e seu reembolso, pela empresa, deverão
constar de instrumento escrito. Se o empregado não dispuser dessas ferramentas, o patrão poderá fornecê-las em regime de comodato. Nesse regime de trabalho, o teletrabalhador não tem direito
a horas extras. Estagiários e aprendizes
também poderão ser postos em regime
de home office (trabalho remoto). Na
antecipação de férias, a empresa deve
dar prioridade aos empregados de grupo de risco (idosos acima de 60 anos,
hipertensos, diabéticos, cardíacos, trabalhadores com histórico de problemas
pulmonares, etc).
Durante a pandemia, e desde que desempenhem funções essenciais na empresa, profissionais de saúde poderão
ter suas férias ou licenças remuneradas
suspensas. A gratificação de 1/3 sobre
as férias antecipadas poderá ser paga
após o término da pandemia. Se houver
dispensa, deve ser paga na rescisão, juntamente com as verbas rescisórias. Por
fim, a empresa poderá antecipar os feriados aos empregados como forma de
provocar sua ausência compulsória ao
trabalho, diminuindo o risco de propagação do vírus.

A cobrança do
mês de março
será de forma
proporcional

A Associação Brasileira
de Lojistas de Shopping (Alshop) obteve nesta segundafeira um resultado importante fruto das negociações com
proprietários de shoppings
e centros de compra. São
três pontos importantes que
podem ajudar os lojistas,
especialmente os pequenos
empresários, neste momento onde a maioria das lojas
estão fechadas como medida
de enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19).
O aluguel do shopping relativo ao mês de março será

cobrado de forma proporcional. Essa cobrança, no entanto, não será feita agora e sim
posteriormente e de maneira
negociada. Não haverá cobrança de aluguel durante o
tempo em que os shoppings
estiverem fechados. A cobrança do condomínio será
flexibilizada e reduzidas
uma vez que o custo de manutenção, limpeza, energia e
conservação ainda se mantém.
O fundo de promoção
deverá ser negociado com
cada empreendimento. Em
conversa preliminar com os
empresários há possibilidade
de se reduzir cerca de 90%
desse fundo temporariamente. No entanto, a negociação
será feita entre os lojistas e
os locadores. “Estas medidas se unem a outras que já
obtivemos em acordo com
o poder público como as linhas de crédito reduzidas,

redução de impostos entre
outras destacando que desde o início desta crise nos
colocamos em contato com
os associados buscando entendimento mútuo neste enfrentamento”, explica Nabil
Sahyoun, presidente da Alshop.
A entidade criou, nos
últimos dias, um canal
de atendimento por email
(contato@alshop.com.br)
que é um canal para esclarecer dúvidas com o suporte
de profissionais de diversas
áreas. “Cada contrato é individual entre o lojista e o
empreendedor do shopping
mas neste cenário estamos
todos sensíveis e dialogamos de forma a compreender as dificuldades e buscar
solução para todos os envolvidos neste ecossistema
onde todos se prejudicam
mas podem se ajudar”, completa Sahyoun.

Brasil tem a maior quantidade de
cartões de crédito e débito da AL
O Brasil tem a maior
quantidade de cartões em
circulação da América Latina. A conclusão é da Minsait
Payments, empresa do grupo
Indra, de consultoria e tecnologia, e está presente no
“Informe de Pagamentos”,
relatório anual que analisa
tendências de tecnologia no
setor de meios de pagamento
na América Latina e Europa.
Dados apontam que o país
tem mais de 513 milhões de
cartões de crédito e débito

em circulação (513.509),
número consideravelmente superior ao de seus pares
latino-americanos.
De acordo com as informações apresentadas, o México é o segundo colocado,
com 167.572 milhões de
cartões em circulação. A Argentina vem em terceiro lugar, com 109.937 milhões e
a Colômbia, em quarto, com
44.861 milhões. Em quinto lugar, está o Chile, com
40.292 milhões.

A quantidade de cartões
presente no Brasil é consideravelmente superior também
à de países europeus. Ainda
segundo as informações do
relatório, o Reino Unido é o
“campeão” local, mas ainda
assim tem menos de um terço da quantidade brasileira
de cartões: 158.009 milhões
em circulação. A Espanha
vem em segundo lugar, com
83.724 milhões e Portugal,
em terceiro, com 30.236 milhões.

LAVE BEM AS
MÃOS, DEDO
A DEDO, COM
ÁGUA E SABÃO
VÁRIAS VEZES
AO DIA.
CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

A melhor receita para se
proteger do coronavírus
é manter as mãos limpas
com água e sabão. Também
vale passar álcool em gel.
Fique de olho na informação
correta e evite as fake news.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.
ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

APOIO DESTE VEÍCULO
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Expectativa de Inflação dos
Consumidores recua 0,2 pp
A expectativa de inflação
dos consumidores brasileiros para os próximos 12 meses cedeu 0,2 ponto percentual em março, para 4,8%,
retornando ao valor mínimo
histórico apresentado em novembro e dezembro de 2019.
Em relação ao mesmo mês
do ano anterior, houve redução de 0,3 ponto percentual.
“Após dois meses em
5%, a expectativa mediana
de inflação dos consumidores retorna ao menor valor
da série histórica, sugerindo que o aumento devido

ao choque dos preços das
proteínas, tenha se dissipado, principalmente nas
duas faixas de renda mais
baixas. Para os próximos
meses, o cenário de incerteza causado pela epidemia
de Covid-19 pode levar os
consumidores a reverem
suas expectativas, mas a
tendência é que essa revisão seja para baixo, dado
que as novas projeções para
o Ipca têm sido cada vez
menores”, afirma Renata
de Mello Franco, economista da FGV IBRE.

Analisando a frequência
da inflação prevista por faixas de respostas, metade dos
consumidores
projetaram
valores abaixo da meta de
inflação (4%) em março, 1,4
ponto percentual a mais em
relação a fevereiro. Por outro lado, a proporção de consumidores projetando abaixo
do limite inferior da meta de
inflação (abaixo de 2,5%)
para 2020 diminuiu de 4,9%
para 4,2%, a menor parcela
nos últimos seis meses.
Na análise por faixas de
renda, as famílias de menor

poder aquisitivo diminuíram suas expectativas medianas para a inflação nos
12 meses seguintes. Para
as famílias com renda até
R$ 2,1 mil houve queda de
6,3% para 5,9% enquanto
para as famílias com renda
entre R$ 2,1 mil e R$ 4,8
mil as expectativas caíram
de 5,4% para 5%, o menor
nível desde agosto de 2007.
Quanto às famílias de maior
poder aquisitivo, suas expectativas se mantiveram
estáveis em relação ao mês
anterior.

Coronavírus puxa
alta de instalação de
apps de delivery
A chegada do novo coronavírus ao Brasil e as consequentes medidas de isolamento social adotadas em
todo o país já provocaram
aumento considerável por
aplicativos de delivery. De
acordo com levantamento
do RankMyAPP, empresa
de inteligência de marketing
e aquisição para aplicativos
de celular, o número total de
apps instalados até o último
dia 16 de março já representa 61,3% do total de vezes
que esses aplicativos foram
baixados em todo o ano passado.
Apenas nos 11 primeiros
dias de março, o total de instalações de aplicativos de delivery no mercado brasileiro
representou 54% de todas as
instalações no mês anterior
(o primeiro caso de coronavírus no Brasil foi confirmado pelo Ministério da Saúde
em 25 de fevereiro).
“Embora a Organização
Mundial da Saúde ainda não
tenha manifestado recomendações acerca do trabalho
remoto, muitas empresas já
liberaram os funcionários
para ficar de casa, e boa
parte da população adotou

a quarentena preventiva. Os
números mostram que os
aplicativos de delivery são
uma saída muito útil e segura no momento atual, e que
essa opção deve continuar
em crescimento significativo
no Brasil”, analisa Leandro
Scalise, CEO do RankMyAPP.
A pesquisa do RankMyAPP (http://bit.ly/RankMyAPP) Çrevela também que,
entre 20 de fevereiro e 16
de março, houve aumento de
24% em instalações de apps
de delivery, quando comparado com o mesmo período
do ano passado. Ao analisar
os primeiros 16 dias de março, verifica-se um aumento
de 15% com relação ao mesmo período de 2019.
O pico de instalações em
março, aliás, aconteceu no
dia 6: aumento de 126% em
comparação a 6 de março de
2019. Naquela data, o Ministério da Saúde alertava que a
transmissão comunitária (ou
sustentada) - aquela em que
não é possível identificar
onde as pessoas contaminadas pegaram o vírus - era
apenas uma questão de tempo.

PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO FORO CENTRAL
48ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
AV. ERASMO BRAGA 115 SALAS 325 C, 327 C, 329 C, CENTRO, RIO DE JANEIRO-RJ / C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-1934 - E-mail: cap48vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S)
EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER inscrita no CNPJ sob
o nº 02.185.810/0001-95 em face de MCL280 PARTICIPAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 09.622.117/0001-81, nos autos do PROCESSO Nº 0092448-57.2018.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) MAURO NICOLAU JÚNIOR – Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, em especial ao(s) Executado(s),
Coproprietário e Promitentes compradores (se houverem), que será realizado o público leilão híbrido, pelo Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, com escritório na Rua Dom Gerardo, 63, Sala
711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090-030 – Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 98577-7550, onde o Primeiro Leilão será no dia 07/04/2020 às 12:00h, para venda por valor superior à
avaliação, e o Segundo Leilão no dia 14/04/2020 às 12:00h, pela melhor oferta, onde o lanço inicial será por valor superior a 50% da avaliação, em observância ao disposto no artigo 843, §§1º e 2º do NCPC (se
houver coproprietário), sendo realizado na MODALIDADE PRESENCIAL no Átrio do Fórum da Comarca da Capital, situado na Avenida Erasmo Braga, 115, na área próxima aos elevadores no quinto andar na
Lâmina Central (entre a I e a II), Centro, Rio de Janeiro, RJ, e na MODALIDADE ON-LINE através do site do Leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, sendo certo que todos os lances (presencial e on-line)
ocorrerão de forma simultânea. DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Laudo de Avaliação Indireta de index. 241: Apartamento nº 1301, Bloco A, situado na Rua Barão de Mesquita, nº 280, Tijuca, Rio
de Janeiro, RJ. Matriculado no 10º Ofício do RGI sob o nº 42.797 e na Prefeitura sob a inscrição nº 1.254.367-4 e C.L. nº 06638-1. DESCRIÇÃO: Do Prédio – O Edifício possui 12 (doze) andares, 08 (oito)
apartamentos por andar, play, salão de festas, três elevadores (dois sociais e um de serviço), portaria 24hs, construção do ano de 1998. Do imóvel – O imóvel possui área edificada de 83m², conforme disposto
no Carnê do IPTU de 2019 e direito a uma vaga de garagem, conforme descrito no RGI, possui três quartos, banheiro social, cozinha e com uma suíte e dependências de empregada, precisando de obras, o
imóvel está desocupado, segundo informação da Administração do Condomínio. DAS CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: Constituído pelos lotes 10 e 11 da quadra A, do PA 29.672 e 9.026, situados a 81,50m e
105,50m do nº 256 da rua Barão de Mesquita, limitando com a rua Projetada A, por onde também fazem testada e pela qual distam 263,34m e 289,34m da esquina da rua Projetada A com o alinhamento ímpar
da Av. Maracanã, esquina está distante 69,30m da divisa dos fundos da casa XVI da vila nº 45 da rua Babilônia, medindo o lote 10, 38,00m de frente pela rua Barão de Mesquita, em duas medições, a 1ª de
24,00m com frente para aquela rua e a 2ª com 14,00m em ligeira curva, limitando com o lote 9 da quadra A, da Shell Brasil S/A (Petróleo), 26,00m nos fundos, em curva externa, pela rua Projetada A; 49,50m à
direita, confrontando com o lote 11; e 53,50m a esquerda, confrontando com uma área destinada a serviços públicos, do Município; e o lote 11, 33,00m de frente pela rua Barão de Mesquita, 29,00m na linha
oposta, pela rua projetada A, em duas medições, a 1ª de 9,00m em curva externa e a 2ª em reta de 20,00m; 49,00m à direita, confrontando com o lote 12 da Imobiliária Nova York S/A; 49,50m a esquerda,
confrontando com o lote 10. DA AVALIAÇÃO: Assim, ante as pesquisas levadas a efeito na região através do site imobiliário ZAP Imóveis para tomada de preço de imóveis semelhantes ao avaliando,
considerando-se a sua localização, dimensões, padrão do logradouro e idade, foi avaliado o imóvel objeto de leilão em 06/12/2019 no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), correspondentes a
146.151,82 UFIR, que atualizadas nesta data perfaz a quantia de R$ 519.569,72 (quinhentos e dezenove mil quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos). INFORMAÇÕES ADICIONAIS
DO PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte: Que o réu foi citado da Execução no index. 103; Que no index. 172 consta deferimento da penhora; Que o Termo de Penhora foi Lavrado no index.184; Que
o Réu foi intimado da Penhora no index. 176; Que a avaliação do imóvel foi deferida no index. 279; Que no index. 255 a Executada concordou com o laudo de avaliação; Que o laudo de avaliação foi homologado
no index. 260. DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme Certidão Enfiteutica acostada nos autos no index. 288, atualizada em 10/02/2020, constam débitos de IPTU no valor
total aproximado de R$ 7.821,47 (Sete mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos); Constam Débitos de FUNESBOM inerentes aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 cuja soma monta no valor
aproximado de R$ 446,30 (quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta centavos); Constam débitos de Condomínio, que atualizado em 28/02/2020 perfaz a quantia de R$ 25.843,04 (vinte e cinco mil oitocentos
e quarenta e três reais e quatro centavos), sendo certo que todos os débitos acima apresentados, serão atualizados no ato do leilão. OBSERVAÇÕES DO RGI: Cientes os interessados do seguinte: Que
conforme consta no AV-2 da matricula nº 42.797 da Certidão de ônus reais do 10º Ofício de Registro de Imóveis, foi realizada Promessa de Venda em favor de Luiz Carlos Garcia e s/m Maria Lucia Fonseca
Garcia, contudo, conforme disposto na Sentença proferida nos Embargos à Execução Nº 0261446-85.2018.8.19.0001, restou estabelecido que os promitentes compradores deixaram de pagar o contrato de
promessa de venda e também nunca se imitiram na posse do imóvel resultando assim na responsabilidade da empresa ré, que detém a posse e a propriedade do imóvel objeto de leilão; R-13 – PENHORA: O
imóvel foi penhorado por ordem do juízo da 12ª Vara da Fazenda Pública, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº I-0000007206/1999, certidões de dívidas de nº 02/082566/1996 e 02/106823/1997, movida
pelo Município do Rio de Janeiro, para a garantia da importância de R$ 739,02, e mais acréscimos legais, em 04/03/2002. R-14 – PENHORA: O imóvel foi penhorado por ordem do juízo da 12ª Vara da Fazenda
Pública, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 2004.120.053564-5, certidões de dívidas de nº 02/085282/2002 e 02/075691/2003, movida pelo Município do Rio de Janeiro, para a garantia da importância de
R$ 4.543,17, e mais acréscimos legais, em 17/07/2007. DAS ADVERTÊNCIAS: 1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 - O
credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, os promitentes vendedores, promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de bem indivisível, que
não foram intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – A alienação é feita em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas nos
Editais, catálogos e outros veículos de comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, não podendo o arrematante alegar desconhecimento de suas
condições, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em se
tratando de bens imóveis de eventuais restrições para construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções futuras. 5 - Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a
arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 do CPC). 5.1 - O devedor poderá exercer o direito de remição
expressamente previsto no artigo 826 do NCPC até o momento anterior à assinatura do termo de adjudicação ou de arrematação. EM HIPÓTESE NENHUMA SERÁ DEFERIDA ESSA POSSIBILIDADE APÓS
OS REFERIDOS MOMENTOS (artigos 902 e 903, do NCPC). 6 - Se o arrematante não honrar com o pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a desistência da arrematação, ficando impedido
de participar de novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o qual se reverterá em favor do credor, e responder pelas despesas processuais respectivas, bem como pela comissão do leiloeiro.
7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843 do CPC, tratando-se de bem
indivisível, é reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado, se houver, a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. 9 - Em relação à preferência na arrematação, observarse-á o artigo 892, §§ 2º e 3º, do NCPC. DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: A venda será efetuada à vista, devendo o valor apurado ser depositado imediatamente e colocado à disposição do
Juízo, sujeito as penas da lei. Na forma do artigo 892, caput, do NCPC, autorizo que possa ocorrer, alternativamente, o pagamento inicial (e imediato) de 30% (trinta por cento) do valor lançado, com a
complementação no prazo de 48 horas. 2. Parcelado: Caso haja proposta, por escrito, de venda do referido bem em parcelas, nos termos do art. 895, I e II do CPC, que seja permitido o parcelamento, mediante
sinal à vista do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do lance, devendo o remanescente ser pago em até 03 (três) parcelas iguais, mensais e sucessivas, devidamente atualizadas, mediante
depósito em conta judicial vinculada a este feito e Juízo (48ª Vara Cível) junto ao Banco do Brasil, em 30, 60 e 90 dias contados da data do leilão ficando o imóvel penhorado até que o adquirente quite
integralmente o preço ofertado (cf. art. 895, § 1º do CPC). No caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida e as parcelas vincendas
(art. 895, §4º do CPC) podendo ainda ocorrer o desfazimento da arrematação com a perda da caução (art. 897). 2.1. Ressalte-se que a oferta para aquisição à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado consoante disposto no artigo 895 §7º do NCPC. 3. Feito o leilão, lavrar-se-á de imediato o Auto de Arrematação ou Leilão (artigo 901, do NCPC). Com o pagamento integral e prova do
recolhimento tributário (artigo 901, do NCPC), será expedida a Carta de Arrematação, além de mandado de entrega do bem (se móvel for) e de imissão na posse (sendo imóvel) imediatamente, em favor do
arrematante. 4. O valor da comissão do leiloeiro deverá, no caso de arrematação, ser paga diretamente a ele pelo arrematante, o qual não está incluso no montante do lance. A comissão do leiloeiro será de 5%
sobre o produto da arrematação, ou no valor de 2,5% sobre o valor da dívida (e não do acordo) para o caso de acordo, pagamento voluntário do débito, remissão ou adjudicação, acrescido do valor das
despesas comprovadamente realizadas em todos os casos. 5. Cientes os interessados que a venda se dará livre e desembaraçada, com a sub-rogação dos valores das dívidas, em especiais as tributárias,
no preço, na forma do artigo 908, do NCPC: os créditos que recaem sobre o bem, inclusive de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o preço, observada a ordem de preferência, atendendo-se ainda ao que
consta no artigo 130, parágrafo único, do CTN. Caso o leiloeiro, ao verificar os débitos, perceba que o valor das dívidas aqui mencionadas supere o valor fixado como preço mínimo, deverá alertar o Juízo para
análise da viabilidade do leilão e eventual alteração do preço mínimo. 6. Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em seu favor; A partir da data
da arrematação todas as despesas, em especial os tributos, as cotas condominiais e as despesas com segurança do imóvel (quando existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade do respectivo
arrematante. 7. Não havendo expediente forense na data designada, o leilão será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. E para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) da hasta pública, se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital, na forma do art. 889, 892 do
NCPC. O edital se encontra disponibilizado e publicado. Rio de Janeiro, 04 de março de 2020. Eu__ T.J.J. datilografei e Eu__ , titular subscrevo. (ass) MAURO NICOLAU JÚNIOR – Juiz(a) de Direito.
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n Monitor Mercantil

