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Crise da Covid
afeta 80% dos
trabalhadores
do mundo
A crise trazida pela Covid-19
faça desaparecer 6,7% das horas de
trabalho no segundo trimestre de
2020, o que equivale a 195 milhões
de trabalhadores em tempo integral
no mundo. Grandes perdas são esperadas nos Estados Árabes (8,1%,
equivalente a 5 milhões de trabalhadores em tempo integral), Europa (7,8%, ou 12 milhões de trabalhadores em tempo integral) e Ásia
e Pacífico (7,2%, ou 125 milhões
trabalhadores em tempo integral).
Também são estimadas perdas
significativas em diferentes grupos
de renda, principalmente nos países
de renda média alta (7%, ou 100
milhões de trabalhadores em tempo
integral). Isso supera em muito os
efeitos da crise financeira de 20082009.
Os setores mais expostos ao risco incluem serviços de hospedagem e de alimentação, manufatura,
varejo e atividades comerciais e administrativas.
O aumento do desemprego em
2020 dependerá substancialmente
das medidas a serem tomadas e do
desenvolvimento da pandemia. Existe um alto risco de que até o final do
ano, esse número seja significativamente maior do que a previsão inicial
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) de 25 milhões de pessoas desempregadas.
Mais de quatro em cada cinco
pessoas (81%) das 3,3 bilhões que
compõem a força de trabalho global estão sendo afetadas pelo fechamento total ou parcial do local
de trabalho.
“Os trabalhadores e as empresas
enfrentam uma catástrofe, tanto nas
economias desenvolvidas quanto
nas em desenvolvimento. Temos
que agir rápido, decisivamente e
juntos. Medidas corretas e urgentes podem fazer a diferença entre a
sobrevivência e o colapso”, disse o
diretor-geral da OIT, Guy Ryder.
Dois bilhões de pessoas trabalham no setor informal (a maioria
em economias emergentes e em desenvolvimento) e estão particularmente em risco.
A OIT recomenda medidas políticas integradas e de larga escala
com foco em quatro pilares: apoio
às empresas, ao emprego e à renda;
estímulo à economia e ao emprego;
proteção de trabalhadores no local
de trabalho; uso do diálogo social
entre governos, trabalhadores e
empregadores a fim de encontrar
soluções, destaca o estudo.
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Quem tem conta na Caixa deverá receber o primeira pagamento nesta quinta-feira

Renda básica injetará na
economia R$ 32 bi por mês
Se valor fosse elevado
para um salário
mínimo, evitaria
perda de 3,1% do PIB
A proposta aprovada no Congresso, de conceder uma renda
emergencial de R$ 600, pode gerar
7,1 milhões de postos de trabalho
e injetar R$ 32,6 bilhões mensais
no PIB, o equivalente a 1,3%. Se
a renda básica fosse elevada para

um salário mínimo, seria capaz de
manter R$ 76,5 bilhões do PIB por
mês, além de gerar 16,7 milhões de
postos de trabalho.
Este impacto se traduziria na
prevenção da perda equivalente a
3,1% do PIB no ano de 2020 caso
este programa se mantenha apenas
num período de três meses, mostra
levantamento realizado pelo Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo (CND) da Escola de
Administração de Empresas de São
Paulo (FGV EAESP).
A proposta do estudo foi a de ampliar as discussões sobre a necessidade de se implementar a renda básica

emergencial no Brasil, seus impactos na economia e nos empregos.
Os pesquisadores Marco Brancher,
Guilherme Magacho e Rafael Leão
avaliaram os impactos econômicos
do coronavírus e dos programas de
renda básica emergencial (RBE).
O Governo Federal começou
nesta terça-feira o cadastramento
dos beneficiados pelo programa de
renda mínima emergencial proposto e aprovado pelo Congresso Nacional. O cadastro é feito pela Caixa Econômica. A promessa é que
os correntistas do banco receberão
o primeiro pagamento nesta quintafeira (9).

Bancos levam juros do crédito do BNDES a 15%

O spread cobrado por bancos
tem encarecido a linha de crédito
emergencial de R$ 5 bilhões oferecida pelo BNDES para pequenas
e médias empresas. Além disso, as
instituições fazem exigências que
dificultam o acesso ao dinheiro.
“O custo desse dinheiro é 6%,
que é a TLP, a taxa de longo prazo, como o BNDES remunera o
FAT [Fundo de Amparo ao Trabalhador], mais 1,25% de spread do
BNDES e mais o spread do banco
repassador, que pode fazer o spread
que quiser”, acusa José Velloso,

presidente da Associação Brasileira
da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).
Segundo Velloso, é o spread cobrado pelos bancos – que são os
intermediários entre o BNDES e
as empresas – que tem encarecido
a linha de crédito. “Pegamos casos
em que os bancos estão cobrando
8%”. Velloso afirma que esse foi o
caso mais caro, mas que a média do
custo da linha de crédito está entre
12% a 15% ao ano, somando a TLP
e os spreads cobrados pelo BNDES
e pelos bancos privados.

Um ex-executivo do BNDES
afirmou ao jornal Folha de S.Paulo
que um spread de 8% é muito violento e que o banco público deveria
ter imposto um limite para os bancos privados. Ele afirma que as taxas finais inviabilizam a linha, que
não teria interessados.
Segundo ele, os R$ 5 bilhões disponibilizados também seriam um
valor irrisório. Ele usa como exemplo o cartão de crédito do BNDES
voltado para pequenas empresas no
início da década de 2010, que girava
um valor de R$ 11 bilhões por ano.

Ecovias admite ter pago propina a tucanos de SP
A concessionária Ecovias,
do Grupo Ecorodovias, que
administra o sistema AnchietaImigrantes, em São Paulo, reconheceu o ter pago propinas
e distribuído caixa 2 durante
os governos dos tucanos Mário
Covas, Geraldo Alckmin e José
Serra. O pagamento aconteceu
de 1998 a 2015. Pelo acordo celebrado com o Ministério Público do Estado (MPE), a Ecovias pagará R$ 650 milhões,
Não foi revelado o montante da
propina paga.
O valor do acordo represen-

ta 12% do valor de mercado da
Ecorodovias. No pregão da Bolsa de Valores desta terça-feira,
as ações do grupo subiram mais
de 6% e voltaram para a faixa
de R$ 10.
No acordo firmado com o
MPE. A Ecovias admite que todos os 12 contratos de concessão rodoviária assinados pelo
Governo de São Paulo entre
1998 e 2015 foram fraudados
por meio da ação de um cartel – as propinas foram pagas
ininterruptamente durante os
governos do PSDB.

Dos R$ 650 milhões a serem
pagos, R$ 450 milhões serão
usados em obras não previstas
no contrato de concessão; R$
150 milhões para custear uma
redução de 10% no valor da
tarifa do pedágio da Ecovias
entre 19h e 5h, em uma ação
voltada a caminhoneiros que
continuam trabalhando em
meio à pandemia de coronavírus. Outros R$ 50 milhões são
a multa.
O Governo de São Paulo,
hoje com o também tucano
João Doria Jr., disse que ape-

nas participou das negociações
para definir as obras a serem
bancadas pela concessionária.
O PSDB negou propina ou caixa 2 e garantiu que todos os recursos doados ao partido foram
feitos através de meios oficiais e
registrados no TSE.
Os governos do PSDB em
São Paulo também são alvo de
denúncia no sistema de trens,
o trensalão tucano, igualmente
com a presença de cartéis para
fraudar concorrências e distribuição de propinas, prejudicando os cofres públicos.

Rio libera
funcionamento
do comércio
em 30 cidades
O Governo do Rio de Janeiro autorizou 30 municípios a retomarem
o funcionamento dos estabelecimentos comerciais de forma irrestrita. Trata-se de cidades que não
têm, até o momento, nenhum caso
do novo coronavírus. O decreto,
anunciado em coletiva de imprensa
pelo governador Wilson Witzel, foi
publicado em edição extra do Diário Oficial.
O decreto não é obrigatório. As
prefeituras de cada cidade deverão
decidir se o colocarão ou não em
prática. Em outro decreto, o governo fluminense permite que estabelecimentos comerciais em todo o
estado funcionem apenas em regime de entrega a domicílio, o que
já vinha acontecendo de maneira
informal.
Os municípios que poderão reduzir as medidas restritivas são: São
Francisco de Itabapoana, São Fidélis, Quissamã, Carepebus, Conceição de Macabu, Varre-Sai, Natividade, Bom Jesus de Itabapoana,
Italva, Cardoso Moreira, São José
de Ubá, Cambuci, Carmo, Laje de
Muriaé, Miracema, Santo Antônio
de Pádua, Aperibé, Itaocara, Paty
do Alferes, Cantagalo, Comendador Levy Gasparian, São Sebastião
do Alto, Santa Maria Madalena,
Macuco, Cordeiro, Duas Barras,
Engenheiro Paulo de Frontin, Sumidouro, São José do Vale do Rio
Preto e Vassouras.
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COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 5,2232

Dólar Turismo

R$ 5,3730

Euro

R$ 5,6912
Cotações das moedas fornecidas
pela plataforma BomCâmbio

IGP-M
IPCA-E
RJ (fev.)
SP (set.)

2,09% (dezembro)
0,30% (novembro)
0,25%
1,32%

Iuan

R$ 0,7413

Ouro (gr)

R$ 281,50

Selic
Hot Money

3,75%
0,82% a.m.
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Líderes nacionalistas: Velasco Alvarado
A ditadura militar peruana
(1968–1980), em particular a
sua primeira fase, comandada pelo General Juan Velasco Alvarado (1968–1975),
constitui-se em um ponto
fora da curva no âmbito dos
regimes homólogos na América Latina nesse período.
Foi, à época, a única ditadura em que os militares
empunharam a bandeira do
nacionalismo, do socialismo
e da revolução popular contra
as oligarquias, o latifúndio e o
imperialismo estadunidense.
O golpe que iniciou esse
regime ocorreu em 13 de outubro de 1968, derrubando o
presidente eleito Fernando
Belaúnde Terry e empossando o Gal. Velasco Alvarado.
Belaúnde Terry era um liberal-conservador que apoiava
a Aliança para o Progresso e
o alinhamento com os EUA,
mas se elegeu com uma plataforma
moderadamente
progressista. Apesar de ter
iniciado uma reforma agrária, criado refinarias estatais
e investido em infraestrutura, saúde e educação, seu
governo foi desestabilizado
pela atuação de guerrilhas
comunistas.
O golpe militar em 1968
tinha por objetivo reprimir
essas guerrilhas e impor a
doutrina de segurança nacional desenvolvida desde a II
Guerra Mundial. Porém, os
militares refletiram profundamente sobre as causas que
levavam parte considerável
dos camponeses a aderirem
às guerrilhas. Entenderam
que não bastava a repressão
para a manutenção da ordem, pois, conforme haviam
verificado em sua experiência no Peru profundo, não
haveria segurança nacional
sem desenvolvimento econômico e justiça social.
Então, pela liderança do
Gal. Velasco Alvarado, iniciaram a chamada Revolu-

ção Nacionalista, que tinha
como meta central superar o
subdesenvolvimento peruano encontrando uma via nacional de desenvolvimento,
que não fosse capitalista ou
comunista, mas que expressasse a vontade popular de
autodeterminação e melhoramento das suas condições
materiais e existenciais.
De acordo com Velasco Alvarado, a via peruana
do desenvolvimento seria
caracterizada pela participação popular na política e
na economia. O Estado e as
relações de produção seriam
a institucionalização da soberania popular, e, portanto,
deveriam ser profundamente
remodelados. Seu mote era
de que, para problemas peruanos, deveriam ser encontradas soluções peruanas.
No âmbito político, foi
criado o Sistema Nacional de
Apoio à Mobilização Social,
o Sinamos, com instâncias
participativas que começavam nos lugares de trabalho
e de moradia e subiam até
o governo nacional. Então,
práticas de autogoverno foram combinadas e estruturadas entre si para gerar um
novo sistema político onde o
povo, coalizado com o Exército, governaria a Nação sem
a necessidade dos mediadores parlamentares oligárquicos, muitos subordinados ao
estrangeiro, prevalecentes
até então.
Na economia, o governo
de Velasco Alvarado avançou em direção a modalidades participativas de produção. Entendia-se que a
nacionalização da economia
dependia não apenas de um
maior papel do Estado, mas,
também, de uma maior abertura a formas cooperativas.
Assim como na dimensão
política, Povo e Exército se
aliariam entre si para expurgar os elementos oligárqui-

troleira estadunidense IPC.
Criou a Lei Geral de Indústrias e o Registro Nacional
de Produção Similar Nacional, para proteger a indústria
nacional. Instituiu a participação de lucros em todos os
segmentos da grane indústria para ampliar a fatia da
renda nacional pertencente
aos trabalhadores, vinculando o interesse de classe dos
trabalhadores ao aumento da
produtividade.
Uma ampla reforma educacional foi feita. O acesso
às escolas e universidades
foi bastante ampliado, e o
método Paulo Freire foi adotado para estimular a alfabetização. O idioma indígena
quéchua como língua oficial, abolindo a segregação
linguística historicamente
operada contra os indígenas.
No plano internacional, o
governo de Velasco Alvarado adotou uma política externa independente e abriu
relações diplomáticas e militares com a URSS. Com
apoio soviético, modernizou
as Forças Armadas peruanas. Também nacionalizou
200 milhas marítimas, o que
era importante para a sustentação da indústria pesqueira
autóctone.
Velasco Alvarado foi derrubado por um golpe militar
de direita em 1975, organizado pela ala liberal-conservadora do Exército liderada
pelo Gal. Francisco Bermúdez. O novo governo, que
perdurou até 1980, desfez
grande parte do legado de
Velasco Alvarado e preparou
um retorno à democracia oligárquica anterior, finalmente
alcançado em 1980 com a
eleição do mesmo Fernando
Belaúnde Terry.

cos e estrangeiros.
Assim, o governo militar
experimentou diversas formas de propriedade e administração em substituição à
grande propriedade privada:
estatização, autogestão, cooperativas, restabelecimento
de comunidades indígenas,
participação de conselhos
operários na administração
das empresas privadas e estatais. Estado e cooperativas
seriam parceiras para enfraquecer o setor privado, principalmente o estrangeiro.

Via peruana do
desenvolvimento:
participação
popular na
política e
economia
Também foi feita, logo no
início do regime, uma ampla
reforma agrária que aboliu
os privilégios senhoriais e
organizou os trabalhadores
rurais em cooperativas agrícolas reunidas localmente
nas Ligas Agrárias e nacionalmente na Confederação
Agrária nacional.
Velasco Alvarado também
empreendeu vastos esforços
de nacionalização das finanças e de industrialização em
bases cooperativas e nacionais. Seu governo estatizou
os bancos, repatriou todos os
bens monetários peruanos no
exterior e converteu à moeda
peruana todos os depósitos
feitos em moedas estrangeiras no Peru. Grande parte das
operações de crédito do novo
sistema, verdadeiramente nacional, foi direcionada para o
setor cooperativo.
Também nacionalizou a
indústria pesqueira e a pe-

 Felipe Quintas
Doutorando em Ciência
Política pela Universidade
Federal Fluminense (UFF).

