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BC prefere pagar juros a imprimir dinheiro
Jogar ‘dinheiro de helicóptero’ não teria efeito sobre inflação e evitaria aumento da dívida

Primeira data
comemorativa do 
ano começa mal: 
queda de 38%

O comércio varejista carioca 
deverá registrar queda de 38% nas 
vendas para a Páscoa, a primeira 
data comemorativa do ano para o 
setor e considerada um verdadeiro 
Natal para as lojas especializadas 
em chocolate. A estimativa é do 
Clube dos Diretores Lojistas do 
Rio de Janeiro (CDL-Rio).

No início de março, pesquisa da 
entidade apontava um crescimento 
de 2% nas vendas em relação ao ano 
passado. Mas os efeitos da pandemia 
do coronavírus e das medidas de iso-
lamento social, que incluíram o fe-
chamento do comércio, derrubaram 
todas as previsões de crescimento 
das vendas do setor para a Páscoa

Para os comerciantes dos setores 
de brinquedos, vestuário (adulto e 
infantil), calçados e bolsas, papela-
ria, perfumaria e cosméticos, joias 
e bijuteria, eletrodomésticos, uten-
sílios para o lar e telefones celula-
res, a Páscoa passou a ter um novo 
sabor para o varejo, não se restrin-
gindo apenas aos ovos de chocolate 
e caixas de bombons.

Segundo Aldo Gonçalves, pre-
sidente do CDL-Rio, essa previsão 
de queda de 38% era inimaginável 
antes do fechamento do comércio 
por causa da pandemia. “Nos úl-
timos anos, o comércio passou a 
apostar na Páscoa como um novo 
filão de vendas, oferecendo outros 
produtos além de chocolates, como 
bichos de pelúcia, brinquedos, jo-
gos eletrônicos, cartões criativos 
e kits montados nas papelarias ao 
gosto do cliente, roupas (infantis e 
de adultos), joias e bijuterias entre 
outros artigos, atraindo a atenção 
não apenas das crianças, mas tam-
bém dos adultos, dos casais e dos 
namorados”, lembrou.

A perspectiva de aumento das 
vendas no feriado foi derrubada 
pela pandemia do coronavírus, que 
pode causar estragos ainda maiores 
ao varejo carioca, que vêm de um 
ano bastante difícil em 2019 e já 
em 2020 apresentou vendas negati-
vas nos meses de janeiro (queda de 
1,5%), fevereiro (1,7%) e março, 
quando desabou 85%, um recorde.

Crise na América Latina ameaça
mais os empregos das mulheres

Seis em 10 MPEs 
tiveram pedido de 
crédito negado 

Estados Unidos
já somam 16
milhões na fi la do 
seguro-desemprego

Os Estados Unidos registram 
16 milhões de pedidos de seguro-
desemprego após a eclosão da pan-
demia no país. Na semana passada, 
6,606 milhões de trabalhadores en-
grossaram a fila. A semana anterior 
havia tido de recorde de pedidos, 
6,867 milhões (dado revisado). An-
tes, no relatório de 26 de março, 
o primeiro após as medidas de re-
strição de movimentos, foram 3,3 
milhões de pedidos de auxílio-des-
emprego. O recorde anterior tinha 
sido em 1982 (695 mil).

A alternativa é um 
colapso econômico, 
alerta Henrique 
Meirelles

O presidente do Banco Central, 
Roberto Campos Neto, disse que 
não é favorável à ideia de o BC im-
primir dinheiro como uma das so-
luções para a atual crise, já que isso 
poderia elevar os juros neutros. A 
afirmação foi feita nesta quinta-fei-
ra em entrevista por videoconferên-
cia ao portal UOL. Campos Neto 
frisou que “a saída não é por aí”.

“O argumento de que eu vou im-
primir dinheiro porque a inflação 
está relativamente baixa é um ar-
gumento perigoso”, avalia Campos 
Neto. Ele explicou que ao imprimir 
dinheiro para tentar levar a inflação 
à meta, a autoridade monetária con-
tribuiria para elevar o equilíbrio de 
juros neutro da economia.

A proposta, que está sendo ado-
tada por alguns países, entre eles os 
Estados Unidos, foi reforçada nesta 
semana pelo ex-presidente do BC 
(Governo Lula) e ex-ministro da Fa-
zenda (Governo Temer), atual secre-
tário de Fazenda e Planejamento de 
São Paulo, Henrique Meirelles.

Em entrevista à BBC News Bra-
sil, ele disse que é hora de o Go-
verno Federal aumentar fortemente 

suas despesas para conter o impac-
to do coronavírus sobre a saúde 
e a economia. Isso deve ser feito 
inclusive com a criação de moeda 
pelo Banco Central (BC) e com a 
captação de recursos pelo Tesouro 
Nacional por meio da emissão de 
dívida, disse o ex-ministro.

“O Banco Central tem grande 
espaço de expandir a base monetá-
ria, ou seja, imprimir dinheiro, na 
linguagem mais popular, e, com 
isso, recompor a economia. Não há 
risco nenhum de inflação nessa si-
tuação”, disse à BBC.

Meirelles discorda da proposta 
de vender parte das reservas inter-
nacionais e diz que é melhor deixar 
o endividamento subir, mesmo que 
possa sair do atual patamar de 76% 

do PIB para próximo de 90%. “A 
alternativa é um colapso econômi-
co”, alerta.

Esta seman a, o Federal Reserve 
(Fed, Banco Central norte-ameri-
cano) anunciou uma nova linha de 
empréstimos de US$ 2,3 trilhões 
em apoio às empresas e comunida-
des afetadas pela pandemia, numa 
tentativa clara de preservar empre-
gos e criar condições para a reto-
mada econômica.

“Chama a atenção o período de 
quatro anos para a utilização do re-
curso, o que claramente indica que 
o Federal Reserve prevê uma recu-
peração pós-pandemia bem mais 
lenta do que se imaginava inicial-
mente”, aponta Ernani Reis, analis-
ta da Capital Research.

Na América Latina e no Caribe, 
mais de 50% de todos os trabalha-
dores estão empregados nos seto-
res mais expostos à crise trazida 
pelo coronavírus, como comércio 
e serviços, de acordo com dados 
do último relatório do Panorama 
Laboral para a região, apresentado 
pela Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) em janeiro, pouco 
antes do começo do contágio global 
da Covid-19.

“Estamos enfrentando uma des-
truição maciça de empregos e isso 
representa um desafio de magnitu-
de sem precedentes para os merca-
dos de trabalho da América Latina 
e do Caribe”, disse o diretor regio-
nal da OIT, Vinícius Pinheiro.

Pinheiro ressaltou que existe 
uma preocupação particular com 
o emprego de mulheres, que po-

deriam ser as mais afetadas por 
estarem super-representadas nos 
setores de saúde, turismo e servi-
ços. Ele também explicou que os 
impactos da crise sobre o setor de 
turismo serão maiores na região do 
Caribe, que é altamente dependente 
dos empregos e da renda gerados 
por essa atividade.

A Organização divulgou esta se-
mana, em Genebra, a segunda edi-
ção do “Monitor OIT: Covid-19 e o 
mundo do trabalho”, que apresenta 
informações regionais e setoriais. 
O estudo destaca que os países 
com altos níveis de informalidade 
enfrentam desafios adicionais. Se-
gundo estimativas da OIT, na Amé-
rica Latina e no Caribe, a taxa de 
informalidade é de 53%, o que afe-
ta mais de 140 milhões de homens 
e mulheres no trabalho.

A maioria (60%) dos donos de 
pequenos negócios que buscou 
crédito no sistema financeiro desde 
o início da crise do coronavírus 
teve o pedido negado. Nos últimos 
15 dias, cerca de 18% dos em-
presários demitiram funcionários. 
Considerando o universo de 17,2 
milhões de pequenas empresas no 
Brasil, isso significa que aproxima-
damente 3 milhões de empreendi-
mentos já demitiram aproximada-
mente 9 milhões de trabalhadores 
(média de três empregados por em-
presa).

O levantamento feito pelo Se-
brae ouviu 6.080 empreendedores 
de todo o país. O estudo mostrou 
também que mais de 62% dos 
negócios interromperam temporar-
iamente as atividades ou fecharam 
as portas definitivamente (o que se 
estima equivaler a 602 mil empre-
sas). Entre os 38% que continuam 
abertos (5,3 milhões de empresas), 
a maioria mudou o seu funciona-
mento passando a fazer apenas 
entregas, atuando exclusivamente 
no ambiente virtual ou adotando 
horário reduzido.