B3 explica as oscilações dos últimos dias
Em momentos atípicos,
a B3 aciona alguns mecanismos de proteção ao seu
investidor. “Eles existem
para defender os participantes do mercado de variações
bruscas e também dão tempo
para pensar com calma e se
planejar em situações como
esta”, explicou a bolsa paulista nesta segunda-feira em
comunicado
No mercado à vista,
como não há limites para
negociação de títulos públi-

cos e câmbio spot, o mecanismo de proteção utilizado
é o circuit breaker. Aplicado
apenas às negociações de
ações à vista, seu principal
objetivo é acalmar o mercado em momentos de muita
oscilação.
O acionamento é feito
em 3 estágios, obedecendo a percentuais de desvalorização do Ibovespa:
-10%: suspensão dos negócios por 30 minutos e
reabertura na sequência;

-15% após o 1º circuit
breaker: nova suspensão
dos negócios, desta vez
durante 1 hora, e reabertura em seguida; -20% após
o 2º circuit breaker: nova
suspensão, com reabertura
à discrição do Presidente
da B3.
Derivativos
O mecanismo utilizado é o limite de oscilação,
em vez da interrupção dos

negócios. Ou seja, caso o
investidor queira negociar
novamente o contrato abaixo (ou acima, conforme a
situação) do limite de variação, a operação será admitida normalmente.
As regras de fixação dos
limites e seus processos de
alteração durante o pregão
estão descritos neste material de respostas a perguntas frequentes sobre limites
de oscilação diária de preços (file:///C:/Users/regina/

SEGPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

Downloads/Respostas%20
a%20Perguntas%20Frequentes%20Limites%20Oscilacao%20Diaria%20(2).
pdf).
“Considerando que os
mercados à vista podem estar negociando em momentos em que o limite de oscilação dos mercados futuros
for atingido, a B3 terá sempre avaliará, caso a caso, a
necessidade de ajustes nos
limites de oscilação segundo descrito no material”,

observou o comunicado.
De acordo com a B3,
essa intenção está alinhada com a possibilidade de
execução de cobertura de
posição, desmontagem ou
montagem de estratégias
combinadas entre derivativos e mercado à vista,
dentre outras. A B3 entende
que esse ponto é fundamental para os gestores de recursos e se mantém atenta
a esses movimentos quando
há volatilidade crescente.