Capitalismo solidário, 2
A crise do coronavírus
despertou entre economistas destacados, do Brasil e
do exterior, um sentimento
de solidariedade que estava
afastado das suas preocupações de desenvolvimento
econômico sustentado. Há
alguns anos publiquei um artigo intitulado “Capitalismo
solidário”, que em síntese,
dizia que o sucesso futuro
do capitalismo dependeria
de uma melhor forma de distribuição do lucro, entre os
fatores de produção responsáveis pela geração da riqueza dos investimentos feitos
pelas empresas: do capital
humano, do capital financeiro e do capital ambiental, ou,
recursos naturais.
Na atual crise, além dos
cuidados necessários para
evitar a propagação da doença, economistas recomendam a transferência de
recursos para a população
desassistida que mora nas
ruas, para o gigantesco

número de trabalhadores
informais, para micro e
pequenas empresas, além
de apoiarem as medidas de
antecipação de benefícios
previdenciários e de linhas
de crédito pelos bancos governamentais para empresas de maior porte anunciadas pelo governo. Tudo
em nome de um espírito de
solidadriedade que achavase esquecido.
O apoio ao capitalismo
solidário, que pode ser chamado de outros nomes, é a
única forma de darmos continuidade ao modelo econômico que teve mais sucesso,
desde a revolução industrial,
proporcionando um crescimento econômico mundial,
nos dois últimos séculos,
jamais visto na história da
humanidade.
É verdade que a forma
injusta de distribuição dos
lucros privilegiou os detentores do capital financeiro,
gerando a necessidade de

tras comunidades.
Como diz o ditado popular, “educação vem do berço”. Como educar crianças
que não têm creches e escolas de tempo integral, morando em casas onde muitas
vezes dormem com toda a
família em um único cômodo em ambientes sem abastecimento d’água, esgoto,
limpeza de lixo e segurança?
Que muitas vezes têm como
sua única refeição a merenda
escolar?
Espero que a luta contra o
coronavírus incendeie o espírito de solidariedade e possamos encontrar o caminho
do capitalismo solidário e da
educação e habitação para
atendermos às necessidades
dos milhões de brasileiros
desassistidos.

sua correção. Como dizia
Winston Churchill, há quase 100 anos, “o grande problema do capitalismo é que
ele concentra a riqueza na
mão de poucos, mas é muito
melhor do que o socialismo
que distribui a pobreza para
todos”.
No ano passado o Codemec – Comitê para o Desenvolvimento do Mercado
de Capitais realizou com a
FGV-Ibre o “Fórum Desafios do Capitalismo”, com
importante participação de
autoridades,
professores,
economistas e empresários
para debater esse tema.
Voltaremos a realizar conjuntamente, em agosto, um
outro fórum para debatermos
o tema, “Educação, Habitação e Produtividade”, que, se
não for enfrentado com um
espírito de solidariedade às
populações de baixa renda,
não resolveremos o problema da educação das crianças
que moram nas favelas e ou-

 Thomás Tosta de Sá
Presidente Executivo do
Codemec, diretor da Sociedade
Nacional de Agricultura
(SNA), ex-presidente da CVM.

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

O confinamento
não é uma escolha
O confinamento não é
uma escolha. É ao mesmo
tempo uma possibilidade
e um ato de sobrevivência,
para os grupos mais vulneráveis e os que têm tal possibilidade. É um período que
temos para refletir muito e
que deve ensejar mudanças
drásticas em todos os nossos
relacionamentos afetivos, laborais e sociais.
Vamos aprendendo a respeitar todas as atividades que
são desenvolvidas e a importância que cada uma tem. Valorizamos a arte, a educação, a
diversidade e procuramos nos
reaproximar daqueles com
quem deixamos de nos relacionar por problemas que só
hoje vemos nunca deveriam
ter nos separados. Estamos
conversando muito mais com
as outras pessoas e vendo que
momentos de uma simplicidade única passaram a nos emocionar.
Será que nos reinventamos? Acho que estamos
aprendendo a sermos seres
humanos que se preocupam
com os outros e que da nossa
forma estamos ajudando, sem
alardes, mas com compaixão.
Os que vivem exclusivamente do Turismo sabem
que devem se nortear assim
como seus passageiros do
Código de Ética Mundial
do Turismo, que nos mostra
caminhos de respeito, valorização das culturas e das
minorias, sustentabilidade, e
a humanidade deve sentir o
quanto ficar preso afeta a cadeia produtiva do Turismo.
Tal atividade é justamente buscar integração entre
povos, dar ênfase a hábitos
diferentes e também entender a necessidade de todos
que ficam nos bastidores que
cuidam de nossos sonhos,
quando das viagens.
A maior parte dos empresários de turismo de nosso
país e do mundo é de pequenos empresários. Sobrevivem no dia a dia de suas
atividades, sendo que alguns
conseguem ser ouvidos por
terem, por exemplo associações de classe mais fortes
que levam seus pleitos com
mais eficácia.
Há outros que são free
lancer, sem carteira assinada e que vivem da prestação
de serviço por empreitada e
solicitação, como os guias
de turismo, que cuidam da
materialização de nossos
passeios com seus conhecimentos e nos mostram várias
facetas dos produtos turísticos utilizando educação e
entretenimento.
Neste momento estão
mais vulneráveis ainda e
precisam que o projeto de
renda mínima possa atenuar
suas dificuldades. As linhas
de crédito liberadas pelo governo para o setor merecem
também ser mais desburocratizadas para atender um
segmento efetivo.
O momento é de mui-
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ta cautela com nossa saúde
mental também: leitura, música, filmes e escrever para
os que gostam. É um período de aproveitar para nos
dedicarmos a vários treinamentos online gratuitos, reavaliarmos nossas técnicas de
gestão, gerenciamento e saber que ouvir nossos colaboradores é vital para o sucesso
dos negócios muito mais do
que apenas delegar.

Apenas algumas
reflexões, feliz
com o espírito
de solidariedade
que nasceu
Empresas são constituídas de seres humanos, com
tempos diferentes, mas com
habilidades riquíssimas não
aproveitadas por uma competitividade que precisa ser
reavaliada. Tudo era para
ontem, tudo tinha que ser
resolvido na hora, era tudo
feito sobre pressão.
Tenho Fé que estamos
aprendendo que tudo caminha com respeito mútuo e
com valorização do tempo e
do grupo que é um conjunto
rico de capacidades. O coronavírus está nos ensinando
a ser mais solidários e mais
atentos para as desigualdades sociais.
Está nascendo uma geração de lutadores diários pela
sobrevivência da humanidade, fora o conjunto de heróis
como médicos, enfermeiros,
técnicos de enfermagem, garis, policiais, bombeiros, caminhoneiros, jornalistas, porteiros, motoristas, professores,
pesquisadores, funcionários
de mercados e de delivery.
As vendas online estão
permitindo
sobrevivência
momentânea de restaurantes
e outras atividades como consultas médicas, aulas de personals, compra de ingressos
solidários para sobrevivência
de atrativos culturais e naturais entre outras atividades e
estão buscando incluir quase
sempre venda com ajuda.
São apenas algumas reflexões, mas o que me deixa
mais feliz é o espírito de solidariedade que nasceu. Que
as autoridades invistam com
rapidez nas soluções para a
sobrevivência dos mais desfavorecidos e que a ciência
continue buscando soluções
para reduzir os impactos
devastadores. Que sejamos
iluminados pela ciência,
pela fé, pelo altruísmo, pela
generosidade e pelos ideais
democráticos.

 Bayard Do Coutto
Boiteux
Professor, escritor, membro
do Instituto Preservale e da
Associação dos Embaixadores
de Turismo do Rio de Janeiro.
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Coronavírus provocará a maior
crise econômica das últimas décadas
Para ex-ministro
alemão crise
será maior que o
abalo financeiro
de 2008

Austericídio levará
Brasil de volta a 2011
A atividade econômica continuava no início de 2020
com sua trajetória de baixo crescimento observada nos
três últimos anos. Quem afirma é o insuspeito IAE da
FGV. No acumulado em 12 meses até fevereiro, o crescimento da economia calculado pelo Instituto foi de 0,9%,
menor até do que na era de Temer.
Como disse a coluna mais de uma vez, não dá para culpar o coronavírus. O desempenho econômico brasileiro está
abalado desde 2015 por outro tipo de vírus, o neoliberavírus
radical, que já teve as cepas levyrus, meirellírus e agora está
na guedus, a mais perigosa. Em comum, além dos privilégios ao setor financeiro, as cepas atacam a produção e as
contas públicas com a política do austericídio.
O resultado é que, no ano passado, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro voltou ao nível do primeiro
trimestre de 2013 (na série com indicador ajustado do
IBGE, índice de 171 – e não é brincadeira com o artigo
do estelionato no Código Penal). Se a economia cair
2,2% em 2020 – projeção feita pelo banco Santander,
que hoje pode ser considerada otimista – o PIB recuará
ao patamar de 2011. Uma queda mais radical – cenário
plausível diante do misto de incapacidade, arrogância e
vontade da equipe econômica – poderá levar o Produto a
níveis de antes da crise de 2008.
Há alternativa, mas ela passa por uma mudança radical
na visão do governo, que até agora só garantiu a preservação das instituições financeiras – para estas, a mão estatal prontamente substituiu a invisível do mercado. O
que se avançou para trabalhadores e empresas produtivas
foi fruto de pressão de ambas as classes. Só assim poderá
se garantir a sobrevivência e uma redução nos danos.

Auxílio
O consultor Luiz Affonso Romano, presidente da
ABCO e CEO do Laboratório da Consultoria, convidou
os profissionais brasileiros aqui e da Flórida (EUA) a
prestarem consultoria pro bono (voluntária) para amparar
micros e pequenos empresários na busca de soluções
para superar a crise pandêmica.
A proposta tem exemplos: a PwC Brasil ofereceu aos
médicos, em caráter pro bono, seus serviços de consultoria tributária. A ideia é que eles tenham todo o apoio
necessário no preenchimento de suas declarações do Imposto de Renda. O atendimento, direcionado a médicos
atuantes nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro que
estejam diretamente envolvidos no combate à Covid-19,
será feito de forma virtual, entre 13 de abril e 26 de junho. Informações em pwc.com.br

Tem pressa
A Ação da Cidadania, movimento criado pelo sonho
do inesquecível Herbert de Souza, o Betinho, está entregando 100 toneladas, cerca de 10 mil cestas básicas,
por semana para os mais vulneráveis. A entidade atua em
19 estados e no Distrito Federal. É preciso apoiar este
trabalho com doações através das contas:
Banco do Brasil – agência 1211-4 – conta 500.537-x
(trocar o x por zero se for de outro banco)
Itaú – agência 0417 – conta 65638-6

Apoio
A LBV também está à frente de ações de solidariedade diante do coronavírus. A entidade solicita doações
de cestas de alimentos não perecíveis e itens de limpeza
e de higiene pessoal que serão entregues a famílias atendidas pela instituição e também a famílias que residem
em comunidades nas principais cidades do país. As doações poderão ser entregues diretamente nos endereços da
LBV (lbv.org/enderecos).

Vida real
Enquanto a equipe econômica aumenta a tensão e
não dá uma resposta à altura da crise, demissões vão aumentando. Rede de lojas de material de construção em
Juiz de Fora (MG) demitiu 40, na maioria vendedores.
Se as lojas continuarem fechadas, leva maior deve ocorrer esta semana.

Rápidas
O FGV Ibre realizará evento online pela ferramenta
Zoom nesta quarta-feira, às 15h, para debater os efeitos
do coronavírus no comportamento dos preços e na confiança de empresários e consumidores. Inscrições em bit.
ly/3e08jHn *** A Fecap oferece seis cursos online gratuitos em fecap.br *** A Associação Comercial de Santos
(ACS Jovem) fará programas ao vivo com empreendedores a partir desta semana. O primeiro entrevistado será
o fundador da Microsoft no Brasil e atualmente mentor
da Endevor, Mauro Muratorio Not. Nesta quarta-feira, a
partir das 18h, e será apresentada pelo vice-coordenador
da ACS Jovem Leonardo Barbosa Delfino, no Instagram
@acsjovem

A pandemia do coronavírus já provocou a morte
de quase 60 mil pessoas em
todo o mundo. Além de perdas humanas, a crise deixará
também um déficit econômico mundial ainda incalculável com aumento do
desemprego e da pobreza em
vários países.
Muitos analistas já afirmam que o impacto financeiro será maior que o da
crise de 2008, que abalou
o mercado mundial. Em 15
setembro de 2008, marco da
crise financeira, um dos bancos de investimentos mais
tradicionais dos Estados
Unidos, o Lehman Brothers,
foi à falência, e as bolsas de
valores do mundo todo despencaram.
A recuperação econômica
após a pandemia será o maior
desafio imposto à Alemanha,
à Europa e ao mundo nas últimas décadas. A frase é do
ex-ministro das finanças da
Alemanha e atual presidente
do parlamento germânico,
Wolfang Schäuble. Ao ser

entrevistado nesta terça-feira
pelo jornal El Pais o político
falou sobre “os desafios que
teremos de enfrentar depois
do fim da pandemia da Covid-19.´”
Schäuble., de 78 anos, foi
um dos rostos mais conhecidos da austeridade imposta
aos países europeus durante
a crise financeira de 2008.
Com a maior parte das economias ‘trancadas em casa’,
com dificuldades para se ver
luz ao fundo do labirinto
financeiro criado por uma
crise econômica impossível
de prever, Schäuble defende
que “os desafios que enfrentaremos nos próximos anos
serão de mais complexa resolução do que os enfrentados na crise de 2008.”
Na opinião de Schäuble,
não devem ser criados novos mecanismos de financiamento às economias,
mas antes utilizados os que
já existem. “O que estamos experimentamos agora com a pandemia é algo
que nunca experimentamos
e que não conseguimos antecipar. Portanto, qualquer
comparação com situações
anteriores, incluindo a crise financeira e a crise do
euro, não é adequada. Este
é um desafio diferente e
muito, muito maior para a
Alemanha, Europa e toda a
humanidade”, disse Schäuble, antecipando o que, no
seu entender, poderá ser um

crescimento da solidariedade entre Estados.
Desafio global

“(...) Cresce a percepção
de que não podemos superar
esse desafio global com menos união, mas trabalhando
mais juntos. Pesquisas internacionais estão a ser realizadas com intensidade incomum. Eu não diria que a
influência do estado-nação
aumentou porque nunca
morreu. A UE não significa
o fim do estado-nação. Precisamos de ambos, precisamos de cooperação na Europa”, defendeu o presidente
do parlamento alemão.
Sobre as dificuldades sentidas pelos diversos países, em
particular a questão italiana,
com o primeiro-ministro do
país ‘exigindo’ a criação de
títulos do tesouro com taxas
comuns para todos os países
europeus - eurobons - Schäuble insiste que há necessidade
de respostas conjuntas... com
os mecanismos existentes.
“Existem diferentes nuances sobre qual é o caminho
certo. Não há dúvida de que,
na atual situação, devemos
fazer tudo o que pudermos
para ajudar os [países] necessitados. A Alemanha também
ajudou: acolhemos pacientes
graves da Itália, mesmo que
alguns se perguntassem se
não precisaríamos das camas
para nós. Proibimos a expor-

tação de máscaras por alguns
dias e isso foi um erro”, avalia.
Segundo Schäuble, é por
isso que as restrições à exportação na Europa foram levantadas.A proposta da Comissão
Europeia de apoiar a redução
do horário de trabalho com
100.000 milhões de euros
foi aprovada com velocidade
gratificante. “Existem muitas
razões para acreditarmos que
a Europa será solidária. Mas
cada um deve fazer sua parte,
a solidariedade nunca vai apenas numa direção, defende.
“Temos de trabalhar com
os instrumentos que temos,
que entrarão em vigor muito
mais rapidamente, do que se
formos discutir novos argumentos e instrumentos para
os quais teremos de adaptar
os Tratados Europeus, algo
que não pode ser feito rapidamente”, acredita.
“É melhor usarmos o Mecanismo Europeu de Estabilidade (Mede), onde temos
cerca de 500.000 milhões de
euros. Juntamente com os
recursos do Banco Central
Europeu, podemos garantir
que todos os países possam
superar os seus problemas financeiros com baixas taxas
de juros. Além disso, existe
o Banco Europeu de Investimento (BEI), cujo programa
de garantia pode ser estendido, se necessário, e aumentar
o capital dos Estados-Membros”, calcula.