A situação financeira das empre-
sas já não era considerada boa pela 
maioria dos pequenos negócios 
(73% disseram que era razoável 
ou ruim), mesmo antes da chega-
da da pandemia. Com a crise, a 
questão se agravou drasticamente. 
Quase 88% das empresas viram 
seu faturamento cair (a perda foi 

de 75% em média) e a estimativa é 
que as empresas consigam perman-
ecer fechadas e ainda assim ter din-
heiro para pagar as contas por mais 
23 dias (expectativa média dos en-
trevistados).

Há bastante desconhecimento 
dos empresários a respeito das 
linhas de crédito que estão sendo 
oferecidas para evitar demissões 
(29% não conhecem as medidas 
oficiais e 57% apenas ouviu falar 
a respeito). A pesquisa “O Impacto 
da Pandemia do Coronavírus nos 
Pequenos Negócios” foi realizada 
pelo Sebrae entre 3 e 7 de abril.

O presidente do Sebrae, Carlos 
Melles, explicou que, nos próxi-
mos três meses, o Sebrae vai des-
tinar pelo menos 50% da sua  ar-
recadação para ampliar o crédito 
aos pequenos negócios. A operação 
de socorro deve começar com R$ 1 
bilhão em garantias, o que viabili-
zará a alavancagem de aproxima-
damente R$ 12 bilhões em crédito 
para pequenos negócios.

Na última terça-feira, o Plenário 
do Senado aprovou por unanimi-
dade uma linha de crédito mais 
barata para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, facili-
tando assim que os pequenos negó-
cios tenham fácil acesso a crédito 
em meio a esta pandemia e crise 
econômica. Os recursos chegam ao 
patamar de R$ 13,6 bilhões, com 
risco para o Tesouro Nacional e op-
eradas por bancos federais.
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Muito circo e pouco pão Uma semana  
para refletir

Esta semana é importante, para todos os 
que acreditam em Deus. A Semana Santa é 
uma das mais belas tradições cristãs religiosas 
e que celebra a Paixão, a Morte e a Ressurrei-
ção de Jesus. Inicia-se no Domingo de Ramos, 
quando é lembrada a entrada triunfal de Jesus 
em Jerusalém e termina justamente com a sua 
ressurreição, ocorrida três dias depois da sua 
crucificação no Calvário, conforme nos ensi-
na o Novo Testamento. Esse domingo é prece-
dido pela Quaresma, um período de quarenta 
dias que deveria ser observado pelos cristãos 
para fazer jejuns, orações e penitências.

Aliás, o Novo Testamento ensina que a res-
surreição de Jesus, celebrada pela Páscoa, é o 
fundamento da fé cristã. A ressurreição esta-
beleceu Jesus como sendo Filho de Deus e é 
citada como prova de que Deus irá julgar o 
mundo, com justiça. Deus regenerou os cris-
tãos para uma viva esperança pela ressurrei-
ção de Jesus Cristo dentre os mortos (Pedro 
1:3). Esses, pela fé na obra de Deus, são espi-
ritualmente ressuscitados com Jesus para que 
possam seguir para uma nova vida eterna.

Vale lembrar que cada um dos dias da Se-
mana Santa está intrinsecamente ligado a um 
fato ocorrido com Jesus, com significados re-
levantes. Na segunda-feira, Maria, sua mãe, 
unge Jesus com perfume, sendo drasticamente 
repreendida por Judas; na terça, Jesus anuncia 
a traição de um dos 12 apóstolos e acontece 
a negação de Pedro a Ele; na quarta, Jesus 
confirma a traição de Judas Iscariotes; no dia 
seguinte, quinta-feira, comemora-se a Últi-
ma Ceia, quando Jesus institui a Eucaristia e 
a Ordem Sacerdotal. Sexta-feira é lembrada 
como a Paixão e Morte de Jesus. No sábado 
santo, Jesus desce ao inferno e triunfa sobre 
a morte, quando é celebrada a Vigília Pascal. 
Finalmente, no domingo, o filho de Deus, trin-
fou sobre a morte, ressuscitando. Nesse dia de 
alegria, os cristãos, entoam Aleluia, Aleluia.

Nesses momentos de dor e tantos sofrimentos 
pelos quais passamos – uma verdadeira tragédia 
se abateu sobre a humanidade – em razão dessa 
grave pandemia que assola o mundo, precisa-
mos, além de externar solidariedade aos irmãos, 
refletir sobre cada dia vivido por Jesus e sobre 
os dias que vivemos e sobretudo o que fazemos 
e o que praticamos e o que não praticamos e de-
veríamos praticar em prol da grandeza da vida.

Imprescindível elevarmos, contritos, os 
nossos pensamentos a Deus e com Ele pedir-
mos graças e misericórdia. E, com fé e de-
voção, rezarmos pela saúde dos nossos pais, 
cônjuges, filhos, amigos e promover, também, 
uma reflexão sobre os nossos atos, ações e 
condutas, para que, a partir dessa necessária 
introspecção, e com as lições que a própria 
vida, a todo instante, nos dá, possamos crescer 
com mais maturidade e sabedoria, amparados 
no desejo de servir mais e melhor a quem pre-
cisa, pois, como pregava São Francisco, “é 
dando que se recebe”.

A Páscoa cristã está ligada à Páscoa judai-
ca pela data e, também, por muitos dos seus 
simbolismos. Os costumes pascais variam 
bastante entre os cristãos do mundo inteiro e 
incluem missas matinais, a troca do cumpri-
mento pascoal e de ovos de Páscoa. Muitos 
outros costumes passaram a ser associados à 
Páscoa e são observados por cristãos e não 
cristãos, como a caça aos ovos, o coelhinho 
da Páscoa e a Parada da Páscoa, realizada em 
várias Nações. Nessa época, há, ainda, uma 
grande quantidade de pratos típicos ligados à 
Pascoa e que variam de região para região.

Que o espírito da Semana Santa invada nos-
sos corações e mentes e nos possibilite, com 
as reflexões que nos dispusermos fazer, trilhar 
um caminho de mais esperança, de menos 
competitividade, de menos arrogância, sem 
vaidades e sem intrigas, de despejar amor ao 
próximo e, sobretudo, o desejo e a vontade 
efetiva de acolhermos os que podemos efeti-
vamente ajudar. Servir, enfim, a quem precisa. 
E, no atual momento, muitos precisam de nós.

q  Paulo Alonso
Jornalista, é reitor da Universidade Santa Úrsula.

Contem conosco

Uma época de renovação

Reportagem destacada pelo Portal Viu 
revela que a Cepal considera em seus es-
tudos que a recessão pode sufocar países 
ao sul do Equador. No Brasil, o próprio 
presidente do Banco Central, a autorida-
de realmente mais importante no país, re-
vela um quadro (terrível e até certo ponto 
realista), onde a estimativa do PIB para 
a nossa economia é de queda de 5,5%. 
Está claro, portanto, que teremos muitas 
falências e muito mais desemprego, ao 
longo de 2020.

Com a parada da economia todos ficam, 
momentaneamente, mais pobres. A conver-
gência da luta no interior do fundo público, 
aquele financiado com nossos caríssimos 
impostos, revela como os ricos operam com 
eficiência os gerentes da máquina do Esta-
do (principalmente em âmbito federal), pois 
a cada R$ 10 liberados pelo governo, nada 

mais nada menos que 75% vão para o andar 
de cima e apenas 25% para a base da pirâmi-
de social.

A epidemia nos ensina que a chave 
para resolver problemas são os nossos 
comportamentos. Mas isso vale não ape-
nas nas emergências. Estamos fazendo 
um grande esforço de coordenação como 
cidadãos. Se, terminada a crise, substi-
tuirmos o mantra “vamos ficar em casa” 
pelo “vamos tornar os nossos estilos de 
vida mais sustentáveis” e “vamos esco-
lher com a carteira” para as empresas lí-
deres na criação de valor econômico de 
maneira social e ambientalmente susten-
tável, o mundo muda. Se as escolhas ma-
croeconômicas dependem dos governos, 
todo o resto depende de nós.

A Covid-19 é uma pandemia que teve 
sua origem na classe média globalizada 

(que viaja ao exterior, por exemplo). Entre-
tanto, são várias as dimensões que tornam 
as populações de baixa renda as mais ex-
postas à contaminação pelo novo coronaví-
rus, tais como o uso de transporte público 
(sempre lotado e desconfortável), o número 
maior de moradores por domicílio (déficit 
habitacional concentrado nas famílias mais 
pobres), o acesso precário a saneamento 
básico e a baixa escolaridade.

Nesse contexto, medidas complementares 
nas várias esferas de governo (federal/esta-
dual/municipal) devem destinar-se a proteger 
as famílias mais pobres, seja por meio de po-
líticas de preservação da renda que permitam 
o isolamento social, seja pela ampliação do 
número de leitos disponíveis no SUS.

q  Ranulfo Vidigal
Economista.

Estamos vivendo um momento particular-
mente difícil no país como um todo e na in-
dústria em particular. Com essa consciência, 
temos envidado todos os esforços no sentido 
de minimizar os efeitos deletérios que a pan-
demia coronavírus está trazendo a todos os 
brasileiros.