CNPJ/ME: 20.404.895/0001-37
Relatório de Administração
Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC - para os Exercícios Findos
em 31/12/2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V. Sa. o Balanço Patrimonial em 31/12/2018 e 2017 e as correspondentes
Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa correspondentes ao período encerrado naquela data. Rio de Janeiro, 07/11/2019.
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2018
2017
Lucro (prejuízo) do exercício
43.893
(216)
Balanços Patrimoniais em 31/12/2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
2018
2017 Ajustes das despesas e receitas que não
Ativo
Nota
2018
2017 Passivo
Circulante
1
6 envolvem recursos de caixa
Circulante
8.277
1
Depreciação
165
Fiscais e previdenciárias
6
Caixa e equivalentes de caixa
4
300
1
Provisão para pagamentos a efetuar
1
Resultado de equivalência patrimonial
(44.519)
5.918
724
(461)
(216)
Ativo financeiro
5
1.073
- Não circulante
Transações com partes relacionaldas
10
757
724 Decréscimos (acréscimos) de ativos
6.904
Dividendos a receber
6
Adiantamento para futuro aumento de capital
11
3.961
Ativo financeiro
(1.073)
Não circulante
106.806
6.000
Investimento a integralizar
12
1.200
- Acréscimos (decréscimos) de passivos
109.164
5.271
Outros créditos
7
1.710
6.000 Patrimônio líquido
Fiscais e previdenciárias
(6)
(1)
Capital social
13
66.800
6.800
Provisão para pagamentos a efetuar
1
Propriedades para investimentos
8
5.080
Reservas de lucros
42.364
(1.078)
(1)
Investimentos
9 100.016
Prejuízos acumulados
- (1.529) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
(1.539)
(217)
Total do Ativo
115.083
6.001 Total do Passivo
115.083
6.001 Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Aquisição de propriedades para investimentos
(6.182)
Demonstração do Resultado do Exercício - DRE - para os Exercícios
dos Exercícios Findos em 31/12/2018 e 2017
Baixa de propriedade para investimento
936
Findos em 31/12/2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
(Valores expressos em milhares de reais)
Aquisição de investimentos
(62.400)
Receitas
(despesas)
operacionais
Nota
2018
2017
Transações com partes relacionadas
33
217
1. Contexto operacional. A Segpar Participações S.A. (“Companhia” ou “Segpar”)
Resultado
de
equivalência
patrimonial
14.1
44.519
Investimento a integralizar
1.200
foi constituída em 16 de abril de 2014 e tem como objeto social participar exclusiva14.2
(593)
(211) Outros créditos
mente, como acionista ou cotista, no capital social de sociedades autorizadas a fun- Despesas administrativas
4.290
Despesas
tributárias
14.3
(3)
(3)
cionar pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Conforme instrumento
Caixa líquido gerado pelas atividades
Despesas
com
depreciação
14.4
(165)
particular de promessa de compra e venda de ações e outras avenças, celebrado
de investimentos
(62.123)
217
43.758
(214)
em 11 de junho de 2015 com o Banco Rural S.A. – Em liquidação extrajudicial, a Resultado antes das receitas (despesas) financeiras
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Receitas
financeiras
15
136
Companhia, adquiriu o lote correspondente a 99,95% do capital social da InvestPrev
3.961
15
(1)
(2) Adiantamento para futuro aumento de capital
Seguradora S.A., e, 99,99% do capital social da InvestPrev Seguros e Previdência Despesas financeiras
Aumento de capital
60.000
135
(2)
S.A. O direito foi adquirido conforme aviso de licitação de leilão, publicado no Diário
43.893
(216) Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos 63.961
Oficial da União em 25 de maio de 2015, e autorizado pelo Banco Central do Brasil. O Resultado antes do IRPJ e CSLL
Aumento do caixa e equivalentes de caixa
299
IRPJ
processo de formalização da transferência do controle acionário encontra-se em traVariação de caixa e equivalentes de caixa
CSLL
mitação na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. A Companhia possui
1
1
Lucro (prejuízo) do exercício
43.893
(216) Caixa e equivalentes de caixa no início do período
participação societária nas seguintes empresas:
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
300
1
Ações
integralizadas
ao
final
do
exercício
10.200.000
6.800.000
% Participação
299
Lucro (prejuízo) por ações integralizadas
4,30
(0,03)
2018
2017
Empresa
Classificação Avaliação
Direta Indireta Direta Indireta Demonstração da Movimentação do Patrimônio Líquido - DMPL - para os Exercícios Findos em 31/12/2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Investprev
Por equivalência
Reserva de capital
Seguradora S.A
Controlada
patrimonial 99,95%
Capital social
Ágio na emissão de ações
Reserva as de lucros
Investprev Seguros
Por equivalência
Subscrito A integralizar Subscrito A integralizar Reserva legal Reserva de retenção de lucros Prejuízos acumulados Total
e Previdência S.A. Controlada
patrimonial 99,99%
10.682
(3.882)
56.118
(56.118)
(1.529) 5.271
- Saldo em 31 de dezembro de 2017
Ivestprev
por equivalência
Integralização de capital
(3.882)
3.882
(56.118)
56.118
capitalização
Controlada patrimonial pela
Aumento de capital
39.108
- 39.108
Investprev
Conversão de AFACs
20.892
- 20.892
Seguradora S.A.
99,99%
- Lucro do exercício
43.893 43.893
Suhic InvestimenReserva legal
2.195
(2.195)
tos e Participações
Por equivalência
Reserva de retenção de lucros
40.169
(40.169)
Ltda.
Controlada
patrimonial 99,99%
- Saldo em 31 de dezembro de 2018
66.800
2.195
40.169
- 109.164
2. Resumo das principais políticas contábeis. 2.1. Declaração de conformidavalentes
de
caixa.
O
montante
de
R$300,
apresentado
em
31
de
dezembro
de
de
novas
ações.
A
obrigação
de
integralização
do
aumento
de
capital
no
valor de
de. As demonstrações financeiras da Sociedade foram preparadas de acordo com
as políticas contábeis do Pronunciamento Técnico PME (R1) - Contabilidade para 2018 (R$1 em 31 de dezembro de 2017), correspondem aos valores mantidos R$60.000 deverá ser cumprida em até dois anos, de acordo com as necessidades
Pequenas e Médias Empresas (“PMEs”), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos nas contas correntes bancárias. 5. Ativo financeiro. O valor de R$ 1.073, apre- de caixa da Companhia. Em 31 de dezembro de 2017 haviam 3.400.000 ações a
Contábeis (CPC). A emissão das demonstrações financeiras foi aprovada pela Admi- sentado em 31 de dezembro de 2018, refere-se a aplicação em 76.918 cotas do integralizar, no valor de R$60.000. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada
nistração em 31 de março de 2019. 2.2. Base de elaboração. As demonstrações fi- Brazil Realty Fundo de investimento Imobiliário avaliadas a valor de mercado. em 2 de maio de 2018, foi aprovada a aquisição dos imóveis localizados na Cidade
nanceiras individuais e consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas 6. Dividendos a receber. O montante de R$ 6.904, em 31 de dezembro de 2018, e Estado do Rio de Janeiro sendo os salões 801, 301, 901, 401, 604 e 1501 que
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), considerando corresponde aos dividendos obrigatórios apropriados sobre o resultado obtido na constitui respectivamente o 8º, 3º, 9º, 4º , 6º e 15º pavimentos do Edifício na Avenida
Rio Branco nº 100. Durante o ano de 2018, as 3.400.000 ações foram totalmente
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronuncia- participação societária na empresa InvestPrev Seguradora S.A.
2018
2017 integralizadas da seguinte forma: a) Aportes de recursos diretamente no capital no
mentos Contábeis (“CPC”), aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM 7. Outros créditos
1.710
- período de 12 de março à 21 de dezembro de 2018 oriundos do ingresso de novo
e pelas disposições contidas na Lei de Sociedades por Ações. A partir de 2014, as Crédito com partes relacionadas (i)
6.000 acionista, no valor total de R$39.108. b) Conversão dos adiantamentos para futuro
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas às demonstrações financeiras indivi- Direito de aquisição de ações (ii)
1.710
6.000 aumento de capital (AFAC’s) firmados entre a Companhia e o novo acionista no períduais não diferem do IFRS aplicável às demonstrações financeiras separadas, uma
vez que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) passou a permitir a apli- (i) saldo a pagar pela aquisição do direito de aquisição de 15% das ações da própria odo de 17 de abril à 4 de setembro de 2018, no valor total de R$20.892, consignados
cação do método de equivalência patrimonial em controladas nas demonstrações Segpar a fim de que os promitentes compradores não exerçam a opção de compra. na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 10 de dezembro de 2018. Em Asseparadas (conforme deliberação CVM n° 733/14). Dessa forma, elas também estão (ii) refere-se ao “sinal” da compra das ações das Empresas InvestPrev Segurado- sembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de dezembro de 2018, foi ratificada a
em conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro (International ra S.A. e InvestPrev Seguros e Previdência S.A. O saldo devedor de R$54.000 foi integralização total do aumento de capital de R$60.000 com emissão de 3.400.000
Financial Reporting Standards – IFRS), emitidas pelo International Accounting Stan- quitado em 2018, totalizando R$60.000, sendo este saldo transferido para conta de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal consignados na Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia de 9 de novembro de 2017.
dards Board (IASB). A demonstração de resultado abrangente (individual e consoli- “Investimentos”.
2018
2017 14. Receitas (despesas) por natureza.
dada) não está sendo apresentada, pois não há valores a serem apresentados sobre 8. Propriedades para investimentos
2018
2017
5.232
- 14.1. Resultado de equivalência patrimonial
esse conceito, ou seja, o resultado do exercício é igual ao resultado abrangente total. Imóvel - Avenida Rio Branco, 100
45.427
(152)
- Equivalência patrimonial - Investprev Seguradora
2.3. Moeda funcional e de apresentação. Os itens incluídos nas demonstrações fi- (-) Depreciação acumulada - imóveis - Rio Branco, 100
(908)
5.080
- Equivalência patrimonial - Investprev Seguros e Previdência
nanceiras são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico
44.519
na Av. Rio Branco, nº 100, Centro,
no qual a empresa atua (moeda funcional). As demonstrações financeiras são apre- Refere-se a aquisição de 06 imóveis localizados
os
os
os
os
os
2018
2017
sentadas em Reais, moeda funcional e de apresentação, e todos os valores aproxi- Rio de Janeiro – RJ, representados pelos 3. , 4. , 6. , 8. e 9. andares de proprie- 14.2. Despesas administrativas
(74)
mados para milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. 2.4. Uso de dade da Investprev Seguros S.A., por força do segundo aditamento ao contrato de Despesas de serviços com cartório
Auditoria
(23)
(5)
estimativas e julgamentos. As demonstrações financeiras requerem o uso de cer- concessão de participação societária na Segpar Participações S.A.
(1)
(2)
2018
2017 Assessoria contábil
tas estimativas contábeis por parte da Administração da Companhia. As estimativas 9. Investimentos
(495)
17.841
- Condomínio
contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas Investprev Seguros e Previdência S.A.
(1)
79.775
- Contribuição sindical patronal
em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para Investprev Seguradora S.A.
(203)
2.400
- Outras despesas administrativas
determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. A Shic Investimentos e Participações Ltda.
(593)
(211)
100.016
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores
2018
2017
divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento Conforme descrito na nota nº 1, a Segpar adquiriu em 11 de junho de 2015 as parti- 14.3. Despesas tributárias
(2)
probabilístico inerente ao processo de estimativa. 2.5. Caixa e equivalente de caixa. cipações societárias nas empresas Investprev Seguradora S.A. e Investprev Segu- Juros e multas sobre impostos e contribuicoes
(3)
(1)
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, deposito bancário, outros ros e Previdência S.A., correspondendo a 99,95% e, 99,99%, respectivamente, do Taxas e emolumentos diversos
(3)
(3)
investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três capital social das investidas pelo preço de R$60.000, liquidado integralmente em 21
2018
2017
meses (com risco insignificante de mudança de valor) e saldos em contas garantidas. de dezembro de 2018. A aquisição dos investimentos diretos e indiretos (Investprev 14.4. Despesas com depreciação
(165)
2.6. Instrumentos financeiros. Os ativos e passivos financeiros são reconheci- Capitalização), por força de contrato de compra e venda, bem como, seus aditivos, Depreciacao propriedade para investimento
(165)
dos quando uma entidade da Companhia for parte das disposições contratuais dos definiu de forma irrevogável e irretratável que os benefícios econômicos das investi2018
2017
instrumentos. Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo das são de forma líquida e certa em favor da compradora Segpar. Fica considerado 15. Resultado financeiro
valor justo. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão que mediante o cumprimento da obrigação de pagamento junto ao Banco Rural S.A., Receita financeira
2
de ativos e passivos financeiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhe- vendedor do investimento, o controle da administração do Grupo Invest foi transfe- Rendimento de aplicação - FII
134
cidos ao valor justo por meio do resultado) são acrescidos ou deduzidos do valor rido para a Segpar, podendo esta, realizar diversos atos de gestão sem anuência Ganho de avaliação a valor de mercado - FII
136
justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. prévia da promitente vendedora. A participação na empresa SUHIC Investimentos e
Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos fi- Participações Ltda., representada por 2.400.000 quotas de seu capital pelo valor total Despesas financeiras
Despesas bancárias
(1)
(2)
nanceiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no de R$2.400 sendo R$1.200 pago no ato e R$1.200 a pagar em até 2 anos.
(1)
(2)
2018
2017
resultado. 2.7. Propriedade para investimento. As propriedades para investimen- 10. Transações com partes relacionadas
135
(2)
202
202
to são propriedades mantidas para obter renda com aluguéis e/ou valorização do ICLA Trust Serviços Financeiros
555
522 16. Gestão de riscos. a) Risco de taxa de juros. De acordo com suas políticas
capital (incluindo imobilizações em andamento para tal propósito). As propriedades NPF Participações S.A.
757
724 financeiras, a Companhia não tem efetuado operações envolvendo instrumenpara investimento são mensuradas inicialmente ao custo, incluindo os custos da
transação. Após o reconhecimento inicial, as propriedades para investimento são Para os saldos apresentados com partes relacionadas não há incidência de juros e tos financeiros que tenham caráter especulativo. b) Risco de taxa de câmbio.
mensuradas ao valor justo. Todos os rendimentos provenientes do arrendamento atualização monetária. 11. Adiantamento para futuro aumento de capital. O saldo O resultado da Companhia não é suscetível a sofrer variações pela volatilidaoperacional de bens para fins de ganho de aluguel ou depreciação do capital são de R$3.961, apresentado em 31 de dezembro de 2018, refere-se ao adiantamento de da taxa de câmbio, pois a Companhia não possui operações em moeda esregistrados como propriedades de investimentos e mensurados utilizando o modelo para futuro aumento de capital realizado pelo investidor Orion Fundo de Investimento trangeira. c) Risco de liquidez. O risco de liquidez consiste na eventualidade da
de valor justo. Os ganhos e as perdas resultantes de mudanças no valor justo de em Participações Multiestratégia. 12. Investimento a integralizar. O montante de Companhia e sua investida não disporem de recursos suficientes para cumprir
uma propriedade para investimento são reconhecidos no resultado do período no R$1.200 apresentado nesta conta em 31 de dezembro de 2018, corresponde ao com seus compromissos em função das diferentes moedas e prazos de liquidaqual as mudanças ocorreram. 2.8. Investimentos. Os investimentos são avaliados saldo a integralizar do investimento realizado no capital social da empresa SUICH ção de seus direitos e obrigações. O controle da liquidez e do fluxo de caixa da
pelo método de equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras individuais. Investimentos e Participações Ltda. 13. Capital social. O capital social subscrito Companhia é monitorado diariamente pelas áreas de gestão da Companhia, de
2.9. Provisões. São reconhecidas quando: a Companhia tem uma obrigação está representado por 10.200.000 ações ordinárias no valor de R$66.800 (R$6.800- modo a garantir que a geração operacional de caixa e a captação prévia de represente ou não formalizada como resultado e eventos passados; é provável que 6.800.000 ações em 2017) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. cursos, quando necessária, sejam suficientes para a manutenção do seu crouma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor possa Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de novembro de 2017, foi de- nograma de compromissos, não gerando riscos de liquidez para a Companhia.
ser estimado com segurança. 2.10. Tributação. A Companhia não apurou lu- liberado o aumento de capital no valor de R$60.000, com a emissão de 3.400.000 17. Eventos subsequentes. A Companhia não identificou e não realizou qualquer
cro tributável e, consequentemente, não obteve base de cálculo positiva para ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal ao preço de emissão de evento subsequente que impacte as demonstrações financeiras entre 31 de dezemimposto de renda e contribuição social. A Companhia adota o regime de apura- R$17,65 (dezessete reais e sessenta e cinco centavos), sendo deste valor, o valor bro de 2018 e a data de aprovação destas demonstrações.
ção pelo lucro presumido. 3. Demonstração dos fluxos de caixa. A demons- de R$1,14 (hum real e quatorze centavos) destinado ao preço unitário das ações e o
A Diretoria
tração dos fluxos de caixa foi preparada pelo método indireto. 4. Caixa e equi- valor de R$16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos) a conta de ágio na emissão
Carlos Alberto Inocêncio - Contador - CRC-RJ 081135/O-7
Relatório dos Auditores Independente sobre às Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2018
Aos Conselheiros e Diretores da Segpar Participações S.A. Opinião. Exami- determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financei- falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para
namos as demonstrações financeiras da Segpar Participações S.A. (“Companhia”), ras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstânque compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respec- Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela cias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
tivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas
de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas ex- aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso des- e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
plicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações sa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a ad- administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base
elucidativas. Em nossa opinião as demonstrações financeiras referidas acima apre- ministração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtisentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e alternativa realista para avaliar o encerramento das operações. Responsabilidade das, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
financeira da Segpar Participações S.A., em 31 de dezembro de 2018, o desempe- do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são
nho das suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em con- levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião sobre junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
as demonstrações financeiras. Nossa auditoria foi constituída de acordo com as ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas denormas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em con- é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de monstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
formidade com tais normas, estão descritas a seguir intitulada “Responsabilidade do acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, sempre detectam as forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjun- podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. •
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo to, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações finanConselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como ceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos. Os de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional apresentação adequada. • Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre
valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017 apresen- ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distor- outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
tados para fins de comparação, foram anteriormente auditados por outros auditores ção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por
independentes que emitiram relatório datado de 13 de abril de 2018, que não conte- fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos conve qualquer modificação. Responsabilidade da administração e da governança a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para troles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2019.
pelas demonstrações financeiras. A administração da Companhia é responsável fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultanGWM Auditores Independentes - CRC – RJ Nº 5.495 – CVM Nº 11.827.
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acor- te de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o
Gil Marques Mendes - Contador – CRC – RJ Nº 39.363.
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
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Recessão está no radar
das economias mundiais