Trabalhador bancará INSS em caso de suspensão de contrato
A Medida Provisória (MP
936/2020) editada pelo governo de Jair Bolsonaro, que
permite a suspensão de contratos de trabalho e a redução
de jornada com redução de
salários, durante a pandemia
do coronavírus (Covid-19),
tem um item que libera empresários do recolhimento de
contribuição do empregado ao
Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), o que prejudica milhões de trabalhadores e
trabalhadoras.
A regra determina que o
recolhimento é facultativo
nesse período e por conta do
trabalhador, que terá o salário
reduzido, ou seja, quem quiser
continuar recolhendo para o

INSS, durante o período, terá
de fazer isso com dinheiro do
próprio bolso, que estará mais
vazio. E mais, terá de pagar
uma alíquota maior, de 11% a
20% ao invés da alíquota dos
trabalhadores com carteira assinada que vai de 7,5% a 14%.
Se o Congresso Nacional
aprovar a MP sem alterar o
texto, quem ganha a partir
de R$ 1.100,00 até o teto do
INSS, de R$ 6.101,06, terá
o salário reduzido de 5% a
49% dependendo da faixa
salarial e da redução de jornada. Confira aqui os cálculos feitos pelo Dieese sobre
queda de renda. O governo
está “dando com uma mão
para os empresários e tiran-

do com a outra dos trabalhadores”, diz Antonio Megale,
advogado do escritório LBS
Advogados e assessor jurídico da CUT Nacional.
“O governo não isenta as
pessoas, que vão perder sua
renda, de contribuir como
segurado facultativo ao mesmo tempo em que suspende
o contrato de trabalho e libera o empregador do pagamento de qualquer verba
salarial e encargo social”,
critica o advogado. “O que
as pessoas que estiverem
com seus contratos de trabalho suspensos deixarão de
consumir para poder fazer os
recolhimentos à Previdência?
Água? Luz? Comida?”, ques-

tiona Antonio Megale
A presidente do Instituto
Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), Adriane
Bramante, acrescenta que a
regra penaliza o trabalhador
em um momento financeiro
difícil e compromete o futuro. “O trabalhador já está em
dificuldades, não vai contribuir, e isso implica em prejuízo no tempo de contribuição
e no benefício”, diz.
Para Adriane, o ideal neste momento de calamidade é
que a medida seja alterada de
modo que isente tanto os trabalhadores como as empresas
do recolhimento, mas sem
prejuízo da contagem do período de contribuição ao INSS.

Chefe do FMI alerta para recessão pior que crise financeira global
A diretora-administrativa do Fundo Monetário
Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, alertou
sobre a possibilidade de
uma recessão pior do que
a crise financeira global de
2008. “Agora estamos em
recessão, é muito pior que
a crise financeira global”,
disse em uma entrevista coletiva com a Organização
Mundial da Saúde (OMS),
observando a “dupla crise” de saúde e economia,
causada pelo surto de Co-

vid-19 sem precedentes na
história do FMI.
Georgieva enfatizou que
salvar vidas e proteger os
meios de subsistência devem andar de mãos dadas
à medida que o coronavírus
assola o mundo. Segundo
a OMS, mais de 1 milhão
de casos confirmados de
Covid-19 foram relatados,
incluindo mais de 50 mil
mortes. Para acomodar esse
aumento, o FMI está empregando capacidade financeira total de US$ 1 trilhão,

SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.
CNPJ/MF nº 33.386.210/0001-19 - NIRE nº 3.330.013.730-1
Companhia Aberta
Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação. Ficam convocados
os Srs. Acionistas a se reunirem no dia 30/04/20, às 14:00 horas, em primeira convocação, observado o disposto no artigo 125 da Lei nº 6.404/76, em
Assembleia Geral Ordinária, na sede social da Sondotécnica Engenharia
de Solos S.A., na Rua Voluntários da Pátria, nº 45, 8º andar, Botafogo,
Rio de Janeiro, RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1. examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/19;
2. examinar, discutir e votar a proposta de destinação dos resultados do
exercício; e 3. eleger os membros do Conselho de Administração e fixar
o montante da remuneração dos Administradores. Informações Gerais: 1.
Comunicamos aos Senhores Acionistas que, para os fins do Art. 133 da Lei
nº 6.404/76, se encontram à disposição na sede Companhia, nos sites da
CVM (www.cvm.gov.br), da B3 BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.
br) e de Relações com Investidores da Companhia (www.sondotecnica.
com.br/subsecao.show.logic?subsecao.label=EMPRESA_RELACOES_
COM_INVESTIDORES) os documentos relacionados a este Edital. 2. Os
acionistas deverão apresentar, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas
de antecedência à data designada para a realização da Assembleia, além
do documento de identidade, conforme o caso: a) comprovante expedido
pela instituição escrituradora nos últimos 5 (cinco) dias; b) o instrumento de
mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou c) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas,
o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão
competente. 3. Os acionistas obterão todas as informações necessárias
para melhor entendimento das matérias acima, bem como modelo de procuração, mediante solicitação através do e-mail ri@sondotecnica.com.br.
Rio de Janeiro, 30/03/20. Fabio Bergman - Presidente do Conselho de
Administração.

disse Georgieva, enfatizando que “estamos determinados a usarmos o quanto for
necessário para protegermos a economia”.
Observando que quase
US$ 90 bilhões saíram dos
mercados emergentes, ainda
mais do que a escala vista
durante a crise financeira
global de 2008, Georgieva
disse que o FMI está mobilizando assistência financeira
emergencial aos mercados
emergentes e economias em
desenvolvimento, que são

afetadas pela pandemia.
Mais de 90 países fizeram um pedido ao FMI para
financiamento de emergência, disse Georgieva,
convidando esses países a
priorizarem o uso de financiamento para pagarem os
profissionais de saúde, garantirem que as instalações
de saúde funcionem bem e
apoiarem pessoas e empresas vulneráveis. Ela alertou
que uma onda de falências e
demissões tornariam a recuperação ainda mais difícil.
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Adiar pagamento de precatórios
prejudica 200 mil idosos em São Paulo
Como o jornal MONITOR MERCANTIL já havia
noticiado, neste fim de semana, em uma matéria que
mostra que a suspensão de
pagamento de precatórios
por parte dos governos estaduais prejudicará a população mais vulnerável, os sete
governadores das regiões
Sul e Sudeste, liderados pelo
chefe do executivo paulista
João Doria (PSDB), pleiteiam junto ao governo federal a prorrogação do prazo
de quitação destas dívidas
como forma de preservar o
recurso nos cofres públicos.
O argumento é de que isso
reforçaria as medidas de
combate aos efeitos da pandemia da Covid-19. Ocorre
que a iniciativa levará um
grande prejuízo, principalmente para os idosos, justamente o grupo de cidadãos
que mais deve ser protegido
neste momento.
Projeções feitas por representantes do Instituto
dos Advogados de São Paulo dão conta de que 80%
dos precatórios do estado
tem como beneficiário pessoas acima de 60 anos. Este
montante significa um volume de aproximadamente
200 mil credores. De acordo com Eduardo de Souza
Gouvêa, presidente da Comissão Especial de Precatórios no Conselho Federal da
OAB, se o pleito dos governadores for aceito, deixase de injetar na economia
R$ 60 bilhões, o que vai na
contramão do que outros
países estão fazendo ao redor do mundo para o combate a crise.
“É um descalabro, um
paradoxo. Tenho o direito
de receber este valor, assim
como outros tantos colegas.
O governo insiste na mídia
que está ajudando os idosos, e nós nessa situação. A
questão do não pagamento
dos precatórios é política”,
desabafa a aposentada de
66 anos Izabel Cristina Mi-

randa Lourenço, que, desde
1997, aguarda o pagamento
dos seus precatórios alimentares (referentes a salários e
reajustes não dados pelo governo).
O valor da causa, inicialmente por volta de R$
40 mil, já se encontra ao
redor de R$ 100 mil. Fazer
planos com esses recursos,
entretanto, é praticamente
impossível. “Ano passado, disseram que o depósito tinha sido feito. Mas até
agora o dinheiro não caiu
na conta, pois não foi liberado pela juíza. Vai demorar
mais 23 anos para receber o
que é meu? Quantas pessoas já morreram esperando?
Isso nos afeta psicologicamente”, diz Izabel Cristina, que recebe por volta
de R$ 1.500 por mês, paga
mensalmente uma prestação de R$ 500, referente a
empréstimos obtidos para a
compra de medicamentos e
despesas com sua debilitada
saúde, que ficou ainda mais
frágil por conta do atraso
na liquidação da dívida por
parte do governo. Hoje, ela
complementa a renda fazendo trabalhos de revisão,
o que tem se tornado cada
vez mais difícil, porque não
consegue ficar muito tempo
sentada devido a problemas
renais.

“Também sou idosa e
cheia de comorbidades, e a
demora do pagamento contribui para acentuar isso.
Tive que começar a tomar
ansiolíticos ante as crises de
ansiedade e pânico que me
acometem, agravando meus
níveis de hipertensão e diabetes. Preciso fazer exames,
e tenho que pagar, pois não
tenho plano de saúde. O
nervosismo agravou sobremaneira minha diabetes e
a hipertensão arterial que,
altíssima, está me trazendo
problemas cardíacos”, conta.
Outro caso é o do policial
militar aposentado, Wagner Mello, de 56 anos, que
aguarda o pagamento de seu
precatório referente aos salários atrasados entre 2001
e 2013. Com problemas de
saúde na época ele foi demitido, quando o correto seria
ter sido afastado, como foi o
entendimento na justiça. Ele
conta que o valor da causa,
de R$ 445 mil e que era para
ter sido paga em 2017, faria toda a diferença em sua
vida se fosse liquidada logo.
“Preciso do dinheiro para
comprar remédios e sustentar a casa. Meu salário é insuficiente. Tive que buscar
empréstimos para pagar as
contas”, diz o pai de dois filhos.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S/A
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Convocação Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Recebiveis Imobiliarios. A Reit Securitizadora de
Recebiveis Imobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 e NIRE 33300303677 (“Emissora”), nos termos
da cláusula 13.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 18ª e 19ª Séries da 2ª Emissão de Certificados de
Recebíveis Imobiliários (“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela presente,
convocar os titulares, para a Assembleia Geral de Titulares de CRI da 18ª e 19ª Séries da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. (Assembleia Geral), a se realizar no dia 28/04/2020, às 12 horas. Conforme autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos do Ofício-Circular nº 06/2020/CVM/SIN, o procedimento
de votação se dará por meio de consulta formal (“Consulta Formal”). Tendo em vista a notificação recebida da Socicam
Administração, Projetos e Representações Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 43.217.280/0001-05 (“Socicam”), informando
que em virtude da pandemia da COVID-19 (Coronavírus) e seu impacto direto sobre os terminais de passageiros administrados pela companhia, evento de força maior com proporções ainda desconhecidas por todos, não será possível, ainda que
temporariamente, (i) realizar o pagamento das próximas parcelas de juros e amortização dos CRI, e (ii) solicita carência de 6
(seis) meses no pagamento de amortização e juros dos CRI, a Emissora convoca os titulares para a Assembleia Geral, com
a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar pela repactuação do prazo da Emissão, concedendo carência à Socicam, de 6 (seis)
meses, a contar da parcela vincenda no mês 05/2020 (“Carência”), sendo que as parcelas compostas por juros e amortização não pagos durante o período da Carência, serão incorporados ao saldo devedor dos CRI. O prazo de vencimento
da Emissão seria dessa forma, prorrogado por 6 (seis) meses. Aprovada esta matéria da ordem do dia, estarão suspensas
todas as obrigações pecuniárias e não pecuniárias da Socicam e dos Fiadores da Emissão, durante o prazo de Carência;
(ii) alternativamente, caso não seja aprovada a deliberação constante do item (i) acima, deliberar por conceder carência de
3 (três) meses, a contar da parcela vincenda no mês 05/2020 (“Carência Alternativa”), sendo que as parcelas compostas por
juros e amortização não pagos durante o período da Carência Alternativa, serão incorporados ao saldo devedor dos CRI. O
prazo de vencimento da Emissão seria dessa forma, prorrogado por 3 (três) meses. Aprovada esta matéria da ordem do dia,
estarão suspensas todas as obrigações pecuniárias e não pecuniárias da Socicam e dos Fiadores da Emissão, durante o
prazo de Carência Alternativa; (iii) deliberar pela suspensão por tempo indeterminado na obrigatoriedade de renovação da
nota de classificação de risco de crédito da Emissão; Procedimento de resposta à Consulta: A manifestação dos titulares
com relação às matérias da ordem do dia, deverá ser realizada por meio da assinatura e preenchimento do Anexo I. Tal
manifestação deverá ser instruída com cópia: (i) da totalidade dos documentos que comprovem a representação do titular,
incluindo mas não se limitando a, contratos e/ou estatutos sociais, regulamentos, atas e procurações; e (ii) o documento
de identificação dos signatários, e encaminhada, até o dia 28/04/2020 aos cuidados do agente fiduciário e da Emissora por
e-mail para fiduciário@slw.com.br e ri@reit.com.br, respectivamente. As deliberações constantes da ordem do dia, para
serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares dos CRI representando a maioria simples dos CRI em circulação (“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovadas, as matérias da ordem do dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI. Vale
ressaltar, que para fins de apuração do Quórum de Aprovação, considerando que a deliberação (i) tem a mesma natureza
da deliberação (ii), apenas se tratando de prazo diverso de concessão de carência, os votos serão contados da seguinte
forma: (a) em qualquer dos casos, caso a matéria constante do item (i) ou a matéria constante do item (ii) obtenham individualmente os votos necessários para atingir o Quórum de Aprovação, estará aprovada a matéria; (b) caso a matéria constante
do item (i) acima, individualmente falando, obtenha mais votos do que o item (ii), mas não seja na quantidade necessária
para atingir o Quórum de Aprovação, os votos afirmativos recebidos no item (ii) acima, não poderão ser somados para fins
de atingimento do Quórum de Aprovação da matéria constante do item (i); (c) todavia, caso a matéria constante do item (ii)
acima, individualmente falando, obtenha mais votos do que o item (i), mas não seja na quantidade necessária para atingir o
Quórum de Aprovação, os votos afirmativos recebidos no item (i) acima, poderão ser somados para fins de atingimento do
Quórum de Aprovação da matéria constante do item (ii). A Emissora e o agente fiduciário, em qualquer caso, aprovando-se
a matéria constante do item (i), ou do item (ii) da ordem do dia, estarão autorizados a tomar todas as providências necessárias para implementar as alterações necessárias, incluindo, mas não se limitando, a aditamentos de contratos, recálculo do
fluxo de amortização, instruções à B3 Bolsa Brasil Balcão (“B3”), entidade onde os CRI encontram-se depositados, podendo
ainda solicitar que a B3 altere o status dos CRI, de inadimplente para adimplente, caso seja necessário, estando autorizados
a tomarem todas as providências nesse sentido. Considerando a atual situação, totalmente atípica em virtude da pandemia
do COVID-19 (Novo Coronavírus), e considerando ainda que o histórico de arrecadação dos créditos imobiliários lastro da
Emissão, bem como de pagamento das obrigações da Socicam, no âmbito da Emissão, é irretocável, sendo a Socicam líder
na área de mobilidade e infraestrutura de apoio ao transporte de passageiros no Brasil, responsável pela gestão de mais
de 120 empreendimentos, dentre eles aeroportos, terminais rodoviários, urbanos e portuários, a Emissora entende não ser
razoável qualquer tipo de ação de execução de garantias, caso não se atinja o Quórum de Aprovação na Assembleia Geral.
A Emissora entende que dessa forma age no melhor interesse dos titulares, e ressalta que irá aguardar até que se atinja o
quórum de deliberação, seja na Assembleia Geral ou nas posteriores assembleias que vierem a ser convocadas tendo por
objeto a mesma Ordem do Dia, para quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais de execução de garantias da Emissão. A
presente convocação da Assembleia Geral, cujas deliberações serão tomadas por meio da Consulta Formal, será enviada,
pelo agente fiduciário, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto ao escriturador dos CRI, bem
como aos seus respectivos custodiantes, após a sua publicação nos jornais de publicação dos atos da Emissora, conforme
o previsto no Termo de Securitização. Qualquer informação acerca das matérias da ordem do dia deverá ser solicitada à
Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e fiduciario@slw.com.br, respectivamente. A consolidação
dos votos será publicada no site da CVM e da Emissora até o dia 29/04/2020. Rio de Janeiro, 07/04/2020. Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. Assembleia Geral de Titulares de CRI da 18ª e 19ª Séries da 2ª Emissão da Reit
Securitizadora de Recebiveis Imobiliários S.A. De 28/04/2020. Anexo I. Termo de Apuração de Votos. Com relação ao
item (i) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM( ) NÃO( ); Com relação ao item (ii) da ordem do dia,
manifesto meu voto da seguinte forma: SIM( ) NÃO( ); Com relação ao item (iii) da ordem do dia, manifesto meu voto da
seguinte forma: SIM( ) NÃO( ).
Nome do Titular ou Representante por Extenso:
Assinatura