Se até o presente momento, a Abimaq 
considerava importante uma interlocução 
com os governos federal e estaduais, agora, 
com o momento que estamos vivendo, essa 
importância foi multiplicada. Diariamente 
temos divulgado as medidas que julgamos os 
governos deveriam adotar e aquelas que tem 
sido adotadas e quais os impactos que o nos-
so setor vai sofrer, bem como quais as nossas 
ações para impedir prejuízos ainda maiores.

Temos um canal aberto com o Governo 
Federal e sabemos que muitas das medidas 
anunciadas pelo tiveram origem em nossos 
estudos e trabalhos. Temos tido muitas in-
terlocuções com o governo, reuniões, cor-
respondências, telefonemas etc. Disponi-
bilizamos nossos materiais com análises e 
possíveis consequências de um período pro-
longado de dificuldades econômicas, causa-
das pela pandemia da Covid-19.

O Sindimaq e a Abimaq estão atuando 
junto às autoridades fornecendo dados e su-
gestões para o efetivo combate aos efeitos 
deletérios da crise, atuando especificamente 

na manutenção das nossas atividades; manu-
tenção do emprego e medidas para estimular 
a demanda.

Solicitamos desde dilatação do prazo para 
pagamentos dos impostos federais por um 
período de 120 a 180 dias, até autorização 
para parcelamento de salários por um perí-
odo determinado, incluindo o adiamento do 
pagamento dos encargos sobre a folha de 
pagamento. Entendemos que medidas como 
lay-off e redução de jornada com redução 
proporcional de salários são medidas funda-
mentais para a manutenção dos empregos.

A necessidade de crédito também fez par-
te das nossas sugestões. Capital de Giro para 
folha de pagamentos, fornecedores e impos-
tos são vitais. Entendemos que o BNDES, 
que possui R$ 140 bilhões em caixa, pode e 
deve fazer muito mais do que anunciou até 
aqui.

Outra medida que sugerimos ao Governo 
Federal e aos governos estaduais é o adia-
mento de recolhimento de impostos por 90 
dias.

Entendemos que, dada a importância da 
crise e a falta de previsibilidade que os em-
presários estão trabalhando, os governos de-
veriam fazer bem mais do que fizeram até 
agora sob pena de haver muitos problemas 
com a sobrevivência das empresas e um co-
lapso da economia.

Na esfera sindical, representantes do Sindi-
maq – Sindicato Nacional da Indústria de Má-
quinas estão se reunindo constantemente com 
representantes da Força Sindical e da CUT, 
negociando questões relacionadas a manuten-
ção de empregos, lay-off, redução de jornada, 
antecipação de férias, banco de horas etc.

Sugerimos ainda ao governo retomar em 
caráter emergencial os investimentos pú-
blicos nas obras de infraestrutura que estão 
paradas desde o início da crise da Operação 
Lava Jato, priorizando aquelas com alto po-
der multiplicador do emprego e renda, já que 
acreditamos que isto poderia ser gerenciado 
por um gabinete de crise, com poderes para 
destravar o rápido início destas obras, que 
não dependem de projetos ou de licencia-
mentos sempre morosos e complexos.

Diariamente nos dedicamos à tarefa de in-
terpretar e passar a todos os associados todas 
as medidas econômicas emergenciais volta-
das às empresas e acreditamos sinceramente 
que se essas medidas forem implementadas 
rapidamente e de forma eficiente os efeitos 
do coronavírus sobre a economia brasileira 
poderão ser atenuados.

q  João Carlos Marchesan
Administrador de empresas, empresário e 

presidente do Conselho de 
Administração da Abimaq.

É impressionante ver como, sob certas cir-
cunstâncias, toda uma sociedade estável, em 
que era difícil produzir a menor mudança, de 
repente se transforma, muda sua natureza. O 
caso mais frequente é o da guerra. A socieda-
de pacífica, serena e feliz é subitamente mi-
litarizada, e milhões de pessoas que viviam 
confortavelmente e tinham medo de um res-
friado aceitam morrer em frias trincheiras.

Viemos de 20 anos de globalização e de-
sencontro em todos os campos, de um esta-
do de crescente desordem em todos os seus 
setores. Do econômico-financeiro ao campo 
da migração e ao ecológico, com os sinais 
dos grandes incêndios e derretimento das ge-
leiras, até ao campo humano, com o colapso 
das relações familiares e emocionais.

Mas as pessoas não sentiram o perigo. Nós 
todos vimos a globalização como o advento 
do Céu na Terra e a internet dava a muitas 
pessoas a sensação de onipotência, de poder 
fazer tudo sem freios morais. Mas não era 
uma era criativa. As maiores descobertas da 
época, a própria internet, eram usadas para 
vender, comercializar, enriquecer, distrair-se 
e se divertir. Era uma sociedade sem objeti-
vo, sem futuro, sem planos senão o do enri-
quecimento, pessoal ou social.

Quando a catástrofe do coronavírus ocor-
reu, a classe política era estúpida, despre-
parada e distraída. Mesmo agora, meses 
depois, muitos países ainda não entenderam 

nada. Porém, infelizmente, sempre acontece 
assim: o sistema desordenado é reordenado 
de maneira autoritária. Todo o poder hoje 
está concentrado nas mãos dos governos, 
que agem de maneira ditatorial, e o povo, 
acostumado à liberdade absoluta, agora fica 
atordoado e impotente, tendo que seguir leis 
e regras militares.

Ninguém pode prever o futuro, mas é pos-
sível identificar tendências que podem levar 
a determinados resultados. Não são previ-
sões, mas cenários, possíveis desenvolvi-
mentos. É nesse espírito que poderiam serem 
identificadas algumas áreas nas quais dire-
cionar nossa recuperação e produtividade.

Quando a internet foi inventada, tínhamos 
as mais maravilhosas invenções em nossas 
mãos. Deveria ter nos permitido transformar 
trabalho e estudo, tornou-se, porém, o local 
de entretenimento, conversas, fácil erotis-
mo. Poderíamos ter transformado a manei-
ra como trabalhamos e produzimos. Em vez 
disso, durante décadas, muitos funcionários 
do sexo masculino e feminino têm que acor-
dar cedo, pegar trens e carros, fechar-se em 
prédios e arranha-céus, voltar à noite e sair 
novamente pela manhã: um golpe para o ca-
sal e a família. Desta forma, a cidade cresceu 
verticalmente, tornou-se uma cidade de arra-
nha-céus, enquanto a província, que sempre 
foi um mundo animado, cheio de visitas so-
ciais e culturais, se esvaziou.

Aqueles que escolheram morar na cida-
de grande tiveram que se contentar com um 
pequeno apartamento, mobiliado de manei-
ra espartana, sem os objetos preciosos que 
a burguesia possuía. Os outros se tornaram 
escravos dos meios de transportes interurba-
nos.

Mas, com a epidemia de coronavírus, foi 
imposto o smart working. Muitas empresas 
continuarão a usá-lo, ainda mais tarde, e os 
funcionários poderão trabalhar em casa, que 
poderá renascer como local de reunião e de 
trabalho, com um novo tipo de mobiliário, 
novas e poderosas ferramentas de informá-
tica, fáceis de usar, robôs domésticos, apare-
lhos sanitários miniaturizados que permitirão 
a telemedicina. Talvez a gigantesca cidade 
de arranha-céus tenha atingido seu apogeu. 
Isso não significa que os arranha-céus não 
serão mais construídos, mas que a tecnologia 
da informação oferece uma alternativa.

A casa poderia voltar a ser um setor em 
que investimentos podem ser feitos, não ape-
nas para adaptá-la aos padrões, mas também 
para criar ambientes mais bonitos, talvez 
com uma pequena estufa ou um pequeno jar-
dim. Coisas pequenas, mas úteis para o bem-
estar psicológico e as relações familiares.

q  Edoardo Pacelli
Jornalista, ex-diretor de pesquisa do CNR 

(Itália), é editor da revista Italiamiga.
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Desenvolvidos vão mal de 
saúde, a começar pelos EUA

A eclosão da pandemia desnudou alguns fatos que 
eram escondidos pelos profetas do neoliberalismo. Um, 
a importância fundamental dos Estados nacionais; outro, 
como as décadas de Estado mínimo rebaixaram a quali-
dade de vida das populações. Na saúde, isso é verificável 
nas ruas e nos números.

Os Estados Unidos contam com 2,9 leitos hospitalares 
para cada mil habitantes. Isto o coloca na 30ª posição 
entre 36 países ditos desenvolvidos. Atrás de nações que 
não fazem parte do grupo dos mais ricos, como Coreia 
do Sul (11,5) e Ucrânia (8,8), mas também perde para 
Turcomenistão (7,4), Barbados (5,8) e Argentina (5). No 
mesmo nível que os EUA estão Albânia e Líbano. Com 
todo seu poderio, os norte-americanos estão atrás da blo-
queada Cuba (5,2). E, sim, a nação que encabeça a lista é 
a também bloqueada Coreia do Norte.