Economistas
portugueses
desenham
três cenários

A exemplo do que acontecerá provavelmente com
outros países, a economia
portuguesa deverá entrar em
recessão este ano devido ao
impacto da covid-19, segundo economistas da Universidade Católica Portuguesa, a
Católica Lisbon Forecasting
Lab/Necep. Os economistas estimam uma contração
do PIB entre 4% e 20% em
2020, apontando para um
cenário central de queda de
10%.
A universidade divulgou
nesta segunda-feira a sua
nova estimativa de crescimento econômico para
Portugal em 2020. Eles desenharam três cenários: um
cenário central em que a fase
crítica da epidemia dura cerca de três meses; um cenário
pessimista em que o controlo da epidemia dura seis
meses; e um cenário otimista
em que essa fase crítica não
se prolonga muito para além
de abril.
A informação foi replicada pelo site Notícias ao Minuto de Portugal.
A pandemia da covid-19
“criou uma disrupção generalizada na economia mundial” e subsiste uma “elevada
incerteza sobre a dimensão e
a duração da contração”, sublinha o núcleo de estudos,

afirmando que se está perante “uma crise de características ímpares, marcada por
um duplo choque do lado
da oferta e do lado da procura”. “Neste contexto, as
decisões governamentais e
dos bancos centrais influenciarão significativamente a
atividade económica no curto prazo”, defendem os economistas.
O novo coronavírus, responsável pela pandemia da
covid-19, já infetou mais de
341 mil pessoas em todo o
mundo, das quais mais de
15.100 morreram.
Até esta segunda-feira,
Portugal contabilizava 23
mortes e 2.060 infeções confirmadas, segundo o balanço
feito pela Direção-Geral da
Saúde. Portugal encontrase em estado de emergência
desde as 00:00 de quintafeira.
Cenários
O cenário mais pessimista, os economistas estimam
uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) de 20%
e uma taxa de desemprego
de 13,5% para Portugal, enquanto na zona euro a economia deverá cair 10%. Para
o cenário central é estimada
uma contração do PIB da ordem dos 10% e uma taxa de
desemprego de 10,4%, enquanto a economia da zona
euro deverá contrair 5%.
Os economistas estimam
que, no cenário mais otimista, o PIB irá cair 4% em 2020
e que a taxa de desemprego
será de 8,5% em Portugal,
contra uma retração econô-

mica de 1,1% na zona euro.
O cenário mais otimista tem
em consideração “medidas
adicionais e mais incisivas
para além daquelas já anunciadas pelo governo”.

estão sujeitos a um risco de
contração de atividade já que
parte da procura produzida
pode vir a não ser vendida
nem paga por dificuldades
de tesouraria por parte dos
seus clientes diretos”.