Se o pedido feito pelos
governadores for aceito, a
perspectiva de recebimento de pessoas como Izabel
Cristina e Wagner Mello
fica ainda mais distante. Isso
porque o pleito dos chefes
dos executivos estaduais é
a suspensão do pagamento
até 31 de dezembro de 2020
e a ampliação, de 2024 para
2030, o prazo máximo de
quitação de débitos vencidos
até 2015.
Em vídeo no linkedin,
Gouvêa defende que há inúmeras outras propostas possíveis para resolver a questão sem esse impacto tão
negativo para os credores,
em particular dos créditos
alimentares. “Essas pessoas vão ficar desprovidas de
recursos que lhes pertence
para atravessar esse período
de tanta dificuldade que se
avizinha. Propomos soluções em que se refinancie
essas dívidas para os estados e municípios em prazos muito mais longos, de
até 30 anos, com custos de
financiamento muito mais
baratos que o próprio custo do precatório, mas que
permitam que os credores
recebam devidamente o
que é devido. Se isso não
acontecer o caos financeiro
e social será muito maior”,
declarou.

Aumento tributário
pode encarecer uso da
tecnologia no Rio
No último dia 31, a
Assembleia Legislativa
do Rio de Janeiro (Alerj)
aprovou o Projeto de Lei
2.023/2020 que direciona
as empresas de comércio
eletrônico o pagamento
de ICMS nos serviços de
compra virtual e criação
de sites.
Segundo a Associação Brasileira das
Empresas de Softwares (Abes), “mesmo o
texto não sancionado
pelo atual governador
do estado, essa decisão
pode encarecer em até
18% no preço final de
produtos e serviços de
tecnologia da informação e contribuir para
o enfraquecimento da
economia digital.”
Segundo
Rodolfo
Fücher, presidente da
entidade, as empresas
já recolhem ISS - imposto municipal, sobre
essa atividade, assim
como exige a Constituição Brasileira. “Se o
estado do Rio de Janeiro insistir na criação do
ICMS, a medida será
considerada bitributação e terminará em uma
guerra fiscal entre o
estado e os municípios,
tal como aconteceu no
Estado de São Paulo até
que o Tribunal de Justiça ‘reconhecesse a ilegalidade do Decreto n°
63.099/17’”, explica.
Para ele, o resultado
dessa decisão, “além de
aumentar os preços para
o cidadão que usa esses
serviços, será mais uma
batalha judicial e desestimulará ainda mais
o
empreendedorismo

brasileiro. O serviço de
e-commerce como o uso
de soluções digitais (TI)
vinham crescendo vertiginosamente e, com a
chegada da Covid-19 ao
Brasil e a recomendação de isolamento social,
muitos empresários direcionaram as portas físicas dos estabelecimentos
para web, impulsionando as atividades de delivery. Nessa pandemia,
o uso de plataformas
digitais tem sido fundamental, permitindo a
realização do trabalho
remoto (home office), a
realização de áudio e vídeoconferências, viabilizando o funcionamento e
as votações pelas Câmaras de Vereadores, Assembleias Legislativas,
Câmara de Deputados
e Senado, possibilitando
a realização de sessões e
julgamentos online pelos
tribunais (inclusive no
Supremo Tribunal Federal). Na área de saúde
essa tecnologia digital
propiciou o atendimento médico virtual, o uso
de aplicativos para ajudar na identificação de
contágio e orientação de
como proceder, a realização de sessões de psicoterapia e até a prática
de atividades físicas. No
entanto, o acréscimo de
mais um imposto pode
inviabilizar o uso dessas
tecnologias e o comércio
eletrônico no estado do
Rio de Janeiro, trazendo graves consequências
para o empreendedor e
inviabilizar que os cidadãos acessem uma infinidade de serviços.”