O Reino Unido, varrido pelos ventos neoliberais de 
Margareth Thatcher, tem apenas 2,8 leitos por mil habi-
tantes – um deles no momento ocupado pelo sucessor da 
Dama de Ferro, o primeiro-ministro Boris Johnson – que, 
no início da pandemia, disse que a Grã-Bretanha não po-
dia parar. O Reino pode superar o número de mortes de 
Itália, França e Espanha – somadas.

Na Europa, a Alemanha rebaixou direitos trabalhistas, 
mas manteve boa parte do Estado de bem-estar social. 
Soma 8,3 leitos por mil habitantes e fica atrás apenas do 
Japão (13,4) entre os países desenvolvidos. França marca 
6,5, Itália, 3,4, e Espanha tem 3 leitos por mil moradores.

O Brasil aparece lá pelo meio da tabela, com 2,2 leitos 
hospitalares/mil, junto do Chile e logo atrás da Tunísia.

Volta ao batente
A OABRJ solicitou ao presidente do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), desembargador Cláu-
dio de Mello Tavares, formas de garantir que o trab-
alho dos advogados não seja interrompido diante das 
medidas de restrições impostas para conter a pandemia. 
No documento, a Ordem sugere que não só sessões, 
mas também audiências e despachos entre advogados 
e juízes sejam mantidos neste período por meio de vid-
eoconferências.

“Embora os prazos se encontrem suspensos, os pro-
cessos judiciais permanecem em andamento. A manuten-
ção das audiências, despachos e sessões no período da 
quarentena é imprescindível, portanto, como forma de 
mitigação dos prejuízos à plena atividade do Poder Judi-
ciário”, observa o presidente da OABRJ, Luciano Ban-
deira.

A possibilidade de realização de sessões de julga-
mento na modalidade virtual foi oficializada no TJ pelo 
Ato Normativo 8/2020, publicado em 28 de março, que 
estabeleceu novas providências do Regime Diferenciado 
de Atendimento de Urgência (RDAU) com o qual a corte 
vem operando desde o início da pandemia, que, na práti-
ca, era somente um plantão.

Como noticiado aqui, diversos tribunais estão oper-
ando online. Minas e São Paulo relataram até aumento 
de produtividade.

Só até a página 3
O prefeito de Niterói (RJ), Rodrigo Neves, segue 

firme no combate ao coronavírus na cidade. Inaugura 
nesta sexta um hospital que terá 140 leitos de tratamento 
intensivo. Mas os trabalhadores que arrumavam às pres-
sas o local, nesta quinta, não usavam equipamentos de 
proteção.

Rápidas
A rede social brasileira XiGlute – que tem afirma ter 

20 milhões de usuários no mundo e 10 milhões no Brasil 
– liberou R$ 12,6 mil em anúncios para pequenos em-
presários, sem contrapartidas, por 60 dias. Disponível 
em xiglute.online *** Na próxima segunda-feira, às 
17h, Michelle Fernandes, CEO da M2Trade, e Monnike 
Garcia, fundadora da Labcomex, levam bate-papo no 
Instagram sobre reflexos da Covid-19 no comércio ex-
terior: instagram.com/michelle_m2trade *** A Divisão 
de Teatros da Uerj disponibilizará as apresentações de 
dança do Kinesis e da Cia. de Dança Contemporânea 
UFRJ no canal do YouTube, nos dias 10, 11 e 12: youtu.
be/5KodpLGkC60 *** A FGV e o Banco de Desenvolvi-
mento da América Latina (CAF) lançaram nova edição 
do curso online “Gestão de Projetos Aplicada aos Setores 
Público e Privado da América Latina”. Inscrições em 
miriadax.net/es/web/gestao-de-projetos-aplicada-ao-
setor-publico-e-privado-da-america-latina-2-edicao *** 
O LIV – Laboratório Inteligência de Vida, que integra 
o grupo Eleva Educação, fez parceria com o portal Por-
vir, especializado em educação. A partir deste mês, os 
conteúdos do LIV poderão ser acessados nos meios ele-
trônicos do Porvir.

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 Securiti-
zadora de Recebíveis Imobiliários S.A. (Assembleia Geral), a se realizar no dia 28/04/2020, às 12 horas. Conforme auto-
rizado 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 adminis-
trados 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 amorti-
zação 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 (“Quó-
rum 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 individu-
almente 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 necessá-
rias 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 Securitiza-
dora 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

Auxílio emergencial começa 
para 4,7% dos beneficiários
Dos 54 milhões 
carentes a Caixa 
vai pagar apenas 
2,5 milhões

A Caixa Econômi-
ca começa a pagar, nes-
ta quinta-feira, o auxílio 
emergencial de R$ 600 
em contas. Mas o anúncio 
– que aparentemente me-
recia comemoração – vem 
cercado de armadilhas do 
governo Jair Bolsonaro. 
Não bastasse a demora de 
10 dias em garantir que 
essa renda mínima e tem-
porária chegasse aos bol-
sos dos mais necessitados, 
apenas 4,7% dos benefici-
ários serão pagos na pri-
meira etapa.

O auxílio será pago por 
três meses para minimizar 

os impactos econômicos 
da crise do coronavírus 
nas famílias em situação 
de vulnerabilidade. Trata-
se de uma importante con-
quista dos partidos da opo-
sição e dos movimentos 
sociais.

Depois que o presiden-
te e seu ministro Paulo 
Guedes (Economia) suge-
riram uma ajuda de ape-
nas R$ 200 por mês às fa-
mílias mais vulneráveis, 
a luta da oposição, com 
o apoio do conjunto do 
Congresso, garantiu que 
o valor mínimo fosse tri-
plicado. Agora, nos casos 
mais graves, uma família 
pode ter dois beneficiá-
rios. Além disso, mães 
que sustentam a família 
receberão R$ 1.200.

O projeto, aprovado na 
Câmara e no Senado, podia 
ser sancionado pelo presi-
dente desde 30 de março. 
Bolsonaro só assinou a lei 

dois dias depois e, ainda 
assim, não formalizou a 
data para o pagamento. Boa 
parte dos beneficiários está 
sem renda há mais de três 
semanas – ou seja, já tem 
dificuldades para arcar com 
os gastos básicos da famí-
lia.

Segundo o governo, 54 
milhões de pessoas pre-
enchem os requisitos para 
receber o auxílio emer-
gencial. Com a burocra-
cia imposta pelo governo, 
metade desse contingente 
conseguiu se cadastrar, até 
agora, nos sistemas da Cai-
xa Econômica. A gestão 
Bolsonaro ainda não tem 
respostas para os mais de 
10 milhões de brasileiros 
que, sem acesso à internet, 
não podem efetivar o ca-
dastro.

Repasse lento

Para piorar, o governo 

quer fazer o repasse de 
forma lenta e fracionada. 
Nesta quinta-feira, dos 54 
milhões de brasileiros ca-
rentes que podem – e pre-
cisam – receber o auxílio, 
a Caixa vai pagar apenas 
2,5 milhões (ou 4,7% do 
total). Serão contempla-
dos, nessa primeira eta-
pa, apenas uma parte dos 
clientes da própria Caixa 
(2,1 milhões de pessoas) 
e do Banco do Brasil (436 
mil).

A segunda etapa está pre-
vista para terça-feira (14) e 
deve contemplar 3,1 milhões 
de brasileiros – outra de-
monstração da negligência. 
Mais de duas semanas após 
o Congresso entregar o pro-
jeto do auxílio emergencial 
nas mãos do governo, pouco 
mais de 10% dos beneficiá-
rios terão recebido o valor. 
Isso se, até lá, não houver 
mais maldades.

Abono salarial continuará sendo pago
A Medida Provisória 

(MP) nº 946/2020, que 
extingue o Fundo PIS-Pa-
sep, não mexeu no abono 
salarial do PIS-Pasep, que 
continuará sendo pago to-
dos os anos a trabalhado-
res e trabalhadoras com 
carteira assinada.

O abono no valor de 
um salário mínimo, que 
é pago a trabalhadores 
com carteira assinada, 
continua em vigor e já 
tem inclusive cronograma 
de pagamento: começa 
em 16 de julho deste ano, 
para os nascidos em agos-
to, e vai até julho do ano 
que vem quando os nasci-
dos em maio poderão reti-
rar o benefício.