Desemprego
Crescimento
“Qualquer um dos cenários corresponderá a um
agravamento significativo
do desemprego e em termos de perda do rendimento das famílias”, sublinha o
núcleo de economistas. “Os
únicos setores da economia
com alguma proteção de
emprego e rendimento são
as administrações públicas, as franjas da sociedade
delas dependentes e os setores considerados estratégicos no abastecimento de
bens e serviços essenciais e
a sua logística”, afirmam os
economistas.
No entanto, eles acreditam que mesmo esses setores

O Núcleo de Estudos de
Conjuntura da Economia
Portuguesa prevê ainda que
as autoridades estatísticas
“terão dificuldades em calcular o crescimento econômico do primeiro e segundo
trimestres do ano”.
“Como esta crise se abateu sobre Portugal apenas
em meados de março, os dados do 1.º trimestre podem
vir a transmitir, ainda, uma
ideia de normalidade ou de
uma quebra relativamente
pequena face aos desenvolvimentos dramáticos dos
últimos dias”, antecipam os
economistas.

OPA do Benfica é barrada
A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
(CMVM) de Portugal informou nesta segunda-feira
que encontrou uma "irregularidade" na oferta pública
de aquisição (OPA) do clube Benfica, reportou a rede
TVI.
Ouvida pelo site português Notícias ao Minuto, uma fonte oficial da
CMVM respondeu que a
autarquia não tem nada a
acrescentar sobre o comunicado de suspensão de ne-

gociação. Enquanto isso, o
mercado ainda aguarda a
divulgação de informação
por parte do Sport Lisboa
e Benfica - Futebol, SAD".
De acordo com o canal, a CMVM já notificou o clube da decisão e
a operação ainda pode ser
refeita, mas desde que se
sejam corrigidas as "irregularidades. Ao que tudo
indica o clube queria pagar a compra das ações da
SAD com dinheiro da própria SAD.

Fed adota novas medida para desafogar economia
O Federal Reserve, o
banco central dos EUA,
anunciou nesta segundafeira uma série de programas para tentar atenuar
os impactos na economia
causadas pelo surto de coronavírus. Uma gama sem
precedentes de crédito será
destinada às famílias, pequenas empresas e grandes
empregadores.
“Os novos programas
significam que o Fed garantirá empréstimos estudantis, empréstimos com
cartão de crédito e empréstimos garantidos pelo

governo norte-americano a
pequenas empresas”, reportou a Reuters.
Em comunicado, o Fed
disse que o esforço, aprovado por unanimidade pelos
membros do Comitê Federal
de Mercado Aberto, foi realizado porque “ficou claro que
nossa economia enfrentará
graves perturbações” como
resultado da crise da saúde.
Quase um terço da população dos EUA está sujeita
a novas regras que fecharão
negócios não essenciais, desencorajando as pessoas a
deixar suas casas para retar-

dar a propagação do vírus.
Títulos
O Fed também disse que
comprará títulos de grandes
empregadores e fará empréstimos a eles no que equivale
a quatro anos de financiamento. Um novo programa
que concederá crédito a pequenas e médias empresas
também será anunciado “em
breve”, afirmou o Fed.
As compras existentes de
Treasuries e de títulos lastreados em hipotecas serão
expandidas o quanto for ne-

cessário “para apoiar o bom
funcionamento do mercado
e a transmissão efetiva da
política monetária para condições financeiras e econômicas”.
“É o momento de bazuca
deles”, disse Russell Price,
economista-chefe da Ameriprise Financial Services.
“São eles dizendo ‘faremos o
que for preciso’, o que deve
ser um sinal para os mercados financeiros e investidores de que o Fed fornecerá
toda e qualquer liquidez necessária para apoiar a economia durante esse período.”

Aviação civil da China soma 109 mil comissários de bordo

As três maiores companhias aéreas do país, a China Southern Airlines, China
Eastern Airlines e Air China, tinham cada uma mais
de 15 mil comissários, ou
46,9% de todo o contingente asiático no final de 2019.
Globalmente, a indústria de
aviação civil do país somava
108.995 comissários de bordo no fim do ano passado,
uma alta de 5.257 ante 2018,
citou um relatório divulgado
pelas autoridades nacionais

do setor nesta segunda-feira.
De acordo com a agência
Xinhua, cerca de 108.683
serviam para as empresas
aéreas chinesas e 272 trabalhavam para as companhias
de aviação geral, informou
a Administração de Aviação
Civil da China (AACC) em
relatório sobre o trabalho
dos comissários.
A China Southern Airlines, a maior delas, liderava
com 19.463 comissários no
fim do ano passado. Dos

ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0026182-6
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia. a se
reunirem no dia 08/04/2020, às 13h, na sede da sociedade na R. Marques
de Paraná nº 110, Centro, Niterói/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação das
Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes,
referentes ao exercício findo em 31/12/2019; (b) Destinação do resultado do
exercício findo em 31/12/2019; (c) Retenção de lucros; (d) Exame e discussão
da proposta orçamentária para o ano de 2020; (e) Contratação de Prestação
de Serviços; e (f) Assuntos gerais da Cia.. Encontram-se à disposição dos
Srs. Acionistas, na sede social da Cia., cópias dos documentos referentes
à ordem do dia. Niterói, 18/03/2020. Alexandre Boaretto - Diretor; Leonardo
das Chagas Righetto - Diretor.
ÁGUAS DO IMPERADOR S/A
CNPJ nº 02.150.327/0001-75 - NIRE 33.3.0016655-6
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia. a se
reunirem no dia 09/04/2020, às 12h, na sede da sociedade na Rua Dr. Sá
Earp nº 84, Morin, Petrópolis/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação das
Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes,
referentes ao exercício findo em 31/12/2019; (b) Destinação do resultado do
exercício findo em 31/12/2019; (c) Retenção de lucros; (d) Exame e discussão
da proposta orçamentária para o ano de 2020; (e) Contratação de Prestação
de Serviços; e (f) Assuntos gerais da Cia..Encontram-se à disposição dos
Srs. Acionistas, na sede social da Cia., cópias dos documentos referentes
à ordem do dia. Petrópolis, 18/03/2020. Marcio Salles Gomes - Diretor;
Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

comissários que trabalham
para as companhias chinesas, 99,1% são cidadãos chineses. A crescente indústria
de aviação civil também cria
oportunidades de emprego
para os funcionários estrangeiros, provenientes principalmente da República da
Coreia, Japão e Tailândia.
Minoria
A mulher ainda é minoria
nas companhias aéreas chi-

nesas. No fim de 2019, entre
as companhias aéreas chinesas, havia três mulheres trabalhando como comissárias
de bordo para cada homem
nessa função.
A China permaneceu o
segundo maior mercado de
aviação civil do mundo em
2019. No ano passado, a
indústria realizou 660 milhões de viagens de passageiros, uma alta anual de
7,9%, mostraram os dados
da AACC.

- CO M UNI CADO Guadalupe Shopping
Rio de Janeiro, 23 de Março de 2020.
: Em face das determinações emanadas pelo poder público, em especial da
área de saúde, para prevenção de contágio pelo Coronavírus (Covid-19),
vimos informar que fica suspensa, por prazo indeterminado, a AGO do Condomínio Guadalupe Shopping, marcada para o dia 02 de Abril de 2020, às 9
horas. Tão logo sejam restabelecidas as condições mínimas para que seja
efetivada a referida assembléia, nova convocação será feita. Condomínio
Guadalupe Shopping. M2 Empreend. Imobiliários Ltda. Síndica

ÁGUAS DO PARAÍBA S/A
CNPJ nº 01.280.003/0001-99 - NIRE 33.3.0016334-4
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia. a se
reunirem no dia 10/04/2020, às 16h, na sede da sociedade à Av. Dr. José
Alves de Azevedo nº 233, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, a fim
de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas,
exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis e do Parecer
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2019;
(b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2019; (c) Retenção
de lucros; (d) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano
de 2020; (e) Contratação de Prestação de Serviços; e (f) Assuntos gerais
da Cia.. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social
da Cia., cópias dos documentos referentes à ordem do dia. Campos dos
Goytacazes, 18/03/2020. Marcio Salles Gomes - Diretor; Juscelio Azevedo
de Souza - Diretor.
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Moody’s prevê crescimento
das economias no 2º semestre
Até a semana passada, somente os analistas do Morgan Stanley tinham coragem de fazer prognósticos sobre a
situação da economia mundial em tempos do vírus chinês.
Nesta, os técnicos da Moody’s se manifestaram e avisam
que esperam “um choque severo e extensivo” no crédito
soberano, decorrente da epidemia e da crise vivida pelo
mercado de petróleo, mas preveem que, na segunda metade
deste ano, existirá um novo cenário de crescimento.
No relatório distribuído nesta segunda-feira, consta que
os efeitos do vírus e da quebra nos preços do petróleo vão
baixar o crescimento do PIB (produto interno bruto) e a
força orçamental, aprofundar as vulnerabilidades dos soberanos à mudança no sentimento dos investidores e expor
fraquezas nas instituições domésticas e internacionais. Os
mais afetados serão os emitentes que se posicionam nos
setores mais afetados pela redução de receitas, pelas cadeias de abastecimento interrompidas ou pela aversão ao risco demonstrada pelos investidores. Devido ao efeito “sem
precedentes” dos dois fatores sobre o crédito, a agência
avisa que a qualidade do crédito em todo o mundo vai continuar a se deteriorar. Apesar disso, a perspetiva negativa
não se alongará. Os bancos centrais têm tentado segurar
as economias com pacotes de estímulo e cortes nos juros.
Paralelamente, os governos adotam medidas de contenção
e de ajuda financeira, mas, apesar disso, a perspetiva é a de
que a economia global entre em recessão este ano.