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S/A
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
A Reit Securitizador de Recebiveis Imobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 e NIRE
33300303677 (“Emissora”), nos termos da cláusula 13.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 8ª e
9ª Séries da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da Emissora
(“Termo de Securitização”), vem pela presente, convocar os titulares, para a Assembleia Geral de Titulares de CRI
da 8ª e 9ª Séries da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. (Assembleia Geral), a
se realizar no dia 28/04/2020, às 11 horas. Conforme autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos
termos do Ofício-Circular nº 06/2020/CVM/SIN, o procedimento de votação se dará por meio de consulta formal (“Consulta Formal”). Tendo em vista a notificação recebida da Socicam Administração, Projetos e Representações Ltda.,
inscrita no CNPJ sob o nº 43.217.280/0001-05 (“Socicam”), informando que em virtude da pandemia da COVID-19
(Coronavírus) e seu impacto direto sobre os terminais de passageiros administrados pela companhia, evento de força
maior com proporções ainda desconhecidas por todos, não será possível, ainda que temporariamente, (i) realizar o pagamento das próximas parcelas de juros e amortização dos CRI, e (ii) solicita carência de 6 (seis) meses no pagamento
de amortização e juros dos CRI, a Emissora convoca os titulares para a Assembleia Geral, com a seguinte Ordem do
Dia: (i) deliberar pela repactuação do prazo da Emissão, concedendo carência à Socicam, de 6 (seis) meses, a contar
da parcela vincenda no mês 05/2020 (“Carência”), sendo que as parcelas compostas por juros e amortização não pagos durante o período da Carência, serão incorporados ao saldo devedor dos CRI. O prazo de vencimento da Emissão
seria dessa forma, prorrogado por 6 (seis) meses. Aprovada esta matéria da ordem do dia, estarão suspensas todas
as obrigações pecuniárias e não pecuniárias da Socicam e dos Fiadores da Emissão, durante o prazo de Carência;
(ii) alternativamente, caso não seja aprovada a deliberação constante do item (i) acima, deliberar por conceder carência de 3 (três) meses, a contar da parcela vincenda no mês 05/2020 (“Carência Alternativa”), sendo que as parcelas
compostas por juros e amortização não pagos durante o período da Carência Alternativa, serão incorporados ao saldo
devedor dos CRI. O prazo de vencimento da Emissão seria dessa forma, prorrogado por 3 (três) meses. Aprovada
esta matéria da ordem do dia, estarão suspensas todas as obrigações pecuniárias e não pecuniárias da Socicam e
dos Fiadores da Emissão, durante o prazo de Carência Alternativa; (iii) deliberar pela suspensão por tempo indeterminado na obrigatoriedade de renovação da nota de classificação de risco de crédito da Emissão; Procedimento de
resposta à Consulta: A manifestação dos titulares com relação às matérias da ordem do dia, deverá ser realizada
por meio da assinatura e preenchimento do Anexo I. Tal manifestação deverá ser instruída com cópia: (i) da totalidade
dos documentos que comprovem a representação do titular, incluindo mas não se limitando a, contratos e/ou estatutos
sociais, regulamentos, atas e procurações; e (ii) o documento de identificação dos signatários, e encaminhada, até
o dia 28/04/2020 aos cuidados do agente fiduciário e da Emissora por e-mail para fiduciário@slw.com.br e ri@reit.
com.br, respectivamente. As deliberações constantes da ordem do dia, para serem aprovadas, deverão obter votos
de Titulares dos CRI representando a maioria simples dos CRI em circulação (“Quórum de Aprovação”). Uma vez
aprovadas, as matérias da ordem do dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI. Vale ressaltar, que para fins
de apuração do Quórum de Aprovação, considerando que a deliberação (i) tem a mesma natureza da deliberação (ii),
apenas se tratando de prazo diverso de concessão de carência, os votos serão contados da seguinte forma: (a) em
qualquer dos casos, caso a matéria constante do item (i) ou a matéria constante do item (ii) obtenham individualmente
os votos necessários para atingir o Quórum de Aprovação, estará aprovada a matéria; (b) caso a matéria constante do
item (i) acima, individualmente falando, obtenha mais votos do que o item (ii), mas não seja na quantidade necessária
para atingir o Quórum de Aprovação, os votos afirmativos recebidos no item (ii) acima, não poderão ser somados para
fins de atingimento do Quórum de Aprovação da matéria constante do item (i); (c) todavia, caso a matéria constante do
item (ii) acima, individualmente falando, obtenha mais votos do que o item (i), mas não seja na quantidade necessária
para atingir o Quórum de Aprovação, os votos afirmativos recebidos no item (i) acima, poderão ser somados para fins
de atingimento do Quórum de Aprovação da matéria constante do item (ii). A Emissora e o agente fiduciário, em qualquer caso, aprovando-se a matéria constante do item (i), ou do item (ii) da ordem do dia, estarão autorizados a tomar
todas as providências necessárias para implementar as alterações necessárias, incluindo, mas não se limitando, a
aditamentos de contratos, recálculo do fluxo de amortização, instruções à B3 Bolsa Brasil Balcão (“B3”), entidade onde
os CRI encontram-se depositados, podendo ainda solicitar que a B3 altere o status dos CRI, de inadimplente para
adimplente, caso seja necessário, estando autorizados a tomarem todas as providências nesse sentido. Considerando
a atual situação, totalmente atípica em virtude da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), e considerando ainda
que o histórico de arrecadação dos créditos imobiliários lastro da Emissão, bem como de pagamento das obrigações
da Socicam, no âmbito da Emissão, é irretocável, sendo a Socicam líder na área de mobilidade e infraestrutura de
apoio ao transporte de passageiros no Brasil, responsável pela gestão de mais de 120 empreendimentos, dentre eles
aeroportos, terminais rodoviários, urbanos e portuários, a Emissora entende não ser razoável qualquer tipo de ação
de execução de garantias, caso não se atinja o Quórum de Aprovação na Assembleia Geral. A Emissora entende que
dessa forma age no melhor interesse dos titulares, e ressalta que irá aguardar até que se atinja o quórum de deliberação, seja na Assembleia Geral ou nas posteriores assembleias que vierem a ser convocadas tendo por objeto a mesma
Ordem do Dia, para quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais de execução de garantias da Emissão. A presente
convocação da Assembleia Geral, cujas deliberações serão tomadas por meio da Consulta Formal, será enviada,
pelo agente fiduciário, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto ao escriturador dos CRI,
bem como aos seus respectivos custodiantes, após a sua publicação nos jornais de publicação dos atos da Emissora,
conforme o previsto no Termo de Securitização. Qualquer informação acerca das matérias da ordem do dia deverá ser
solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e fiduciario@slw.com.br, respectivamente. A
consolidação dos votos será publicada no site da CVM e da Emissora até o dia 29/04/2020. Rio de Janeiro, 07/04/2020.
Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. Assembleia Geral de Titulares de CRI da 8ª e 9ª Séries da 2ª
Emissão da Reit Securitizadora de Recebiveis Imobiliários S.A. de 28/04/2020. Anexo I. Termo de Apuração de
Votos. Com relação ao item (i) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM( ) NÃO( ); Com relação
ao item (ii) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM( )NÃO( ); Com relação ao item (iii) da ordem
do dia, manifesto meu voto da seguinte forma:SIM ( )NÃO ( ).
Nome do Titular ou Representante por Extenso:
Assinatura:
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CALENDÁRIO FISCAL
03 A 23 DE ABRIL/2020
DIA ESPECIFICAÇÃO
03 CBE – DECLARAÇÃO DE CAPITAL BRASILEIRO NO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou
jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País, detentoras de valores de qualquer natureza, de ativos em
moeda, de bens e direitos mantidos fora do território nacional, cujos valores somados totalizaram, em 31-12-2019,
montante igual ou superior ao equivalente a US$ 100.000,00, ou o seu equivalente em outras moedas.
OBSERVAÇÕES: A declaração deve ser feita por meio do formulário de declaração de Capitais
Brasileiros no Exterior (CBE), disponível no sítio do Bacen na internet, no endereço eletrônico
www.bcb.gov.br. Caso neste dia não haja expediente no Bacen ou o expediente seja encerrado
antes das 18 horas, o prazo ficará prorrogado até as 18 horas do primeiro dia útil subsequente.
COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS –
AUTOPEÇAS - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos classificados nos
códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01,
87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes
de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS/Pasep
e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição das autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei
10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados no mês de março/2020.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o
crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras;
instituições autorizadas a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar
recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as
instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento
cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 3º decêndio
de março/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos
pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras,
inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização;
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e
sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 3º decêndio de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
06 SALÁRIOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT –
Consolidação das Leis do Trabalho, exceto os empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de março/2020.
07 CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET
- PESSOAS OBRIGADAS: As pessoas jurídicas de direito público da administração direta,
autárquica e fundacional, que adotem o regime Celetista, bem como as organizações
internacionais, até que estejam obrigadas ao eSocial (4º, 5º e 6º Grupos do cronograma de
implantação do eSocial).
FATO GERADOR: Admissões, demissões ou transferências de empregados, no mês de
março/2020.
OBSERVAÇÕES: Os registros relativos a admissões para fins de pagamento do Segurodesemprego deverão ser prestados:
a) até o dia anterior ao início das atividades do trabalhador;
b) no prazo estipulado em notificação para comprovação do registro do empregado lavrada em
ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do Trabalho.
De acordo com a Portaria 1.127 SEPREVT/2019, a comunicação das admissões e dispensas
ocorridas a partir da competência janeiro/2020 passa a ser cumprida por meio do eSocial,
em substituição ao Caged, pelas empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas, que
compõem os 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de trabalho
temporário que celebraram contratos de trabalho temporários.
FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa de
trabalho temporário deverá informar a nova data de encerramento, por meio do Sirett, até o
último dia do período inicialmente pactuado. Na hipótese de rescisão antecipada, a empresa de
trabalho temporário deverá informar a nova data de rescisão, por meio do Sirett, em até 2 dias
após o término do contrato.
Quando se tratar de celebração de contrato com prazo superior a 3 meses, a solicitação de
autorização deve ser feita com antecedência mínima de 5 dias de seu início, e quando se
tratar de prorrogação, a solicitação de autorização deve ser feita até 5 dias antes do termo final
inicialmente previsto. A solicitação de autorização para contratação por período superior a 3
meses supre a obrigação de informação até o dia 7 de cada mês.
FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregador,
urbano e rural, exceto o empregador doméstico que recolherá pelo Simples Doméstico.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: Mesmo que não haja recolhimento ao FGTS, o arquivo Gfip deverá ser
transmitido com as informações à Previdência Social, e quando não existir fato gerador de
contribuição ao FGTS ou à Previdência Social, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com
Ausência de Fato Gerador, no Código 115.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve
ser antecipado.
REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS – COMUNICAÇÃO AO INSS - PESSOAS OBRIGADAS:
O Titular do Cartório Civil de Pessoas Naturais, no caso de não haver sido registrado nenhum
nascimento, natimorto, casamento, óbito ou averbações, anotações e retificações no mês
de março/2020, deve comunicar este fato ao INSS por meio do Sirc – Sistema Nacional de
Informações de Registro Civil.
OBSERVAÇÕES: Quando houver registro de pessoas naturais, o Titular do Cartório deverá
remeter ao INSS, em até 1 dia útil, a relação dos nascimentos, dos natimortos, dos casamentos,
dos óbitos, das averbações, das anotações e das retificações registradas na serventia. Os
Municípios que não dispõem de acesso à internet podem remeter a relação em até 5 dias úteis.
SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores
domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no mês
de março/2020.
SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: O DAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento do valor
devido será gerado pelo aplicativo específico disponibilizado no endereço eletrônico https://portal.
esocial.gov.br/.
O DAE abrangerá as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento:
a) 7,5%, 9%, 12% ou 14% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho;
d) 8% de recolhimento para o FGTS;
e) 3,2% destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem
justa causa ou por culpa do empregador (rescisão indireta); e
f) Imposto de Renda retido na fonte, se incidente.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve
ser antecipado.
09 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PESSOAS
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram juros sobre o capital próprio a
beneficiário pessoa jurídica, no mês de março/2020.
GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as empresas
deverão encaminhar ao Sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa entre
seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, relativa ao mês de março/2020.
IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores,
industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos
específicos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - PESSOAS
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas no Brasil, autorizadas a operar transporte
rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte sobre rendimentos
que pagaram, creditaram, entregaram, empregaram ou remeteram a beneficiário transportador
autônomo pessoa física, residente na República do Paraguai, considerado como sociedade
unipessoal naquele País, decorrentes da prestação de serviços de transporte rodoviário
internacional de carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos
durante o mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
15 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física ou
jurídica, de gasolina e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização do combustível, no mercado interno, no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como
aquelas signatárias de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com
residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês de
março/2020, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração,
previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia;
prestação de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos
especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; cessão e
licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E
FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e
facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TRIMESTRAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E
FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e
facultativos que optaram por efetuar o recolhimento trimestral.
FATO GERADOR: Remuneração igual a um salário-mínimo nos meses de janeiro, fevereiro e
março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
DCTFWEB MENSAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral,
inclusive as equiparadas, os consórcios que realizem negócios em nome próprio, as entidades
de fiscalização do exercício profissional, os Microempreendedores Individuais com empregado,
os produtores rurais pessoa física, as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor
rural pessoa física ou de segurado especial para venda, no varejo, a consumidor pessoa física
e as demais pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive incidente sobre a receita bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 do
Anexo V da Instrução Normativa 1.863 RFB/2018 com faturamento acima de R$ 78.000.000,00,
no ano-calendário de 2016 (1º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb), e de
R$ 4.800.000,00, no ano-calendário de 2017 (2º Grupo do cronograma de implantação da
DCTFWeb). As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped
as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas
jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Também estão
obrigadas à entrega as imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais das
contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a R$ 10.000,00. As pessoas
jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar a CPRB na EFD-Contribuições.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo estabelecimento
matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação
(SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida separadamente, para cada SCP, além da
transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.
EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a prestar
informações por meio da EFD-Reinf os seguintes sujeitos passivos, ainda que imunes ou
isentos:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de mão
de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária
substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham
recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade,
propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desportiva
que mantenha equipe de futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento de uso de
marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qualquer
modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 1 associação desportiva que mantenha
equipe de futebol profissional; e
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h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja
retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes de terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes do
Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.863 RFB/2018, exceto as optantes pelo Simples
Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. As entidades
promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas
ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
ESOCIAL – DATA E MOTIVO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PESSOAS
OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Rescisões ocorridas no mês de março/2020, exceto nas hipóteses previstas
nos incisos I, I-A, II, IX e X do artigo 20 da Lei 8.036/90, que devem ser comunicadas até o 10º
dia, contado da data da extinção do vínculo.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do
cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
ESOCIAL – REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou
pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Reintegrações ocorridas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do
cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
ESOCIAL – SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas
físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Admissões ocorridas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do
cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
ESOCIAL – TRANSFERÊNCIAS DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou
pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Transferências de entrada e de saída ocorridas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do
cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
ESOCIAL – ÚLTIMO SALÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas
equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Alterações salariais ocorridas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do
cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos,
junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição;
e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo
financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 1º decêndio de
abril/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem
do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos
pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras,
inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização;
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e
sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de abril/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas,
implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29,
8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06
e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças,
componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do
PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos
Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
RAIS – RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os
estabelecimentos, independente do número de empregados. A Rais retificação também deve
ser entregue até esta data. Estão desobrigados de declarar a Rais as empresas e empregadores
obrigados a transmissão das informações pelo eSocial (1º e 2º Grupo do cronograma de
implantação), de acordo com as regras estabelecidas na Portaria 1.127 SEPREVT/2019.
OBSERVAÇÕES: O estabelecimento inscrito no CNPJ que não manteve empregados ou que
permaneceu inativo no ano-base está obrigado a entregar a Rais Negativa, preenchendo
apenas os dados a ele pertinentes.
É obrigatória a utilização de certificado digital válido padrão ICP Brasil para a transmissão da
declaração da Rais por todos os estabelecimentos que possuem a partir de 10 vínculos, exceto
para a transmissão da Rais Negativa.
O estabelecimento inscrito no CNPJ e no CEI/CNO ou CAEPF deve apresentar a declaração
da Rais de acordo com o contrato de trabalho dos empregados, ou seja, se o contrato for pelo
CNPJ, as informações devem ser declaradas no CNPJ, o mesmo vale para o CEI/CNO ou
CAEPF.
COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais,
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento
previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento
e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos
e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas
de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito,
entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS
OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e recolher a contribuição
previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS:
Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS:
Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados, segurado especial, o
adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas
obrigações do produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias,
com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. O produtor rural, pessoa
jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada dos
empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas
que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham optado pela contribuição
substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS:
Empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada,
inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços no
mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com exceção
das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as demais, inclusive associações,
entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais autônomos;
sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e condomínios de
edifícios, que efetuaram pagamentos a outras pessoas jurídicas de direito privado, referentes
à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância,
transporte de valores, locação de mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, inclusive quando
prestados por empresas de factoring, e de serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte
à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês de
março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAS
OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência março/2020.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o Darf
pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a realização do evento desportivo. Nas
localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser
antecipado.
INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS/MÚTUO
– BENEFICIÁRIO PESSOA JURÍDICA - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras,
sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos
e valores mobiliários, sociedades seguradoras, entidades de previdência complementar,
sociedades de capitalização, pessoa jurídica que, atuando por conta e ordem de cliente,
intermediar recursos para aplicações em fundos de investimento administrados por outra
pessoa jurídica e demais fontes pagadoras.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÃO: Está dispensada dessa obrigação a fonte pagadora que forneceu,
mensalmente, comprovante contendo as informações exigidas no Informe de Rendimentos
Financeiros.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos
sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no País, inclusive
rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital
próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, rendimentos e ganhos
distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transportador
paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico,
que possuem prazos específicos relacionados neste Calendário, bem como aquele incidente
sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, que
deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato gerador. Nas localidades onde não houver
expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos
de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento
previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento
e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos
e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas
de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito,
entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV - PESSOAS
OBRIGADAS: Construtoras que optaram pelo RET, pagamento mensal unificado do IRPJ, da
CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, em relação à construção de unidades residenciais no âmbito
do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), na forma da Lei 12.024/2009.
FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de construção no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo RET, instituído pelo artigo 1º da Lei
10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep
e da Cofins, relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem
cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações monetárias decorrentes
dessas operações, recebidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno porte
que optaram pelo pagamento unificado de impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de março/2020.
DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as
imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, inclusive
na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser
apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.

Ensaboa, mãe
– Jorge Castanheira, presidente da Liga Independente
da Escolas de Samba do Rio de Jane3iro (Liesa), anunciou um esforço solidário institucional, coordenado e planejado, com voluntários, mas sem voluntarismo inconsequente, para a produção das tão demandadas máscaras
para comunidades e aventais para a rede de saúde, com a
adesão unânime das 12 escolas do Grupo Especial, mais a
União da Ilha e a Estácio de Sá. É uma contribuição para
o combate à pandemia da Covid-19 que se soma a outras
iniciativas no âmbito das escolas de samba filiadas à Liesa, como a arrecadação e distribuição de cestas básicas e
de material de higiene e limpeza.
– As escolas receberam orientação de médicos ligados
a instituições públicas de ponta, como a UFRJ / Hospital
Clementino Fraga (Fundão) e da Fiocruz, além da Secretaria municipal de Ssaúde na escolha dos materiais e modelos adequados. A Liesa ainda se envolve na negociação
dos insumos junto a fornecedores.
– Há escolas que empenham os seus barracões como
oficinas. Outras valem-se de pontos mais próximos das
comunidades ou das quadras. O plano é ter seis costureiras por grêmio (84 costureiras), com uma remuneração
básica para 30 dias, gerida pela Liesa. Há listas de voluntários de diferentes habilidades querendo participar.
– Só um dos hospitais municipais de referência no tratamento da Covid-19, o Raul Gazolla, utiliza diariamente
2 mil unidades deste EPI, descartável e que, portanto, precisa ser reposto.

Déficit de profissionais de saúde
Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, que a pandemia da Covid-19 tornou familiar entre as famílias dos brasileiros que FICAM EM
CASA, divulgou nesta terça-feira (7) relatório contundente que afirma que o mundo tem um déficit de profissionais
de saúde, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem,
da ordem de 5,9 milhões. O anúncio foi feito durante celebração pelo Dia Mundial da Saúde e dos Profissionais
de Saúde.
As regiões mais afetadas pela ausência dos profissionais de saúde são os países de baixa renda do Sudeste
Asiático, África e partes da América Latina. Cerca de
80% dos enfermeiros e técnicos de enfermagem estão
concentrados em países que representam 50% da população mundial. Além da desigualdade, estes profissionais
enfrentam muitas vezes condições de trabalho degradadas
e baixos salários. Durante a solenidade, Adhanom acrescentou que mais de 3 mil profissionais da saúde foram
infectados nesta pandemia, pelo coronavírus.

Revelações do coronavírus
Uma das revelações mais nítidas entre as que foram trazidas à luz pela polêmica entre a alternativa do isolamento
social da população para se evitar a circulação do coronavírus e a consequente saturação da rede de saúde versus aquela considerada por alguns como alternativa que
se refere à manutenção das atividades econômicas como
dantes é a dependência do trabalho aviltado, mal remunerado, sem carteira de trabalho assinada, transportado em
condições piores do que gado, para a realização de lucros
e resultados neste necrosistema, ainda insepulto.
Chega ao ponto de se considerar que “todo mundo vai
mesmo morrer um dia”, então pouco importa se a rede de
saúde não vai atender a todos. Que morra logo, no melhor
estilo Taro Aso, o ministro das Finanças do Japão, indignado com os idosos que não morriam logo, onerando o
país (coluna Empresa-Cidadã de 27 de março de 2019,
“Taro Aso no deserto de ideias”).
Outra revelação, considerando-se o comportamento
de corsário, no mercado internacional de produtos hospitalares, do presidente dos EUA, Donald Trump, o amigão, “ligo prá ele e falo” (em que idioma? É a dúvida, já
que um fala inglês e nenhum dos dois fala português),
é a atualidade da frase do falecido secretário de Estado
norte-americano John Foster Dulles (1888–1959): “Não
há países amigos, mas interesses comuns”
Ou não, acrescento.