Têm direito ao abono 
salarial trabalhadores 

cadastrados no PIS/Pa-
sep há pelo menos cinco 
anos, com salário mensal 
de, em média, até dois 
salários mínimos, que 
tenham trabalhado pelo 
menos 30 dias no ano an-
terior, e que tenham seus 
dados informados pelo 
empregador correta-
mente na Relação Anual 
de Informações Sociais 
(Rais).

Já o Fundo do PIS/
Pasep, que será extin-
to, é formado pelos dois 
programas, o Progra-
ma de Integração Social 
(PIS) e o Programa de 
Formação do Patrimô-
nio do Servidor Público 
(Pasep), que recebem 
contribuições de empre-
sas privadas e órgãos 

públicos, destinadas aos 
trabalhadores.

Entre 1971 e 1988, os 
depósitos das empresas 
e órgãos públicos eram 
feitos em nome de cada 
um dos trabalhadores, 
em contas individuais do 
Fundo PIS-Pasep. Cada 
trabalhador, então, era 
dono de uma parte (cota) 
no fundo. Quem traba-
lhou como contratado em 
uma empresa ou como 
servidor público antes de 
4 de outubro de 1988 tem 
uma conta no fundo PIS-
Pasep.

E não vai perder esse 
dinheiro. O valor conti-
nuará identificado sepa-
radamente e permanece-
rá livre para saque até 
1º de junho de 2025. Só 

depois dessa data, será 
considerado abandonado 
e aí, então, os recursos 
passarão para a União, 
conforme a MP. O gover-
no fez várias campanhas 
para que os trabalha-
dores que ainda tinham 
dinheiro nas contas in-
dividuais do Fundo PIS-
Pasep retirassem esses 
valores, mas não teve 
muito sucesso. Mais de 
R$ 21 bilhões não foram 
resgatados.

Mais ainda há tempo. 
Quem tem dinheiro no 
Fundo do PIS-Pasep e 
não sacou deve procurar 
uma agência da Caixa 
ou do Banco do Brasil no 
caso do Pasep, com um 
documento oficial com 
foto.

As operadoras de planos 
de saúde constituem 
um dos segmentos 

mais lucrativos do país. Aliás, 
ao contrário de muitos outros, 
o segmento não tem se ma-
nifestado sobre a pandemia e 
seus efeitos nefastos na histó-
ria de várias famílias que estão 
perdendo seus entres queridos 
ou enfrentando a doença. 

Nesta quinta-feira, a agên-
cia Senado informou que 
o senador Eduardo Braga 
(MDB-AM) propôs o conge-
lamento dos preços dos pla-
nos de saúde enquanto durar 
o decreto de calamidade pú-
blica decorrente da pandemia 
do novo coronavírus. Esse 
é o objetivo de uma emenda 
de uma emenda apresentada 
por ele à medida provisóri a 
que suspende o ajuste anual 
dos preços dos medicamentos  
. Líder do MDB no Senado, 
Braga considera inaceitável 
que os planos de saúde este-
jam reajustando seus contra-
tos muito acima do IGPM, do 
IPCA, e da inflação. Em mui-
tos casos os reajustes são de 
20% a 25%, segundo ele.

O senador também lamen-
tou a ocorrência da pandemia 
de Covid-19 no país, em par-
ticular no Amazonas, e de-
fendeu o isolamento social 
como forma de deter o avan-
ço do coronavírus. Ele pediu 
a união de todos para vencer 
a doença. “Juntos somos mais 
fortes e juntos podemos ven-
cer a pandemia. Se ficarmos 
divididos por questões ide-
ológicas, por questões parti-
dárias, ou por opiniões, nós 
não vamos vencer. Só vence-
remos se estivermos unidos 
para salvar uns aos outros. 
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Multa de R$ 500 mil 
para concessionária 
por corte de luz

A Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj preci-
sou entrar com ação judicial para evitar o corte de luz de 
consumidores do estado durante a pandemia de coronaví-
rus. Mesmo depois da sansão da lei que proíbe tal práti-
ca, algumas concessionárias estavam efetuando os cortes. 
Agora, por decisão da Juíza Maria da Penha Nobre Mauro, 
do Tribunal de Justiça do Rio, o descumprimento da lei vai 
gera multa de R$ 500 mil. 

Alerj discute mensalidade nas escolas
De todos os projetos em tramitação na Alerj, um dos 

mais polêmicos é o que reduz de forma proporcional as 
mensalidades da rede privada de ensino durante o Plano 
de Contingência do Novo Coronavírus. A proposta, de au-
toria do presidente da Casa, André Ceciliano (PT), e dos 
deputados Dr. Serginho e Rodrigo Barcellar, só deve ser 
votado na semana que vem. O deputado Waldeck Carneiro 
(PT), presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e 
membro titular da Comissão de Educação da Alerj, lem-
brou que a educação é a principal ferramenta de inclusão 
e ascensão social da população fluminense. Ele considera 
a redução das mensalidades escolares um tema sensível, 
pois a redução de mensalidades não pode ser pretexto para 
demissão ou redução de salários.

Legislativo virtual
A Alerj entrou de vez no mundo virtual com a pandemia de 

coronavírus. Sessões com votações remotas por videoconfe-
rência e transmissão ao vivo pelas redes sociais, funcionário 
trabalhando de casa (home office), audiências públicas virtu-
ais e atendimento da população via WhatsApp e Twitter.

Senadores apoiam adiar eleições
Toma corpo no Senado a proposta para adiar as eleições 

municipais deste ano para 2022. Não será surpresa se já na 
semana que vem algum senador protocole uma PEC (Pro-
posta de Emenda Constitucional) pedindo o adiamento. 
Esta semana, os senadores Ciro Nogueira (PP-PI), Mail-
za Gomes (PP-AC), Major Olimpio (PSL-SP), Elmano 
Férrer (Podemos-PI) e Wellington Fagundes (PL-MT) se 
manifestaram favoráveis ao adiamento. O principal argu-
mento é que a unificação das eleições federais, estaduais 
e municipais em 2022 permitiria que o dinheiro que seria 
gasto com campanhas eleitorais este ano fosse totalmente 
destinado ao combate à doença.

Doações para combater o coronavírus
Os primos ricos Niterói e Maricá, que recebem hoje os 

maiores repasses dos royalties do petróleo, se uniram e do-
aram cada R$ 45 milhões para a construção de um hospital 
de campanha para pacientes com sintomas do coronavírus 
no primo pobre, o município de São Gonçalo. A Alerj tam-
bém abriu o cofre e doou R$ 100 milhões à Secretaria Es-
tadual de Saúde para auxiliar no combate ao coronavírus 
nos 92 municípios fluminenses, iniciativa do presidente da 
Casa, deputado André Ceciliano (PT).

Troca-troca partidário
A janela partidária, que se fechou semana passada, cau-

sou situações curiosas. Na Câmara Municipal de Niterói, por 
exemplo, há agora seis legendas com dois vereadores cada. E 
são as maiores da Casa. Outras legendas têm apenas um vere-
ador cada, e 90% dos vereadores são da bancada do governo. 
Na Câmara Municipal do Rio, a movimentação foi intensa 
nos últimos dias liberados para a troca de partido. Uma curio-
sidade: apenas o PSOL manteve sua bancada completa.

Waldeck Carneiro

André Ceciliano

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 (“Con-
sulta 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 pa-
gamento 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 pa-
gos 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 carên-
cia 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 indeter-
minado 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 qual-
quer 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 delibera-
ção, 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:

Fluxo de passagem nas 
praças de pedágio reduz 
em 40% nas rodovias

Um levantamento sobre a 
movimentação de veículos 
de frotas em cerca de 800 
praças de pedágios de todo 
o país mostra um recuo mé-
dio de 40% na passagem de 
veículos de frotas entre 1º e 
28 de março, eventual refle-
xo da redução de atividades, 
e de medidas de isolamento 
como prevenção à covid-19. 
O estudo é da Repom, marca 
da Edenred Brasil, líder em 
soluções de gestão e paga-
mento de despesas para frota 
própria e terceirizada.

O estudo considerou o des-
locamento de veículos de fro-
tas leves e pesadas que circu-
laram nas principais rodovias 
brasileiras. Logo que anuncia-
da as medidas de isolamento, 
o número de passagens apre-
sentou um recuo de 1,38% 
(de 8 a 14/3) e 0,9% (de 15 a 
21/3), quando cada período é 
comparado com a primeira se-
mana de março, considerada o 
mais próximo da rotina co-
mum nas praças de pedágio. 
O cenário mudou de forma 
significativa na quarta sema-
na, com queda de 41%, consi-
derando os dados até o dia 28.
“Ao analisar o comportamen-
to das frotas que circulam 
pelas praças de pedágio bra-
sileiras, percebemos que, no 

último mês, os veículos que 
estavam nas rodovias tam-
bém rodaram menos. Isso fica 
claro quando comparamos o 
número de passagens com a 
de veículos que circularam 
nas rodovias, pois a queda no 
número de passagens é duas 
vezes maior que a de veículos 
em circulação, que ficou em 
23%”, explica o Head de Mer-
cado Rodoviário da Edenred 
Brasil, Thomas Gautier.