Impacto ultrapassa previsões da OCDE
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico avisa que o impacto da pandemia da Covid-19
no mundo já supera as suas piores previsões. No início de
março, a OCDE estabeleceu que no pior cenário, o vírus
poderia reduzir pela metade o crescimento da economia
mundial neste ano, se situando em 1,5%, mas levando a
recessão europeia e japonesa. Agora consideram que foi
ultrapassada a previsão para o cenário mais severo.

Petróleo nos mínimos de 2003
O isolamento social e o cessar de várias atividades
econômicas não essenciais diminuem a procura pelos derivados de petróleo. Para alguns analistas, se a pandemia
demorar a ser controlada, a queda no consumo poderá
chegar a 20 milhões de barris por dia neste ano. A decisão
dos Estados Unidos de intervir nas políticas da Organização de Países Exportadores de Petróleo, no sentido de controlar a produção, poderia estimular as cotações, mas as
críticas foram tantas que parece que a ideia foi abandonada. Assim, a cotação do barril continuou desvalorizando.
Em Londres, a do Brent, negociado perdeu 4,93% e foi
para os US$ 25,65, enquanto que, em Nova York, o West
Texas Intermediate baixou 2,65% para os US$ 22,03.

Ex-senador aplica golpe em 150 investidores
David Schmidt é um ex-senador norte-americano eleito
pelo estado de Washington, mas chegado a uma trampolinagem. Contratou Robert Dunlap e Nicole Bowdler para
comercializar um suposto ativo digital chamado Meta 1
Coin em uma oferta não registrada na SEC, realizada pela
sua empresa, a Meta 1 Coin Trust. O trio fez inúmeras
declarações falsas e enganosas para investidores potenciais, inclusive alegaram que o ativo era lastreado por uma
coleção de arte de US$ 1 bilhão ou US$ 2 bilhões em ouro,
e que uma empresa de contabilidade estava auditando as
posições. Além disso, diziam que a Meta 1 Coin estava isenta de riscos, nunca perderia valor e poderia valorizar até
224.923%. Porém, nunca fizeram nenhuma distribuição,
pois canalizaram os recursos para Pramana Capital Inc.
e Peter K. Shamoun e o político comprou uma Ferrari de
US$ 215 mil. No total, lesaram 150 investidores em US$
4,3 milhões. A Securities and Exchange Comission está
processando todos os envolvidos.

Ouro dispara mais de 4%
O Fed lançou novo pacote de estímulos sem precedentes, maior do que o da grande crise financeira. Apesar
disso, os analistas não ficaram esperançosos, pois não sabem se o otimismo vai durar mais do que um dia. Nesse
clima de indecisão, o ouro valorizou 4,493% para os US$
1.551,30 por onça.
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5
Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária. Os Senhores Acionistas da Brasilcap Capitalização S.A. são
convidados a participar das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que, em primeira convocação, será realizada no dia 31 de março de
2020 às 15h, na Sede Social, na Rua Senador Dantas nº 105, 10º andar,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem
do Dia: I - Assembleia Geral Ordinária: 1) Apreciar o Relatório da Administração, tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar o Balanço Patrimonial, as demonstrações financeiras, Relatório dos
Auditores Independentes, Relatório de Asseguração Limitada - Balanço
Social modelo Ibase, Parecer dos Atuários Independentes e do Conselho
Fiscal e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2019; 2) Deliberar sobre a aprovação do
lucro líquido do exercício e sua destinação; ratificação da deliberação do
Conselho de Administração sobre pagamento de dividendos intermediários
e complementares; 3) Eleger/reeleger os membros efetivos do Conselho
Fiscal e respectivos suplentes - mandato 2020/2021; 4) Fixar a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal; 5) Eleger/reeleger os
membros efetivos do Conselho de Administração e respectivos suplentes
- mandato 2020/2023; 6) Fixar o teto da remuneração anual global dos
Administradores; 7) Ratificar as deliberações do Conselho de Administração sobre atos de eleição e renúncia de administradores. II - Assembleia Geral Extraordinária: 1) Alteração do Estatuto Social da companhia;
2) Examinar e ratificar a deliberação do Conselho de Administração sobre a
participação dos empregados e diretores nos lucros da companhia; 3) Ratificar as funções específicas de diretores estatutários, na forma da legislação
vigente, bem como delegar competência ao Conselho de Administração
para deliberar sobre as indicações previstas nos normativos; 4) Assuntos de
Ordem Geral. Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. Bernardo de Azevedo
Silva Rothe - Presidente do Conselho de Administração.
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BNDES destinará R$ 55 bilhões para enfrentar emergência
Valor é para
ampliar a
contenção
contra pandemia

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) vai destinar
R$ 55 bilhões na economia
brasileira, para contribuir
com a contenção da pandemia do coronavírus. As medidas socioeconômicas de
execução imediata foram
aprovadas em caráter emergencial e anunciadas nesta
segunda-feira pelo presidente do banco, Gustavo Montezano, em transmissão ao
vivo pelo Youtube para jornalistas. A coletiva foi aberta
remotamente pelo presidente
Jair Bolsonaro, que ressaltou
a importância das medidas
para ajudar na manutenção
de empregos. “Com essas
medidas iniciais do BNDES,
o banco faz jus ao S de social”.

“Nós estamos ampliando a nossa oferta de crédito
para pequena e média empresa. Da micro a empresas
com até R$ 300 milhões de
faturamento anual poderão
ter acesso ao Capital de Giro
BNDES, via repassador financeiro. O banco tem esse
caixa disponível, financiando em até 5 anos, com 2
anos de carência, e o limite
máximo é de R$ 70 milhões
para cada tomador”, ressaltou Montezano.
Medidas
Serão quatro medidas
com duração de seis meses: R$ 20 bilhões virão da
transferência de recursos
do Fundo PIS-PASEP para
o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS),
a ser gerido pelo Ministério da Economia; R$ 19
bilhões da suspensão temporária de pagamentos de
parcelas de financiamentos
diretos para empresas, tanto o principal quanto os juros, chamada de standstill;
R$ 11 bilhões em standstill

de financiamentos indiretos
para empresas; e R$ 5 bilhões com a ampliação do
crédito para micro, pequenas e médias empresas por
meio dos bancos parceiros.
Montezano disse que as
medidas apoiam o trabalhador de forma direta, com a
possibilidade de novos saques do FGTS, e indireta,
ao ajudar na manutenção
da capacidade financeira de
150 mil empresas, que empregam mais de 2 milhões
de pessoas. O presidente do
banco destacou que o valor
das medidas é quase igual ao
total desembolsado no ano
passado pelo BNDES, de R$
60 bilhões.
Ele lembrou que o momento é inédito, por se tratar de uma crise na saúde
com reflexos na economia,
e que o banco tem se preparado para o desconhecido.
“O banco vem trabalhando
silenciosamente nas duas
últimas semanas. Fizemos
modificações técnicas e
hoje temos condições técnicas de trabalhar com
100% dos funcionários de

casa. Agora podemos iniciar nossa missão crítica,
que é essa missão anticíclica do BNDES”.

tante que o pacto federativo
e o Plano Mansueto sejam
encaminhados”.

ciar algo concreto e material e que esteja disponível
no curto prazo para esses
empreendedores”.