Dia do Jornalista
Parabéns jornalista, indispensável para a sustentação
da Democracia, por sua data em 7 de abril. O que atrapalha um pouco são os cartéis.
#fiqueemcasa
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AGU atua no Supremo para evitar impacto de R$ 72 bi com indenizações a usinas
A Advocacia-Geral da
União (AGU) distribuiu para
os ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF) memorial no qual defende a ausência de responsabilidade
civil da União pelos supostos prejuízos que usinas do
setor sucroalcooleiro alegam
ter sofrido em virtude de política de fixação de preços
adotada no final da década
de 1980. O julgamento do
tema (Recurso Extraordinário com Agravo nº 884.325)
pelo plenário virtual do STF

está marcado para começar
no dia 10 de abril e pode
representar um impacto econômico de pelo menos R$ 72
bilhões aos cofres públicos,
caso prevaleça entendimento
desfavorável à União.
A discussão gira em torno
de pedidos de indenização
de mais de 290 usinas sucroalcooleiras que alegam ter
sofrido prejuízos em razão
da política de fixação de preços adotada por meio do extinto Instituto do Açúcar e do
Álcool (IAA). No memorial

distribuído aos ministros,
a AGU sustenta, contudo,
que não há comprovação do
nexo de causalidade entre a
atuação estatal e prejuízos
eventualmente sofridos pelas
usinas, tanto que muitas das
empresas registraram lucros
elevados à época, além de
a produção sucroalcooleira
como um todo ter apresentado expressivo crescimento.
A Advocacia-Geral ressalta, ainda, que os preços
fixados pelo governo federal obedeceram aos critérios

previstos na legislação e foram superiores aos custos de
produção apurados pela Fundação Getúlio Vargas. Ainda
de acordo com a AGU, os
supostos prejuízos alegados
pelas empresas foram aferidos de forma hipotética, por
meio de cálculos abstratos
e genéricos. Desta forma, a
AGU pede para que, ainda
que o STF reconheça a responsabilidade da União nos
prejuízos, as usinas comprovem de forma específica os
danos em cada caso concreto

por meio documentos contábeis, como inclusive já foi
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em 2013.
Cifras absurdas
Por fim, a AGU pondera
que o valor total da causa e
mesmo os montantes requeridos individualmente por
cada usina são absurdos e
não guardam proporcionalidade e razoabilidade com a
realidade financeira do Estado brasileiro.

De acordo com o levantamento feito pela AdvocaciaGeral, o potencial impacto
de R$ 72 bilhões diz respeito apenas às ações judiciais
em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região;
sem considerar todos os outros processos que correm na
Justiça, portanto. Além disso, somente nos quinze processos com precatórios expedidos para pagamento em
2020, por exemplo, o valor a
ser pago pelos cofres públicos supera os R$ 8 bilhões.

CVM orienta sobre pedidos de transferência de custódia
Desde a decretação de
pandemia da Covid-19 (coronavírus) pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), a
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tem recebido
muito mais consultas e reclamações a respeito da exigência, por corretoras, de reconhecimento de firma para
a transferência de custódia.
“As consultas se referem,
também ao prazo de dois
dias úteis para efetivação do
procedimento pelas corretoras”, explicou a autarquia
em nota.

A Superintendência de
Relações com o Mercado
e Intermediários (SMI), da
CVM, destaca que o requerimento de transferência deve
ser, preferencialmente, realizado eletronicamente. Caso
contrário, poderá ser por meio
físico, no qual a assinatura do
cliente será validada contra a
apresentação de documento
de identificação válido.
Esse entendimento já
constava no Ofício Circular 8/2019, publicado em 9
de dezembro de 2019 com
as melhores práticas para o

DOVA S/A
CNPJ/MF 33.387.549/0001-30 - NIRE 33300080490
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - Convidamos os acionistas desta sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará
no dia 30 de abril de 2020, às 08:00h, na sede social, localizada na Rua
Benedito Otoni, nº 82, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Exame, discussão e votação do Relatório Anual da Administração, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
Só poderão tomar parte na Assembleia os acionistas que depositarem na
Companhia, com 24 (vinte e quatro) horas, no mínimo, de antecedência,
comprovante de titularidade de ações, emitido pela instituição financeira
com data de expedição de até 3 (três) dias da data marcada para a realização da Assembleia. Rio de Janeiro, 03 de abril de 2020. A Diretoria.
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atendimento aos pedidos de
transferência, a outro custodiante, dos valores mobiliários de um investidor.
Na ocasião, a área técnica
da CVM já destacava que o
custodiante deve obedecer
a procedimentos razoáveis
para a realização da transferência dos valores mobiliários, tendo em vista as necessidades dos investidores
e a segurança do processo,
conforme prevê a Instrução
CVM 542.
O documento enfatizava a
necessidade de se respeitar o

prazo de dois dias úteis para
a efetiva transferência, desde
que os documentos e informações necessários tenham sido
atendidos pelo investidor.
Autenticidade
“É importante dizer que já
não era considerado procedimento razoável a exigência
de reconhecimento de firma
para a Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários (STVM) ser considerada válida. Existem várias
técnicas válidas e utilizadas

HAZTEC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ 11.421.994/0001-36
Convocação AGE: Convidamos os Acionistas a comparecer a AGE, a
ser realizada às 07hs do dia 20/04/2020, na sede da Cia, na Rua Joaquim
Palhares, 40, 1º andar, Cidade Nova/RJ, para deliberar sobre o seguinte:
Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre: a lavratura da ata da
AGE na forma de sumário; e a ratificação das deliberações e aprovações
tomadas na RCA da Cia, realizada em 25/03/2020, quais sejam: a
aprovação da formalização, renegociação e repactuação da dívida entre
a Synthesis Empreendimentos e Participações S.A. e a Cia, cuja quitação
se dará nos termos e condições do Quarto Termo Aditivo ao Instrumento
Particular de Confissão de Dívida e Repactuação de Termos e Condições,
do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e do Instrumento Particular
de Assunção de Dívida a ser firmado entre a Cia e o Banco Bradesco; A
aprovação da formalização da Confissão de Dívida com a nomeação da sua
controlada direta, a Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A., com
CNPJ n° 03.279.285/0001-30 como sua garantidora e devedora solidária; A
aprovação de que a proposta de assunção de dívida a ser firmada pela
Cia e o Banco Bradesco será discutida em reunião própria; A aprovação de
todos os termos e condições do Quarto Aditivo e da Confissão de Dívida, e
da assinatura pelos representantes da Cia nos referidos atos; A autorização
conferida aos Diretores da Cia a praticarem todos os atos que se fizerem
necessários à formalização e conclusão das negociações aprovadas. Os
documentos oriundos destas transações estão à disposição dos acionistas
na sede da Cia. RJ, 08/04/2020. Ismar Machado Assaly - Presidente.

pela indústria financeira
para verificar a autenticidade de um pedido de transferência de posições de custódia, que podem e devem
ser implementadas de modo
consistente e passível de verificação”, comentou Francisco José Bastos Santos,
Superintendente da SMI.
A SMI ressalta que é essencial do prazo de dois dias
úteis para a transferência
dos valores mobiliários entre custodiantes e no caso
de exigências não razoáveis
como a de firma reconheci-

da, os investidores devem
encaminhar
reclamações,
devidamente sustentadas por
evidências, para o Serviço
de Atendimento ao Cidadão - SAC (https:// cvmweb.
cvm.gov.br/swb/default.
asp?sgsistema=sac).
Os participantes do mercado devem comunicar a SMI
quando se depararem com
situações diferentes das adotadas pela Instrução CVM
542, por meio do Protocolo
Digital: http://www.cvm.gov.
br/menu/atendimento/protocolodigital.html.

LOGUM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF 09.584.935/0001-37 - NIRE 33.300.295.127
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
(“AGOE”). Ficam os acionistas convocados, na forma prevista nos artigos 123
e 124 da Lei nº 6.404/76 e nos arts. 11 e 12 do Estatuto Social da Logum
Logística S.A. (“Companhia”), a participar da AGOE a ser realizada no dia
23/04/2020, às 11h, por videoconferência via aplicativo Microsoft Teams a
partir da sede da Companhia, localizada na Av. Gal. Justo, 365, 6º andar, salas
602 e 601/parte, Centro, Rio de Janeiro-RJ, a fim de debater e deliberar sobre
as seguintes matérias: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) apreciação das
contas dos administradores, do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes da Companhia
referentes ao exercício encerrado em 31/12/2019; (ii) destinação do resultado
do exercício encerrado em 31/12/2019; (iii) eleição dos membros titulares e
suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: (iv) Remuneração Global dos Administradores para o período
de maio/2020 a abril/2021; (v) alteração do Estatuto Social para refletir adequadamente o valor atual do Capital Social da Companhia; (vi) consolidação
do Estatuto Social da Companhia. Os documentos pertinentes às matérias a
serem deliberadas na AGOE estão à disposição dos acionistas na sede da
Companhia. O acionista poderá ser representado na AGOE por seu representante legal ou por procurador constituído há menos de um ano, que seja
acionista, administrador da companhia ou advogado. As pessoas que comparecerem à AGOE deverão exibir documento hábil de identidade e documentos
comprobatórios dos respectivos poderes (inclusive poderes para outorga de
procurações, se for o caso). Rio de Janeiro, 8 de abril de 2020. Luis Roberto
Pogetti - Presidente do Conselho de Administração.

Ouro Negro Tecnologias em Equipamentos Industriais S.A. e empresas controladas
CNPJ/MF nº 12.868.820/0001-89

Balanços Patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em reais, exceto se indicado de outra forma)
Ativo
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
5.936.122
9.862.774 9.529.520 12.126.525
652.622
Clientes
714.723
4.393.680
267.913
Estoques
1.170.965 1.060.850
3.858.226
1.093.849
Ativo fiscal corrente
1.109.500 1.194.281
1.173.739
16.479
465.106
58.511
73.493
Outros créditos
7.314.363 12.916.473 12.902.379 21.625.663
Total do ativo circulante
Não circulante
Créditos com partes relacionadas
1.359.151
1.024.039 2.578.685
Outros créditos
55.500
55.500
55.500
359.163
Investimentos
2.432.821
3.132.470
Imobilizado
1.020.020
1.584.120 1.875.275
1.938.815
3.253.124
2.694.369 4.481.667
3.675.206
Intangível
8.120.616
8.490.498 8.991.127
5.973.184
Total do ativo não circulante
15.434.979 21.406.971 21.893.506 27.598.847
Total do ativo
Passivo
Circulante
Fornecedores
63.180
239.444
94.183
417.182
Passivo fiscal corrente
12.105
123.338
263.717
489.332
Obrigações trabalhistas e sociais
205.212
682.822
647.653
1.042.172
Dividendos
1.037.493
1.037.493
210.312
152.399 1.983.598
855.028
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
490.809
2.235.496 2.989.151
3.841.207
Não circulante
Conta corrente com sócios
64.646
64.646
Outras contas a pagar
- 4.908.205
5.493.857
708.312
709.651
Investimentos - passivo a descoberto
708.312
774.297 4.908.205
5.558.503
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
5.124.844
4.243.392 5.124.844
4.243.392
Reserva legal
848.678
848.678
848.678
848.678
8.262.336 13.305.108 8.262.336 13.305.108
Reserva de lucros
Patrimônio líquido atribuído aos acionistas
14.235.858 18.397.178 14.235.858 18.397.178
controladores
- (239.708)
(198.041)
Participação de acionistas não controladores
14.235.858 18.397.178 13.996.150 18.199.137
15.434.979 21.406.971 21.893.506 27.598.847
Total do passivo e patrimônio líquido

Receita líquida de vendas
Custos de vendas e prestação de serviços
Lucro bruto
Receitas (Despesas) operacionais
Despesas com pessoal
Despesas administrativas
Outras receitas (despesas)
Resultado financeiro
Equivalência patrimonial
Distribuição desproporcional

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em reais, exceto se indicado de outra forma)
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Lucro líquido do exercício
(6.080.266) 4.286.218 (6.061.171) 4.569.625
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização
596.556
592.672
839.247
829.667
Dividendo desproporcional
2.232.257 4.322.305 2.232.257 4.322.305
Resultado da equivalência patrimonial
(1.436.042) (17.389.788)
Baixa de intangível
348.730
3.160
348.810
3.160
Imposto de Renda e Contribuição Social
- 1.040.435 1.856.802
Outros ajustes
(17.904)
15.489
3
Lucro líquido do exercício ajustado
(4.356.669) (8.169.944) (1.600.419) 11.581.559
Variações nos ativos e passivos
Redução (Aumento) clientes
714.723
(385.246) 3.741.058 (473.827)
Redução (Aumento) estoques
903.052
(24.835) 2.797.376 (1.258.971)
Redução (Aumento) ativo fiscal corrente
15.651
(212.991)
(20.542)
203.161
Redução (Aumento) créditos com partes relacionadas
(335.112)
(625.312) (2.578.684)
23.055
Redução (Aumento) outros créditos
42.032
25.199
(87.950)
(31.356)
Aumento (Redução) fornecedores
(176.264)
(470.499) (322.999) (446.677)
Aumento (Redução) salários e encargos sociais
(477.610)
33.111 (394.519)
128.089
Aumento (Redução) conta corrente com sócios
(64.646)
(210.099)
(64.646) (210.099)
Aumento (Redução) passivo fiscal corrente
(111.234)
(47.022) (195.838) (378.931)
Aumento (Redução) outras contas a pagar
57.914
140.648
542.918 5.145.729
- (1.070.212) (1.916.826)
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos
Cx. líq. proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais (3.788.163) (9.946.990)
745.543 12.364.906
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível
(939.941) (2.607.502) (1.930.978) (2.957.777)
Aumento de capital em investida
(80.000)
-Aquisição de participação societária
(790.450)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
(1.019.941) (3.397.952) (1.930.978) (2.957.777)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital
881.452
309.978
881.452
309.978
Venda/Compra de ações em tesouraria
14.545
14.545
Dividendos recebidos
- 16.920.000
Dividendos pagos
- (4.000.603) (2.293.022) (8.876.150)
Cx. líq. proveniente das (aplicado nas) ativid. de financiamento
881.452 13.243.920 (1.411.570) (8.551.627)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa
(3.926.652)
(101.022) (2.597.005)
855.502
Demonstração do aumento das disponibilidades
No início do exercício
9.862.774 9.963.796 12.126.525 11.271.023
No final do exercício
5.936.122 9.862.774 9.529.520 12.126.525
Aumento do caixa e equivalentes de caixa
(3.926.652)
(101.022) (2.597.005)
855.502