O levantamento também 
destaca o recorte por tipo 
de frotas, e considerando os 
veículos leves e médios, a 
redução de passagens é ain-
da maior, chegando a 48% 
na última semana do mês. 
O número de veículos em 
circulação também recuou 
28% no comparativo com a 
primeira semana de março.

Já com as frotas de cargas 
pesadas, há mudanças signi-
ficativas de comportamento, 
mas em um ritmo menor. No 
ápice das medidas de isola-
mento, na quarta semana do 
mês, o número de passagem 
dos pesados recuou 31%. Já 
o número de circulação de 
veículos baixou 15,3%, na 
última semana do mês. “Há 
reflexos na movimentação 
de veículos de carga, mas 
o número fica ainda menor, 

quando comparado ao de 
frotas médias e leves, o que 
reflete uma circulação em 
andamento de fretes de ser-
viços essenciais”, finaliza 
Gautier.

Principais rodovias

O levantamento também 
apresenta o comportamento 
nas praças de pedágios de 
algumas das principais rodo-
vias brasileiras. Na Rodovia 
Anhanguera (SP-330), a úl-
tima semana de março apre-
sentou um recuo de 42,5% 
no número de passagens e de 
33,3% no número de veícu-
los, no comparativo com a 
primeira semana do mês. Não 
muito distante desse cenário, 
na BR-116, as passagens re-
cuaram 39,5% e a circulação 
de veículos baixou 28% no 
mesmo período. Já na BR-
163, importante rota de es-
coamento de grãos, houve 
redução de 39% no número 
de passagens e de 28,5% no 
número de veículos, entre 
os dias 22 e 28 de março.
Por meio da base de dados 
de sua solução de Gestão de 
Pedágio, considerou mais de 
11 milhões de passagens em 
800 praças de pedágios de 
todo o país.

JTI faz 
investimento de 
R$ 75 milhões 
no Brasil

Em um cenário de crise e 
incertezas, a Japan Tobacco 
International (JTI) anuncia 
um grande investimento no 
Brasil. A multinacional ja-
ponesa do setor de tabaco e 
cigarro vai injetar cerca de 
R$ 75 milhões em sua fábri-
ca de cigarros no município 
de Santa Cruz do Sul, no Rio 
Grande do Sul, e trazer ao 
país o processo primário de 
fabricação de cigarros.

Atualmente, esse proces-
so é feito na fábrica da JTI 
na Alemanha, mas a expec-
tativa é que, em junho de 
2021, ele já seja realizado 
no país. O investimento será 
para a compra e instalação 
do maquinário e irá criar 
dez novas vagas de trabalho 
- que se somam aos 100 co-
laboradores que já trabalham 
na fábrica.

“Com a chegada do pro-
cesso primário, seremos a 
primeira operação da JTI a 
ter toda a cadeia do produto, 
desde a pesquisa até a ven-
da ao consumidor. O primá-
rio era o elo que faltava na 
cadeia brasileira”, anuncia 
Flavio Goulart, Diretor de 
Assuntos Corporativos e 
Comunicação, ressaltando 
que, em 2018, a companhia 
já havia realizado um inves-
timento de R$ 85 milhões na 
região para a implementação 
de sua fábrica de cigarros.

As atividades de pesqui-
sas no Centro Mundial de 
Desenvolvimento Agronô-
mico, Extensão e Treina-
mento (Adet), passando pelo 
trabalho em campo, proces-
samento de tabaco, manu-
fatura, venda e distribuição 
de cigarros, geram cerca de 
2 mil empregos diretos de 
Norte a Sul do Brasil.

Entre os benefícios do in-
vestimento da JTI no país 
estão a agilidade na produ-
ção de cigarros para atender 
às demandas internas e de 
exportação, maior utilização 
do tabaco nacional e redu-
ção significativa de custos de 
logística, pois o tabaco não 
precisa ser exportado para ser 
desfiado na Alemanha antes 
de retornar ao Brasil. “O in-
vestimento contribuirá não 
apenas para o apoio à agen-
da de negócios da empresa 
a longo prazo, mas também 
para o processo de recupe-
ração da economia da região 
após este momento difícil 
que todos estão passando”, 
complementa Goulart.

O processo primário na 
fabricação de cigarros é a 
etapa que converte as fo-
lhas dos diferentes tipos de 
tabaco (Virgínia, Burley e 
Oriental) em misturas de 
tabaco desfiado de acor-
do com receitas específicas 
para a posterior fabricação 
dos cigarros. Isso envolve a 
umidificação do tabaco para 
manipulação, secagem para 
a produção final, ampliando 
certas partes e tostando ou-
tras.

Somente as maiores fá-
bricas possuem primários 
completos fornecendo o “cut 
filler” (fumo desfiado) pre-
parado, misturado e proces-
sado pronto para consumo 
no Processo Secundário – 
montagem e embalagem dos 
cigarros.
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Perdas das 3 maiores distribuidoras 
de petróleo serão menores

As perdas das três maiores distribuidoras de combus-
tíveis do Brasil devem ser bem menores que as previs-
tas para o primeiro trimestre deste ano. Essa é a opinião 
dos analistas do Credit Suisse que, apesar de conside-
rarem que o setor foi afetado pela guerra internacional 
nos preços do petróleo e pela queda do consumo com 
as quarentenas nas grandes cidades brasileiras, houve 
um aumento nas importações, e o início do fechamento 
do comércio só ocorreu em março. Com isso, o nível 
da margem de reposição da BR Distribuidora e da Raí-
zen deve ficar estável em relação ao último trimestre de 
2019, enquanto a Ipiranga deve apresentar um aumento 
de R$ 12 milhões.

Esses especialistas acham que os três players devem ter 
sofrido uma perda cerca de R$ 20 milhões, mas tiveram 
um ganho igual com a importação. A BR Distribuidora 
deve ser a maior beneficiada porque 25% da sua gasolina 
e do diesel no período vieram das importações; na Raízen 
esse nível de deve ter se situado em 20%, e em 15% na 
Ipiranga.

Credit defende financiamento das transmissoras
No setor elétrico, a equipe de análise do banco Credit 

Suisse acha que o governo até agora só se preocupou 
em proteger os consumidores e, na quarta-feira, liberou 
mais uma medida provisória, a de arcar com as con-
tas dos clientes de baixa renda, com custo de R$ 1,2 
bilhão. Porém, ainda não anunciou uma medida que é 
fundamental: o financiamento potencial para ajudar as 
empresas elétricas no capital de giro. O banco defende 
que, depois da proteção aos consumidores, o governo 
passe a considerar os balanços das empresas e aliviar a 
pressão na indústria a curto prazo. 

Para a equipe da XP Investimentos, as empresas 
de distribuição sofrerão os maiores impactos com a 
pandemia, pois haverá queda no consumo dos setores 
comercial e industrial. No mercado de geração, os 
riscos são as possíveis revisões de contratos, embora 
exista um fator positivo que é o menor risco hidro-
lógico neste ano com a combinação de queda na de-
manda e aumento dos reservatórios com mais chuvas 
no verão. Assim, a XP manteve “praticamente inalte-
radas” as estimativas para o segmento de geração e 
avalia que o de transmissão não deve sofrer nenhum 
impacto nas receitas e custos.

RD distribui dividendo adicional
Na Assembleia Geral Ordinária da Raia Drograsil foi 

aprovado o pagamento de dividendos adicionais, relati-
vos a 2019, no valor de R$ 20 milhões, o que correspon-
de a R$ 0,061147343 por ação e o pagamento será feito 
até 31 de maio. A RD foi considerada como um player 
defensivo com forte operação pelo Bradesco BBI, que 
aumentou sua recomendação de desempenho abaixo da 
média do mercado para neutra, com o preço-alvo pas-
sando de R$ 65 para R$ 110. Contudo, no setor, o banco 
prefere a Panvel por ter uma cotação 30% inferior à da 
Raia. Para a equipe do BBI, as farmácias são um dos 
segmentos mais defensivos, juntamente com supermer-
cados, em um cenário com Covid-19, ressaltando que o 
crescimento da rede de lojas será mantido em 240 em 
2020, com crescimento da receita de 14% em 2020 e 
17% em 2021.