Aéreas
Medidas

Ações

Conforme a agência Brasil, Montezano destacou que
as medidas anunciadas hoje
são apenas o primeiro passo,
com ações transversais que
abarcam todos os setores da
economia presentes na carteira de crédito do banco e os
cidadãos com o FGTS. Para
a próxima semana, o banco
já estuda medidas setoriais,
com destaque para as companhias aéreas, turismo, bares e restaurantes e estados e
municípios.
“A gente acredita que
conseguimos dar liquidez
adicional de R$ 10 a R$ 20
bilhões para este segmento. Porém, é importante que
essa coordenação seja feita
em conjunto com o tesouro
Nacional. Então o ministro
Paulo Guedes, com o secretário [do Tesouro] Mansueto
[Almeida], estão conduzindo
essa negociação. É impor-

Para o setor aéreo, Montezano destacou que o objetivo
é dar suporte financeiro para
a reestruturação das companhias. “Vai ser um suporte
setorial, não vai ser só para
uma empresa. Estamos pensando em produtos que abarquem as grandes empresas,
outros para as regionais e
também para as fabricantes
de aviões”.
Ele adiantou que os recursos públicos não poderão ser usados para pagar
credores privados e têm
que ser usados para as
operações brasileiras das
empresas. Para o turismo,
bares e restaurantes, o presidente do banco informou
que a ideia é dar um apoio
transitório, já que, segundo
ele, “a crise vai passar”.
“É um oxigênio para o setor cruzar a ponte. Mas só
viremos a público quando
tivermos a certeza de anun-

Respondendo a perguntas
dos jornalistas, o presidente
do BNDES explicou também que as vendas de ações
do banco estão suspensas,
já que o mercado está numa
situação muito volátil, assim
como a devolução de recursos ao Tesouro.
“A gente está esperando uma normalização dos
mercados. Quando isso vier
a gente volta a discutir um
eventual desinvestimento do
banco. Da mesma forma que
a devolução ao Tesouro. A
gente estava discutindo se a
gente faria e o quanto faria
de pré-pagamentos da dívida
com o Tesouro. Mas a instrução que nós recebemos,
tanto do Tesouro quanto do
Ministério da Economia, é
que a gente focasse, nesse
momento, todos os nossos
esforços na superação da crise”.

BC: R$ 1,2 trilhão para atenuar efeitos do coronavírus
"As reações dos governos, sob o atual ambiente de incerteza, tem
indicado um cenário de
elevada gravidade, com
turbulências financeiras que se igualam ou
superam em magnitude
às observadas na crise
de 2008”. A declaração
compõe uma apresentação divulgada nesta
segunda-feira na página
oficial do Banco Central
do Brasil, na qual o BC
anuncia a redução de
depósitos compulsórios
e empréstimos a instituições. Ações tomadas
por causa da pandemia
do coronavírus.
A redução de compulsórios, recursos que os bancos são obrigados a deixar
depositados no BC, pode
levar à injeção de até R$
68 bilhões na economia,
a partir do dia 30 deste
mês. A decisão faz parte

PRODUTORES
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2
AVISO AOS ACIONISTAS
A Produtores Energéticos de Manso S/A - PROMAN comunica que estão
a disposição dos senhores acionistas os documentos discriminados no
Art. 133, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, referente ao encerramento do
exercício de 2019, podendo os mesmos ser obtidos na Rua São José,
nº 90, Grupo 2.001, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.010020, bem como, encontram-se disponibilizados nos portais da Comissão
de Valores Mobiliários – CVM e desta Companhia (www.promanmt.com.
br). Rio de Janeiro, 16 de março de 2020. Nanci Turibio Guimarães Diretora Financeira e de Relações com Investidores.

ainda que o Conselho Monetário Nacional (CMN) o
autorizou a concessão de
empréstimos a instituições
financeiras garantidos em
debêntures adquiridas entre 23 de março e 30 de
abril de 2020. Segundo o
BC, é uma Linha Temporária Especial de Liquidez
(LTEL).
“O objetivo da linha é
prover liquidez ao mercado secundário de dívida
corporativa, fortemente
afetado pela recente turbulência verificada nos
mercados financeiros internacional e nacional,
fruto dos reflexos da propagação do coronavírus
(covid-19).”
Além das debêntures, o
BC manterá, como garantia adicional, os recolhimentos compulsórios do
banco no mesmo montante da operação.
“Com a medida, o BC

do PIB (Produto Interno Bruto), comparando com o que foi feito
em 2008, que foi 3,5%
do PIB", disse Campos
Neto, ao falar sobre as
medidas para injeção de
liquidez.
Medidas e ações em
estudo poderão significar uma injeção de
liquidez potencial de
R$1,2 trilhão no sistema financeiro nacional,
acenou Campos Neto.
“Em 14 de dezembro,
caso a economia tenha
atravessado a pandemia
do covid-19, a alíquota
do compulsório sobre
recursos a prazo será
recomposta ao patamar
anterior de 25%”, diz o
BC, em nota.

do conjunto de ações adotadas pelo BC para minimizar os efeitos do coronavírus (covid-19) sobre a
economia brasileira.
O BC reduziu a alíquota do compulsório sobre
recursos a prazo de 25%
para 17%. Segundo o BC,
a medida é temporária.
“A medida tem o objetivo
de aumentar a liquidez do
Sistema Financeiro Nacional”.
Em entrevista coletiva
virtual, Roberto Campos
Neto, presidente do BC,
defendeu que o sistema
financeiro brasileiro é sólido e está bem capitalizado, habilitado para "funcionar
perfeitamente".
Ele disse ainda que o BC
"está absolutamente tranquilo" e disponível para
prover o incentivo que for
necessário.
"A gente está falando
mais ou menos de 16,7%

Empréstimos
Conforme a agência
Brasil, o BC anunciou

INDÚSTRIAS GRANFINO S.A.
CNPJ/MF nº 30.770.184/0001-30
NIRE nº 33 30014041-7
CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, na sede da Empresa, à Rua Oscar Soares nº 1525,
nesta cidade de Nova Iguaçu, no dia 20 de Abril de 2020, às 16:00 horas a
fim de deliberarem sobre os Seguintes assuntos: 1. Relatório da Diretoria,
Balanço, Demonstração dos resultados do exercício e outras Demonstrações
referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019; 2. Aprovação dos
Dividendos Propostos; 3. Eleição dos Membros do Conselho do Conselho
de Administração e da Diretoria para o Triênio 2020/2023 . 4. Fixação dos
Honorários dos Administradores. 5. Outros assuntos de Interesse Geral.
Outrossim, esclarecemos que os documentos citados no item (hum) acima
e Mencionados no art. º 133 da Lei 6.404, encontram-se à disposição dos
interessados na Sede da Empresa. Nova Iguaçu, 23 de Março de 2020. Renata
Baroni Coelho - Presidente.

FIQUE ATENTO,
E JUNTOS VAMOS
LUTAR CONTRA
O CORONAVÍRUS.

MINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou
ao Brasil. Vamos ficar
atentos, mas tranquilos.
Informação e boa
higiene são as melhores
formas de se prevenir
do vírus e proteger
sua família

espera aumentar a liquidez no mercado secundário de dívida privada,
minimizando os efeitos da
crise sobre o mercado de
capitais”, destacou.
“A adoção de linhas especiais de liquidez lastreadas em títulos de dívida
privada vem sendo um
instrumento amplamente usado pelos principais
BCs do mundo em reposta à crise provocada pela
propagação do coronavírus (covid-19), dentro de
seus arcabouços e competência”, finalizou o BC,
em nota.
Captação
O BC também informou que “as incertezas
ocasionadas pela crise
sanitária mundial sobre
a economia têm aumentado a aversão ao risco e
podem interferir negati-

vamente na captação de
recursos pelas instituições financeiras”. “Para
reforçar a capacidade
de resposta ao regular
funcionamento do Sistema Financeiro Nacional (SFN), o Conselho
Monetário
Nacional
(CMN) aprovou hoje a
Resolução nº 4.785, que
autoriza a captação de
Depósito a Prazo com
Garantia Especial do
Fundo Garantidor de
Crédito (FGC)”.
“Conhecido no mercado como DPGE1, essa
modalidade de depósito
a prazo é garantida pelo
FGC até o limite de R$20
milhões por titular e foi
um instrumento utilizado com sucesso para dar
liquidez ao mercado no
momento de stress provocado pelos efeitos da
crise mundial de 2008 no
Brasil”.

INDÚSTRIAS GRANFINO S.A.
CNPJ/MF nº 30.770.184/0001-30
NIRE nº 33 30014041-7
CONVOCAÇÃO
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Na condição de Presidente do Conselho de Administração de INDÚSTRIAS
GRANFINO S. A., e de conformidade com as atribuições deste conselho,
CONVOCO. Os demais Senhores Conselheiros para á Reunião a ser realizada
no dia 20 de Abril de 2020 ás 16:00 horas, na sala da Presidência, a fim de
tratar da seguinte pauta: 1. Relatório da Diretoria, Balanço, Demonstração dos
resultados do exercício e outras. Demonstrações referente ao exercício findo em
31 de dezembro de 2019; 2. Aprovação dos Dividendos Propostos; 3. Eleição
dos Membros do Conselho do Conselho de Administração e da Diretoria para
o Triênio 2020/2023. 4. Fixação dos Honorários dos Administradores. 5. Outros
assuntos de Interesse Geral Nova Iguaçu 23 de Março de 2020. Silvia Maria
Soares Coelho Lantimant Presidente do Conselho de Administração

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

APOIO DESTE VEÍCULO