Demonstrações dos Resultados em 31/12/2019 e 2018 (Em reais, exceto se indicado de outra forma)
Imposto de Renda e Contribuição Social
- (1.040.435) (1.856.802)
Controladora
Consolidado
(6.080.266)
4.286.218 (6.061.168)
4.569.625
2019
2018
2019
2018 Lucro (Prejuizo) líquido do exercício
3.027.984
758.653 13.333.707 35.516.094 Resultado atribuivel a:
(6.080.266)
4.286.218
(2.842.553)
(104.248) (6.724.859) (7.404.080) Acionistas controladores
19.098
283.407
185.431
654.405
6.608.848 28.112.014 Acionistas não controladores
Lucro (Prejuizo) líquido do exercício por ação
(24,80)
17,76
(24,72)
18,94
(2.344.121) (4.034.804) (2.344.121) (4.034.804) Demonstrações de Resultados Abrangentes em 31/12/2019 e 2018 (Em reais, exceto se indicado de outra forma)
(3.535.661) (4.325.279) (6.479.247) (11.500.410)
Controladora
Consolidado
- (1.296.778)
(266.515) (1.559.846)
2019
2018
2019
2018
410.300
221.191
(307.441)
(268.222)
1.436.042 17.389.788
- Resultado líquido do exercício
(6.080.266)
4.286.218 (6.061.168)
4.569.625
(2.232.257) (4.322.305) (2.232.257) (4.322.305)
Outros resultados abrangentes
(6.265.697)
3.631.813 (11.629.581) (21.685.587)
(6.080.266)
4.286.218 (6.061.168)
4.569.625
(6.080.266)
4.286.218 (5.020.733)
6.426.427 Total do resultado abrangente do exercício

Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019 e 2018 (Em reais, exceto se indicado de outra forma)
Atribuível aos acionistas da controladora
ParticiAções em teResultados acumupação de acionistas
Capital social
souraria Reserva legal Reserva de capital
Reserva de lucros
lados
Total
não controladores
Saldos em 31/12/2017
3.933.414
(4.772)
712.435
1.783.692
12.038.587
18.463.356
71.796
Lucro líquido do exercício
4.286.218
4.286.218
283.407
Aumento de capital em espécie
309.978
309.978
Venda de ações em tesouraria
4.772
9.773
14.545
Transferência para reserva legal
136.243
(136.243)
Dividendos declarados e pagos no exercício
(3.639.426)
(3.639.426)
Dividendo mínimo obrigatório
(1.037.493)
(1.037.493)
Distribuição de dividendos - minoritários
(4.875.549)
Distribuição de dividendos desproporcional
4.322.305
Reserva especial de lucros
3.112.482
(3.112.482)
Saldos em 31/12/2018
4.243.392
848.678
1.793.465
11.511.643
18.397.178
(198.041)
Prejuízo líquido do exercício
(6.080.266)
(6.080.266)
19.098
Reversão de dividendo minimo obrigatório - 2018
1.037.493
1.037.493
Aumento de capital em espécie
881.452
881.452
Distribuição de dividendos - minoritários
(2.293.022)
Distribuição de dividendos desproporcional
2.232.257
Reserva especial de lucros
(6.080.266)
6.080.266
Saldos em 31/12/2019
5.124.844
848.678
1.793.465
6.468.871
14.235.858
(239.708)
Eduardo Antonio Augusto da Costa - Diretor Presidente
|
Peter Charles Tilley - Diretor Vice-Presidente
As demonstrações financeiras completas contendo as Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes, encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

Patrimônio líquido
18.535.152
4.569.625
309.978
14.545
(3.639.426)
(1.037.493)
(4.875.549)
4.322.305
18.199.137
(6.061.168)
1.037.493
881.452
(2.293.022)
2.232.257
13.996.150
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Exxon prevê corte de 30% em investimentos
A Exxon Mobil informou
nesta terça-feira que recuará
de planos para acelerar investimentos em shale, gás
natural liquefeito (GNL) e
produção de petróleo em
águas profundas, ao anunciar
um corte de 30% dos aportes
previstos para este ano por
impactos do coronavírus sobre a demanda por energia e
os preços do petróleo.
Petroleiras têm revisto os
planos de investimento e de
aumento de produção em
média em 20% à medida que
países têm limitado viagens

aéreas, exigido o fechamento de empresas e pedido que
pessoas fiquem em casa para
conter a disseminação do vírus.
Os preços do petróleo já
cerca de 50% neste ano e a
demanda por combustíveis
tem recuado acentuadamente. “Nós nunca vimos nada
como isso que estamos experimentando hoje”, disse o
presidente da Exxon, Darren
Woods, em uma teleconferência com a imprensa nesta
terça-feira.
A maior produtora de pe-

tróleo dos Estados Unidos,
que no mês passado prometeu “significativos” cortes
de investimentos, definiu os
aportes para 2020 em US$
23 bilhões, acrescentando
que o valor pode cair mais se
necessário.
A Exxon antes previa
investir até 33 bilhões de
dólares neste ano, após desembolsos de 26 bilhões de
dólares no ano passado. A
companhia espera retomar
o patamar de entre 30 bilhões e 35 bilhões de dólares nos próximos anos,

mas em 2021 pode haver
uma redução também, disse Woods.
A redução dos investimentos será mais rápida
em shale nos EUA, onde a
companhia desembolsou 6
bilhões de dólares em 2017
para arrendamentos de perfuração na Bacia de Permian
e onde já opera 58 plataformas de perfuração. O corte
de 30% da Exxon é maior
que o de rivais como BP,
Chevron, Shell e Saudi Aramco, que fizeram reduções
de entre 20% e 25%.

Petrobras informa sobre nova estimativa de produção mensal de petróleo
A Petrobras aprovou um
patamar de produção de petróleo no Brasil para o mês
de abril de 2,07 milhões de
barris por dia (bpd). A nova
estimativa de produção
mensal já inclui as reduções
anunciadas em 26/03/2020
e 01/04/2020. “Haverá um
acompanhamento
diário
da projeção de produção,
elevando ou diminuindo as
restrições para garantir a
produção média do volume
de 2,07 milhões bpd este

mês”, explicou a estatal em
nota nesta terça-feira.
A companhia disse que segue monitorando o mercado
e, em caso de necessidade, realizará novos ajustes. “A Petrobras manterá os mercados
informados sobre futuros movimentos”, destacou a nota.
A estatal também informou nesta terça-feira sobre
a descoberta de óleo na Bacia de Campos. A companhia identificou a presença
de óleo em poço explora-

tório do bloco Sudoeste de
Tartaruga Verde, localizado
na Bacia de Campos.
O poço, denominado informalmente de Natator, está
localizado a 130 km da cidade de Macaé (RJ), em profundidade d’água de 1.080
metros, sendo constatada a
descoberta de petróleo em
reservatórios carbonáticos
da seção pós-sal. “Os dados
do poço serão analisados
para melhor direcionar as
atividades exploratórias na

área e avaliar o potencial da
descoberta”, informou a Petrobras.
O bloco Sudoeste de Tartaruga Verde, adquirido na
5ª Rodada de Partilha de
Produção em setembro de
2018, encontra-se inserido
no denominado Polígono do
Pré-sal, sob regime de partilha de produção. A Petrobras
é operadora do bloco com
100% de participação, tendo a Pré-sal Petróleo S.A.
(PPSA) como gestora.

China reduz taxa de juros sobre reservas excedentes para bancos
O banco central da China
reduziu a taxa de juros sobre
as reservas excedentes para
instituições financeiras a
partir desta terça-feira, como
parte dos esforços para estimular a economia real em
meio ao surto da Covid-19,
noticiou a agência Xinhua. A
taxa de juros sobre as reservas excedentes para as instituições financeiras foi ajustada de 0,72% para 0,35%. É
a primeira vez que o país a

reduziu desde 2008.
Espera-se que a redução
melhore a eficiência do uso
de capital dos bancos e os
ajude a servir melhor a economia real, especialmente as
pequenas e médias empresas,
afirmou o BPC. Wu Chaoming, economista-chefe da
Chasing Securities, avalia
que essa medida vai encorajar os bancos a oferecerem
mais suporte de crédito à
economia real, já que agora

eles podem obter taxas de juros muito mais altas através
da emissão de empréstimos
do que colocando fundos em
excesso no banco central.
O ajuste também aumentará as demandas dos bancos
por títulos, apoiando efetivamente a emissão de títulos do
tesouro para fins especiais
e títulos do governo local,
aponta Yan Se, economistachefe da Founder Securities.
O país também anunciou

na sexta-feira passada os
cortes direcionados do coeficiente de reservas (RRR)
para os pequenos e médios
bancos, reduzindo 100 pontos-bases em duas fases e
liberando no mercado cerca de 400 bilhões de yuans
(US$ 56,3 bilhões) a longo
prazo. A primeira rodada de
reduções de 50 pontos-base
é esperada para 15 de abril,
enquanto a segunda fase de
mais 50 entrará em vigor em

Empresas listadas da China apostam em mais lucro no 1º tri
Na China, alguns setores com atuação online
estão mostrando que pode
haver crescimento mesmo
em tempos de pandemia.
Mais de metade das empresas chinesas listadas
no mercado acionário da
parte continental da China aguardam expansão em
seus lucros no primeiro
trimestre, segundo uma

reportagem do China Securities Journal publicada
nesta terça-feira.
Até segunda-feira de manhã, 133 das 249 empresas
listadas que anunciaram os
resultados preliminares de
rendas esperam que seus
lucros líquidos atribuível às
empresas controladoras aumentem no primeiro trimestre, disse o jornal.

IDEIASNET S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF: 02.365.069/0001-44 - NIRE: 3330016719-6
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
São convocados os acionistas da Ideiasnet S.A. (“Cia.” ou “Ideiasnet”) a
se reunirem em primeira convocação, no dia 27/04/2020, às 11:30 horas,
na Rua Visconde de Pirajá 495, 1º andar, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ, em
AGE (“Assembleia”) para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovação dos termos e condições do Protocolo e Justificação de Incorporação
das Ações de Emissão da Padtec S.A. pela Cia. (“Protocolo e Justificação”),
relativo à incorporação da totalidade das ações de emissão da Padtec
S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
03.549.807/0001-76 (“Padtec”) pela Ideiasnet, com a consequente conversão da Padtec em subsidiária integral da Cia., nos termos do artigo 252 da
Lei nº 6.404/1976 (“Incorporação de Ações”); (ii) Ratificação da nomeação
e contratação da Valore Consultoria Empresarial Ltda. (“Meden”) como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação da
Padtec para fins do artigo 252, § 1º, da Lei nº 6.404/1976 (“Laudo Padtec”);
(iii) Aprovação do Laudo Padtec; (iv) Aprovação da Incorporação de Ações,
nos termos do artigo 252 da Lei nº 6.404/1976 e de acordo com os termos
e condições descritos no Protocolo e Justificação; (v) Em decorrência da
Incorporação de Ações, a aprovação do aumento do capital social da Cia. no
valor de R$ 67.357.197,43, com a emissão de até 61.289.213 novas ações
ordinárias, escriturais e sem valor nominal, e com a consequente alteração
do Artigo 5º do Estatuto Social da Cia.; (vi) Aprovação do novo plano de
opção de compra de ações da Cia., condicionado à aprovação do item (i)
acima; e (vii) Aprovação do aumento do capital autorizado da Cia. para
78.449.779 ações e a consequente alteração do Artigo 6º do Estatuto Social
da Cia., condicionado à aprovação do item (vi) acima. A aprovação de todas
as matérias elencadas acima terá sua eficácia condicionada à aprovação da
Incorporação de Ações pela assembleia geral de acionistas da Padtec estimada para ocorrer também em 27/04/2020. A fim de facilitar o acesso dos
Acionistas à Assembleia, solicita-se a entrega dos seguintes documentos na
sede da Cia., aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores,
ou para o e-mail ri@ideiasnet.com.br, até o dia 22/04/2020: (i) extrato ou
comprovante de titularidade de ações expedido pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”) ou pela Itaú Corretora de Valores S.A., instituição prestadora
de serviços de escrituração de ações da Cia.; e (ii) para aqueles que se
fizerem representar por procuração, instrumento de mandato com observância das disposições legais aplicáveis (artigo 126 da Lei nº 6.404/1976).
A Ideiasnet, de acordo com a Instrução CVM 481/09, conforme alterada,
informa que a Administração da Cia., com o objetivo de facilitar e incentivar
a participação de seus acionistas e reforçando o compromisso de adoção
das melhores práticas de governança corporativa e de transparência, caso
seus acionistas não possam comparecer pessoalmente ou não possam ser
representados por procurador indicado a seu critério, disponibiliza Pedido
Público de Procuração. Informações para o uso do Pedido Público de Procuração estão disponíveis na Proposta da Administração. As informações
e documentos referentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia,
em especial a Proposta da Administração, estão disponíveis aos acionistas
na sede social da Cia., bem como nos endereços eletrônicos da Cia. (www.
ideiasnet.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), na
forma da regulamentação vigente. Rio de Janeiro, 06/04/2020. Carlos Eduardo Reis da Matta - Presidente do Conselho de Administração.

Cerca de 166 das 249
empresas listadas promoveram seus desempenhos
financeiros em meio ao
surto do novo coronavírus, com setores de jogos
móveis, educação online e
teletrabalho liderando o ganho. Um total de 123 empresas acreditam que seus
lucros líquidos cresçam
mais de 10% e 49 empresas

esperam dobrar seus lucros
líquidos em termos anuais.
Conforme a agência Xinhua, a recuperação cíclica da indústria, melhoria
notável nos setores chaves
e rentabilidade crescente
de investimento de saída
são as principais razões
do salto no lucro dessas
empresas, segundo o jornal.