IFC faz empréstimo para a Ânima
A Ânima Educação contratou um empréstimo de R$ 

450 milhões com a International Finance Corporation. 
O grupo paulista pagará juros pactuados pela taxa Libor, 
mais 2% ao ano, em parcelas a cada seis meses, sendo a 
primeira em 15 de março de 2023. O período de carência 
do empréstimo é de três anos e o prazo total de pagamento 
é de oito anos. Segundo a Ânima, o empréstimo contra-
tado é o terceiro investimento da IFC na empresa. A IFC 
participou como empresa-âncora da primeira oferta públi-
ca de ações em 2013 e em 2016 concedeu um empréstimo 
de longo prazo de R$ 139 milhões à empresa. Os recursos 
obtidos com o empréstimo são um “importante reforço de 
caixa” e apoiarão o projeto de aquisições, o que inclui as 
três empresas compradas no ano passado: a UniCuritiba, 
no Paraná; a AGES, na Bahia e Sergipe; e a Unisul, em 
Santa Catarina.

Totvs fica com Wealth Systems por R$ 27 mi
A Totvs adquiriu a Wealth Systems por R$ 27 mi-

lhões, pagando R$ 16,3 milhões imediatamente em di-
nheiro, e R$ 10,3 milhões em abril de 2021. O acordo 
inclui um preço variável adicional, condicionado à ob-
tenção de resultados até 2023. A Wealth Systems desen-
volve sistemas de CRM – Costumer Relationship Ma-
nager, ou gestão de relacionamento com os clientes, e 
SFA – Sales Force Automation, ou automação da força 
de vendas. Para o Itaú BBA a compra é positiva. Se-
gundo o banco, reforça o portfólio da Totvs e fortalece 
o seu plano estratégico. A Wealth Systems tem mais de 
450 clientes corporativos em setores-chave, com opor-
tunidades para a Totvs e as duas empresas têm parcerias 
desde 2017. O BBA mantém recomendação acima da 
média do mercado para a Totvs, com preço-alvo de R$ 
86,50 para a ação em 2020, com alta de 58,7%.

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) Apro-
vação 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 conver-
são 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 em-
presa 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 esti-
mada 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 obser-
vância 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 Pro-
curação 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 Edu-
ardo Reis da Matta - Presidente do Conselho de Administração.

Melhor momento para os  
grandes investidores mundiais

FMI: Países emergentes e pobres 
como os da AL estão em grande risco

Vários organismos inter-
nacionais têm traçado nos úl-
timos dias suas perspectivas 
sobre como ficará a economia 
mundial depois da pandemia 
do coronavírus. Nesta quinta-
feira, a diretora-gerente do 
Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI), Kristalina Georgie-
va, adiantou algumas análises 
sobre o tema.

“A pandemia de coronavírus 
causará a pior crise econômica 
desde a Grande Depressão” em 
1929, afirmou a diretora. Ela 
acredita que países emergentes 
e pobres como os da América 
Latina “estão em grande risco”. 
O FMI prevê publicar o relató-
rio completo com suas previ-
sões econômicas na próxima 
terça-feira.

A economista ressaltou 
ainda que nos últimos dois 
meses a saída de capital dos 
mercados emergentes foi 
de quase US$ 100 bilhões. 
“Eles precisam urgentemen-
te de ajuda”, insistiu.

A chefe do FMI enfatizou 
que o mundo está enfrentan-
do uma “crise como nenhu-
ma outra”. O organismo com 
sede em Washington, acre-
dita que 170 países de seus 

189 membros devem regis-
trar uma contração em sua 
renda per capita este ano. Há 
três meses, o Fundo projeta-
va um crescimento em 160 
países, reportou a AFP.

Georgieva disse que o 
crescimento global será ne-
gativo em 2020, sem citar 
números, em um discurso 
antes do início das reuniões 
semestrais do organismo, 
durante as quais a entidade 
multilateral publicará suas 
previsões.

Incertezas

“Ainda enfrentamos uma 
enorme incerteza sobre a 
profundidade e a duração da 
crise”, declarou Georgieva 
sobre as consequências do 
vírus respiratório. A chefe 
do FMI indicou que, assim 
como a emergência de saúde 
atinge mais severamente as 
pessoas vulneráveis, espera-
se que a crise afete mais os 
países mais pobres.

Também apontou que pa-
íses pobres e emergentes, 
na África, América Latina 
e parte da Ásia, enfrentam 
grandes riscos. 

“Todos os grandes inves-
tidores mundiais, sem exce-
ção, enxergam esse momento 
como o melhor para se fazer 
investimentos”, afirmou Ro-
berto Teperman, head of sa-
les (gestor de investimentos) 
da Legg Mason, uma das 
cinco maiores gestoras do 
mundo, ao comentar os be-
nefícios da diversificação e 
do investimento no exterior. 
Ele participou, nesta quinta-
feira, do projeto Encontros 
Digitais da InvestSmart, 
empresa credenciada à XP 
Investimentos, que está re-
alizando uma série de bate-
papos com as principais ges-
toras e assets.

“Quando expostos a essas 
circunstâncias, os agentes 
econômicos ficam sem um 
rumo”, o que aumenta, ain-
da mais, a incerteza. Dado 
o seu impacto, ele afeta não 
só a economia de um modo 
geral, mas também o merca-
do financeiro, cada vez mais 
globalizado. E coronavírus 
não é uma variável quanti-

ficável. Foi a primeira crise 
financeira sem uma variável 
financeira”, revela Teper-
man.

Ao fazer um retrato desta 
pandemia a classificou como 
a maior crise desde 1929, si-
nalizando que o investidor 
tem medo do imponderável. 
O executivo lembrou ainda 
que tivemos em pouco tem-
po, 2 “cisnes negros” - termo 
criado pelo autor Nassim Ta-
leb para explicar um evento 
raro, imprevisível e de gran-
des proporções, cujas conse-
quências são desconhecidas 
-: Rússia e Arábia Saudita. 
E, agora, o Covid 19.

Após ressaltar que março
foi o pior mês histórico das 
bolsas dos EUA e do Brasil, 
mostrando que as economias 
entrarão em recessão, o exe-
cutivo disse que a melhora 
no mercado financeiro, que 
já está acontecendo, não foi 
apenas pela quantidade de 
dinheiro que os governos es-
tão injetando, mas também 
porque agora já é possível 

conhecer melhor o vírus e 
como se comportam as cur-
vas de achatamento. Dessa 
forma, é possível prever o 
tempo da pandemia.

“O Índice de Basileia - 
que mede a solvência de 
determinada instituição fi-
nanceira -, nos EUA, era de 
3,3 em 2008. Hoje, está em 
13, ou seja, quase 4 vezes do 
que era. Então, é mais fácil 
de enfrentar essa crise atu-
almente do que se estivésse-
mos lá em 2008, ano em que 
várias leis foram aprovadas 
para uma possível nova cri-
se, possibilitando uma rea-
ção mais rápida. De 12 a 18 
meses, quando a vacina já 
estiver disponível, iremos 
encarar o Covid-19 como 
uma gripe normal”, prevê.

De acordo com Roberto 
Teperman, “a partir de 2022 
devemos ter um PIB mais 
forte, tanto no Brasil, quanto 
no mundo.”

O Fundo Legg Mason Cle-
arBridge US Large Cap Gro-
wth Fund conta com mais de 

US$ 20 bilhões de caixa. Há 
16 anos que mantém ativos 
na carteira, como Amazon, 
a maior varejista do mundo 
e a segunda maior operação 
de nuvem do planeta. Outro 
papel essencial para eles é a 
Dinsey, uma das 3 maiores 
empresas de mídia do mun-
do atualmente.

Suas maiores posições de 
ativos são na Amazon, Mi-
crosoft, Facebook e VISA, 
pois as pessoas vão conti-
nuar realizando compras em 
cartão. Outros ativos que 
também são essenciais para 
o Fundo são Alfabeth, Ap-
ple, United Health (saúde), 
ADOBE, Zoetis (maior pro-
dutor de vacinas para cães e 
gatos), Termo Fisher.xc etc.

A InvestSmart, assessoria 
de investimentos credencia-
da à XP Investimentos, rea-
lizou nesta quinta, mais En-
contro Digital com o head of 
sales, business development 
da Legg Mason, uma das 
cinco maiores gestoras do 
mundo, Roberto Teperman.

Financiamentos de veículos 
registraram queda em março

O CDC continua sendo a ca-
tegoria de financiamento de au-
tomóveis mais utilizada pelos 
consumidores brasileiros com 
86,3% de participação. Março 
registrou o menor volume de fi-
nanciamentos de veículos para 
o mês desde 2016.

Os d´resultados foram divul-
gados nesta quinta-feira pela 
B3, que opera o Sistema Na-
cional de Gravames (SNG), a 
maior base privada do país, que 
reúne o cadastro das restrições 
financeiras de veículos dados 
como garantia em operações de 
crédito em todo o Brasil.

Os dados já contemplam o 
impacto da pandemia do co-
ronavírus (Covid-19) no seg-
mento. O levantamento mos-
trou que a queda foi maior no 
financiamento de autos leves 
0km, que registraram redução 
de 17,4% na comparação com 
março do ano passado. 