CHAMI EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ nº 34.125.641/0001-94.
CONVOCAÇÃO. Convocamos os Srs. acionistas para se reunirem em AGO/E, que
será realizada no dia 30/04/2020 às 8 hrs, na Av. Vieira Souto, 320, nesta cidade,
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1– Prestação de Contas dos
Administradores, Relatórios e Demonstrações em 31/12/19. 2 – Destinação dos
Resultados. 3 – Re-ratificação da AGEO/AGO de 10/04/2019 e reforma do Estatuto
Social . 4 -Assuntos gerais. Comunicamos que se encontram à disposição dos srs.
Acionistas, na séde social os documentos a que se refere o art. 133 da Lei 6.404/76
relativo ao exercício encerrado em 31/12/19. Rio de Janeiro, 31/03/2020 – A Diretoria.
TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/ME 02.600.854/0001-34 - NIRE 33.300.260.528
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE
JANEIRO DE 2020. DATA, HORA E LOCAL: 27 de janeiro de 2020, às 10h00,
na sede da TIM Brasil Serviços e Participações S.A. (“Companhia”), localizada
na Rua Fonseca Teles, nº 18/30, Bloco D, Térreo, São Cristóvão, na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade
do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de
Presença de Acionistas. MESA: Presidente – Sr. Jaques Horn; Secretária
– Sra. Simone Paulino de Barros. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:
(1) Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme faculdade
prevista no Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de setembro de 1976
(“Lei 6.404/76”); e (2) Dispensada a publicação do aviso de que trata o Artigo
133 da Lei 6.404/76, conforme faculdade prevista no §4º deste mesmo Artigo
133. ORDEM DO DIA: (1) Deliberar sobre a composição do Conselho de
Administração da Companhia. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão
da matéria constante da Ordem do Dia, bem como do material relacionado,
que fica arquivado na sede da Companhia, os acionistas, por unanimidade,
registraram suas manifestações e deliberações da seguinte forma:
(1.1) Tomaram conhecimento da carta de renúncia apresentada pelo Sr.
Niccolò Giovannini ao cargo de membro do Conselho de Administração,
efetiva desde 16 de setembro de 2019. (1.2) Aprovaram a composição
do Conselho de Administração da Companhia com 4 (quatro) membros.
(1.3) Elegeram, como membros do Conselho de Administração da Companhia,
(i) o Sr. Biagio Murciano, italiano, solteiro, bacharel em Economia, portador do
passaporte italiano nº YB5082762, válido até 8 de setembro 2029, domiciliado
em 12, Rue Eugene Ruppert L 2453, Cidade de Luxemburgo, Luxemburgo, e
(ii) a Sra. Sabrina di Bartolomeo, italiana, casada, bacharel em Economia,
portadora do passaporte italiano nº YB0556281, válido até 9 janeiro de
2027, domiciliada em Corso d’Italia 41, 00198, Cidade de Roma, Itália. Os
Conselheiros ora eleitos terão mandato até a Assembleia Geral Ordinária
da Companhia que será realizada no ano de 2021, e serão investidos nos
cargos mediante o cumprimento das condições aplicáveis e assinatura dos
respectivos termos de posse e demais documentos pertinentes, na forma e/ou
no prazo estabelecido na Lei nº 6.404/76 e no Estatuto Social. Fica registrada
a renúncia à verba de remuneração que fariam jus, pelo exercício de suas
funções como membros do Conselho de Administração da Companhia, por
parte do Sr. Biagio Murciano e da Sra. Sabrina di Bartolomeo. (1.4) Em
vista das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia
passa, doravante, a ser composta da seguinte forma: (i) como Presidente, o
Sr. Pietro Labriola; e (ii) como membros do Conselho de Administração: os
Srs. Lorenzo Canu e Biagio Murciano, e a Sra. Sabrina di Bartolomeo.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os
trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta
ata na forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme,
aprovada e assinada pelo Presidente, pela Secretária da Mesa e pelos
acionistas Telecom Italia Finance S.A. e Telecom Italia S.p.A. Certifico que a
presente ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro
(RJ), 27 de janeiro de 2020. SIMONE PAULINO DE BARROS - Secretária
da Mesa. JUCERJA nº 3862275, em 11/03/2020. Bernardo F. S. Berwanger
- Secretário Geral.

Relatório do Itaú BBA
faz ação da BR subir 17%
O Itaú BBA fez um relatório detalhado sobre a BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras privatizada ano passado, concluindo que suas ações têm um potencial de valorização “incrivelmente atrativo, ressaltando que, mesmo
que lhes falte um ímpeto de curto prazo, detectaram um
risco de baixa muito limitado no atual nível das cotações.
Por causa disso, as ações da distribuidora tiveram valorização superior a 17% e foram negociadas a R$ 18,65. O
banco destacou a realização de vários possíveis cenários
de estresse para a empresa e concluiu que eles são improváveis. Um deles, por exemplo, levanta a hipótese de
que a metade dos postos de combustíveis localizados em
São Paulo da bandeira BR precisem de financiamentos
nos próximos três meses, mas são pequenos negócios, não
da distribuidora. Neste cenário extremamente não realista
e improvável, os postos precisariam de R$ 1,02 bilhão.
Mesmo assim, os impactos seriam administráveis.
Atualmente, a BR Distribuidora tem 7.816 postos, com
1.215 lojas de conveniência. O BBA também avaliou a
exposição da companhia ao setor de aviação e ao de recebíveis. A instituição classificou a ação como acima da
média de mercado, com um preço-alvo de R$ 30,00 para
2020, uma valorização de 83,4% .

Petrobras em nova alta de 7%
Com as atenções voltadas para a reunião da Opep+ que
será realizada na quinta-feira e as cotações do barril apresentando elevações mais moderadas, em Londres, o do Brent
subiu 2,36% para US$ 33,83, e em Nova York, o do WTI
aumentou 1,27% para US$ 26,41, as ações da Petrobras mais
uma vez tiveram alta de mais de 7%, pois os investidores
acreditam que será aprovada a redução da produção.
Enquanto isso, a estatal vai fazendo novas descobertas. Agora, encontrou óleo no poço do bloco Sudoeste do
campo de Tartaruga Verde, na Bacia de Campos, informalmente chamado de Natator e fica a 130 quilômetros de
distância da cidade de Macaé (RJ), a uma profundida de
1.080 metros, no pós-sal. Segundo a estatal, os dados serão
analisados para direcionar as atividades exploratórias na
área e avaliar o potencial do poço. O bloco Sudoeste de
Tartaruga Verde foi adquirido pela Petrobras na quinta rodada de partilha da produção em setembro de 2018. A estatal é a exploradora do bloco com 100% de participação;
a gestão é feita pela Pré-sal Petróleo S/A (PPSA).
O banco Credit Suisse revisou o preço-alvo dos ADRs
da Petrobras negociados em Nova York de US$ 21 para
US$ 14. O banco manteve a nota de acima da média de
mercado para os papéis da petrolífera brasileira. A justificativa para a revisão é a crise nos preços do petróleo.

Recomendações do varejo são divergentes
Por enquanto, as opiniões são divergentes quanto ao comportamento das ações das empresas do setor de varejo. Os
analistas do Goldman Sachs estão recomendando a compra
das ações da B3W e da RD (antiga Drogaria Raia), estabelecendo para as primeiras o preço-alvo de R$ 55 (interessante, subiram mais de 7% e foram negociadas acima de R$
57) e de R$ 118 (que subiram mais de 5% e foram ara R$
103). Porém reduziram para neutra a nota da Arezzo e estabeleceram objetivo em R$ 32, sendo que esses títulos são
movimentadas acima de R$ 38. Os técnicos do JPMorgan
reduziram para neutra a classificação do BR Malls e objetivo
em R$ 11, cotação atual é de quase R$ 10, mas passaram a
Multiplan para exposição acima da média do mercado com
alvo de R$ 24,50, que flutuam em torno de R$ 20.

Maioria do faturamento da JBS vem de USA
Atualmente, a JBS USA é responsável por 65% do faturamento do grupo JBS, o que significa que a empresa brasileira
está se tornando norte-americana. Agora, só falta a mudança
da sede da holding para os Estados Unidos. Na noite da terçafeira, a companhia anunciou a conclusão da aquisição da Empire Packing Company, feita em 18 de fevereiro. Na transação, a filial americana do frigorífico brasileiro pagou US$
238 milhões (aproximadamente R$ 1,14 bilhão na época) e
se tornou a acionista majoritária da Fabricante da marca Ledbetter. A nova controlada tem cinco frigoríficos nos estados
de Ohio, Washington, Colorado e Tennessee.

Ecorodovias faz acordo de R$ 638 mi
A Ecovias, concessionária do Grupo Ecorodovias, celebrou
um acordo com o Ministério Público do Estado de São Paulo,
pelo qual pagará R$ 638 milhões, que representa 12% do valor
de mercado da controladora, mas que resultará no encerramento
dos procedimentos contra o grupo. Para os analistas da XP Investimentos, este acerto não afetará as negociações em curso
relativas a desequilíbrios contratuais, que se encontram em
estágio avançado, tirando um potencial “peso” das ações relativo à incerteza de procedimentos futuros. Apesar disso, esperam reação negativa por parte do mercado, mas recomendam a compra dos títulos e preço alvo de R$ 14,8 por ação.
No pregão desta terça-feira as ações da Ecorodovias subiram
mais de 6% e voltaram para a faixa de R$ 10.

Novo frigorífico da BRF venderá à China
O governo chinês autorizou o frigorífico de Dourados
(MS) da BRF a exportar carnes para o país e cuja capacidade de abate é de aproximadamente 130 mil aves por dia.
Com essa autorização da Administração Geral da Alfândega da China, agora a companhia brasileira tem 14 plantas autorizadas a exportar para o país asiático, sendo dez
de aves e quatro de carne suína. E nenhuma de morcegos.

Embraer quer reduzir salários em 25%

Depois de duas semanas de licença remunerada e duas
de férias coletivas, os funcionários da Embraer terão de
optar: contratos suspensos por 60 dias ou a jornada de trabalho e o salário reduzidos em 25%. Essa foi a proposta da
segunda-feira, segundo o sindicato da categoria.
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Regulamentada concessão de empréstimos
do programa de Suporte a Empregos
Para receita bruta
anual superior a
R$ 360 mil e
igual ou inferior
a R$ 10 milhões

Entrou em vigor nesta
terça-feira a regulamentação
pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN) da concessão de empréstimos do
Programa Emergencial de
Suporte a Empregos (PESE),
criado pela Medida Provisória 944/2020.
O programa, criado para

preservar empregos, terá
uma linha de crédito emergencial de R$ 40 bilhões
para financiar, por dois meses, a folha de pagamentos
de pequenas e médias empresas (PME).
Os recursos virão do
Tesouro Nacional (85%) e
das instituições financeiras
participantes (15%). Em
caso de inadimplemento,
as perdas serão absorvidas
pelo Tesouro e pelas instituições financeiras participantes nessa mesma proporção.
A União, por meio do
Tesouro Nacional aportará
até R$ 34 bilhões no Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

(BNDES), que atuará como
agente financeiro da União
no PESE. Seguindo a proporcionalidade, as instituições financeiras aportarão
até R$6 bilhões no programa.
Dada a atual conjuntura
de elevada demanda por
liquidez no Sistema Financeiro Nacional, o Banco
Central disse que considerou importante permitir
que as instituições financeiras que participarem do
PESE deduzam o valor por
elas financiado do recolhimento compulsório sobre
recursos a prazo. A medida, divulgada por meio da
Circular 3.997, passa a ter
efeito, em termos de reco-

lhimento, a partir do próximo dia 20. O volume que
pode ser deduzido poderá
chegar a R$6 bilhões, cerca de 5% do montante atual
do recolhimento compulsório sobre recursos a prazo.
Participantes
O PESE abrange empresários, empresas e cooperativas (exceto as de crédito)
com receita bruta anual superior a R$ 360 mil e igual
ou inferior a R$ 10 milhões.
A estimativa é que o programa beneficie até 12,2 milhões de empregados em 1,4
milhão de PMEs.
De acordo com o BC, as
instituições financeiras par-

ticipantes poderão conceder
operações de crédito no âmbito do programa até 30 de
junho de 2020, observada a
taxa de juros de 3,75% ao
ano. Considerando o cenário
econômico e os objetivos do
PESE, as PMEs terão carência de seis meses para começar a pagar, e um prazo de 30
meses para pagamento, totalizando 36 meses.
Como o objetivo é a proteção de trabalhadores de
menor renda, a cobertura do
PESE se restringirá à parcela dos salários até o valor
de dois salários-mínimos.
As empresas beneficiárias,
em contrapartida, não poderão demitir sem justa causa
empregados por até 60 dias

depois do recebimento do
crédito.
Folhas de pagamento
Para assegurar a destinação dos recursos e o cumprimento dos objetivos do
PESE, empresas e sociedades beneficiárias deverão
ter as respectivas folhas de
pagamento processadas pelas instituições financeiras
participantes, além de se
comprometerem a prestar informações verídicas e a não
utilizar os recursos para finalidades distintas do pagamento de seus empregados.
Os recursos tomados serão
depositados diretamente nas
contas dos funcionários.

Renda básica emergencial começa a ser entregue nesta quinta-feira
Em seis horas de funcionamento, a Caixa Econômica Federal finalizou
o cadastro de 10 milhões
de benefícios da renda básica emergencial, contou o
presidente do banco, Pedro
Guimarães, em coletiva de
imprensa nesta terça-feira.
Os trabalhadores cadastrados começarão a receber o
auxílio até o dia 14.
Das 9h às 15h, as ferramentas de cadastramento
da Caixa tinham enviado 15
milhões de SMS a trabalhadores que requereram o be-

nefício. As mensagens pelo
celular avisam se o trabalhador preenche os requisitos
para ter direito ao auxílio
de R$ 600 ou de R$ 1,2 mil
para mães solteiras.
Segundo Guimarães, a
página de cadastramento da
Caixa tinha recebido 31 milhões de visitas individuais
nas seis primeiras horas da
inscrição. A loja do sistema
operacional Android tinha
registrado 6 milhões de downloads do aplicativo. A linha telefônica 111, disponível para prestar informações

e tirar dúvidas, recebeu 330
mil ligações no mesmo período. Conforme a agência
Brasil, o site da Caixa chegou a cair por três minutos
e tem enfrentado momentos
de lentidão ao longo do dia.
“A gente conseguiu dar
vazão ao investimento muito grande de todos. Peço
desculpas se estiver lento.
Porque hoje será, sem dúvidas, o dia de maior intensidade”, declarou Guimarães. Segundo o presidente
da Caixa, a expectativa é
encerrar a semana com o

cadastramento de 60% a
80% dos trabalhadores que
tenham direito à renda básica emergencial.
Segundo o presidente do
Dataprev, Gustavo Canuto,
o governo empreendeu um
grande esforço nas últimas
semanas para levantar um
programa de ajuda emergencial para amenizar os
efeitos da crise econômica
gerada pela pandemia de
coronavírus. “Há um longo
caminho entre o que está
previsto no dispositivo legal
até chegar à linha de código.

Esta é uma operação, talvez
a maior que tenha sido feita
em tão pouco tempo e com
uma monta de recursos tão
alta, R$ 98 bilhões” declarou.
Saques
Pedro Guimarães ressaltou que, pela primeira vez,
30 milhões de brasileiros
terão uma conta poupança digital de graça. Nessa
primeira etapa, eles apenas
poderão fazer transferências eletrônicas ou pagar

boletos e contas domésticas
por meio do aplicativo Caixa Tem. No entanto, para o
saque do dinheiro em agências, lotéricas e correspondentes bancários, o governo
apresentará um cronograma
que pretende evitar aglomerações em pontos de atendimento físico.
“Imaginem no dia em que
realizarmos o pagamento,
com 20 milhões de pessoas
nas agências e nas lotéricas.
Não vamos permitir isso”,
declarou o presidente da
Caixa.