O maior impacto negativo 
foi observado nas vendas a 
crédito de autos leves 0km, 
que iveram queda de -17,9% 
na comparação com março de 
2019. O consórcio apresentou 
queda, com participação de 
12,8% na preferência dos con-

sumidores em março, contra 
13% no mesmo mês de 2019. 
Os dados referem-se a todas 
as categorias de veículos (au-
tos leves, motos e pesados), 
informou o levantamento.

As vendas financiadas de 
veículos em março de 2020 
somaram 434,8 mil unida-
des, entre novas e usadas, 
incluindo autos leves, mo-
tos e pesados. Esse número 
representa um uma queda de 
-2,8% em relação a março de 
2019 e engloba veículos no-
vos e usados em todo o país.

Entre os automóveis leves, 
as vendas a crédito de zero 
quilômetro atingiram 82,4 mil 
unidades em março de 2020, 
queda de -17,4% sobre março 
de 2019; já as vendas finan-
ciadas de leves usados re-
gistraram queda de -0,6% na 
mesma base de comparação e 
somaram 251,6 mil unidades. 
O volume de financiamentos 
de veículos – incluindo autos 
leves, motos e pesados, no-
vos e usados – realizados em 
março foi o menor para o mês 
desde 2016, quando foram 
vendidas a crédito 410,2 mil 
unidades.
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ENEVA S.A. 
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21

NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração em 07/04/20
1. Data, Hora e Local: Aos 07/04/20, às 18h, na sede da Eneva S.A. (“Cia.”), 
situada na Praia de Botafogo, 501, bl. I, 4º e 6º Andares, Botafogo/RJ. 2. Con-
vocação e Presença: Convocação dispensada na forma do Estatuto Social 
da Cia., devido à presença, na forma do art. 14, §3º do Estatuto Social da Cia., 
da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Jerson 
Kelman, José Aurélio Drummond Jr., Lavinia Hollanda, Guilherme Bottura, 
Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Renato Antônio Secondo Mazzola e Fe-
lipe Gottlieb. 3. Mesa: Após a presença e disponibilidade dos membros do 
Conselho de Administração ter sido verificada, o Sr. Jerson Kelman assumiu 
a Presidência da Mesa e designou o Sr. Thiago Freitas para atuar como Se-
cretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a realização, pela Cia., da 4ª 
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie qui-
rografária, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos, (ii)
a autorização à diretoria da Cia. para praticar todos os atos necessários à 
efetivação, formalização e administração das deliberações desta reunião, as-
sim como representar a Cia. junto às entidades participantes da Emissão 
(conforme definido abaixo) e da Oferta (conforme definido abaixo); e (iii) a
ratificação dos atos eventualmente já praticados pela diretoria e demais repre-
sentantes legais da Cia., em consonância com as matérias acima. 5. Delibe-
rações: Após análise e discussões, os membros do Conselho de Administra-
ção deliberaram, por unanimidade, aprovar: (i) Nos termos do art. 16, inciso 
XI, do estatuto social da Cia., a realização, pela Cia., da 4ª emissão de debên-
tures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série 
única (“Debêntures” e “Emissão”), para distribuição pública, com esforços res-
tritos, nos termos da Instrução da CVM nº 476/09, conforme alterada (“Instru-
ção CVM 476” e “Oferta”, respectivamente), com as seguintes características, 
a serem reguladas na “Escritura Particular da 4ª Emissão de Debêntures Sim-
ples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, 
para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Eneva S.A.” (“Escritura 
de Emissão”): (a) Número da emissão: a Emissão será a 4ª emissão de de-
bêntures da Cia.. (b) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será 
de R$410.000.000,00, na Data de Emissão (conforme definido abaixo), sendo 
vedada a distribuição parcial das Debêntures. (c) Número de Séries: A Emis-
são será realizada em série única. (d) Quantidade de Debêntures: Serão
emitidas 410.000 debêntures (“Debêntures”), a serem subscritas pelos titula-
res das Debêntures (“Debenturistas”). (e) Valor Nominal Unitário: O valor 
nominal unitário das Debêntures será de R$ 1.000,00, na Data de Emissão 
(conforme definido abaixo) (“Valor Nominal Unitário”). (f) Data de Emissão: 
Para todos os fins de direito e efeitos, a data de emissão das Debêntures será 
aquela definida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”). (g) Regime de 
Colocação: As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição com 
esforços restritos, sob o regime de garantia firme de colocação, com relação à 
totalidade das Debêntures, nos termos da Instrução CVM 476, conforme o 
“Contrato de Estruturação, Coordenação e Distribuição Pública, com Esforços 
Restritos, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária, em Série Única, sob o Regime de Garantia Firme de Coloca-
ção, da 4ª Emissão da Eneva S.A.” (“Contrato de Distribuição”), com interme-
diação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de 
valores mobiliários (“Coordenadores”), sendo uma delas o coordenador líder 
da Oferta Restrita (“Coordenador Líder”), tendo como público alvo das Debên-
tures quaisquer investidores profissionais, nos termos definidos no art. 9º-A da 
Instrução da CVM nº 539/13, conforme alterada (“Investidores Profissionais”).
(h) Procedimento de Distribuição. O plano de distribuição seguirá o proce-
dimento descrito na Instrução CVM 476, observado o disposto no Contrato de 
Distribuição. Para tanto, os Coordenadores poderão acessar, no máximo, 75 
Investidores Profissionais, sendo possível a subscrição ou aquisição por, no 
máximo, 50 Investidores Profissionais. (i) Depósito para Distribuição e Ne-
gociação: As Debêntures serão depositadas para (a) distribuição no mercado 
primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e 
operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento CETIP 
UTVM (“B3”), sendo a distribuição das Debêntures liquidada financeiramente 
por meio da B3; e (b) negociação no mercado secundário por meio do CE-
TIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela 
B3, sendo as negociações das Debêntures liquidadas financeiramente por 
meio da B3 e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. Não obstan-
te o descrito neste inciso, as Debêntures somente poderão ser negociadas 
nos mercados regulamentados observadas as restrições previstas no art. 13 
da Instrução CVM 476, e uma vez verificado o cumprimento, pela Cia., de 

suas obrigações previstas no art. 17 da Instrução CVM 476, observado ainda 
o disposto no caput do art. 15 da Instrução CVM 476 em relação à negociação 
das Debêntures entre investidores qualificados, nos termos definidos no art. 
9º-B da Instrução da CVM nº 539/13, conforme alterada, bem como as exce-
ções estabelecidas em seus §§ 1º e 2º, conforme aplicáveis. (j) Destinação 
dos Recursos: Os recursos líquidos obtidos pela Cia. por meio das Debêntu-
res serão utilizados para reforço de capital de giro da Cia.. (k) Preço de Subs-
crição e Integralização: O preço de subscrição de cada uma das Debêntu-
res, na Primeira Data de Integralização (conforme definido abaixo) será o Va-
lor Nominal Unitário, e, caso ocorra a integralização das Debêntures em mais 
de uma data, o preço de subscrição para as Debêntures que forem integrali-
zadas após a Primeira Data de Integralização será o Valor Nominal Unitário, 
conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculada desde a Primeira 
Data de Integralização até a data da sua efetiva subscrição e integralização, 
utilizando-se 8 casas decimais, sem arredondamento (“Preço de Subscrição”). 
As Debêntures poderão ser colocadas com ágio ou deságio, a ser definido 
pelos Coordenadores, se for o caso, no ato de subscrição das Debêntures, 
desde que referido ágio ou deságio seja aplicado à totalidade das Debêntures 
em cada data de integralização. (l) Forma de Subscrição e Integralização: 
As Debêntures serão subscritas e integralizadas, no mercado primário, em 
uma ou mais datas, sendo considerada “Primeira Data de Integralização”, 
para fins da Emissão, a data da primeira subscrição e integralização das De-
bêntures. A integralização das Debêntures será realizada à vista, no ato de 
subscrição, em moeda corrente nacional, dentro do período de distribuição na 
forma do art. 7-A e 8º da Instrução CVM 476, e de acordo com os procedimen-
tos da B3, em valor correspondente ao Preço de Subscrição, sendo a liquida-
ção realizada por meio da B3, podendo haver ágio ou deságio. (m) Prazo e 
Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada em 
razão do resgate antecipado das Debêntures e/ou do vencimento antecipado 
das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritu-
ra de Emissão, o vencimento das Debêntures ocorrerá em 1 ano contado da 
Data de Emissão (“Data de Vencimento”). (n) Forma e Comprovação de Ti-
tularidade das Debêntures: As Debêntures serão emitidas na forma nomina-
tiva e escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados, sendo que, para 
todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo 
extrato das Debêntures emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, para as 
Debêntures custodiadas eletronicamente na B3, será expedido extrato em 
nome do Debenturista que servirá de comprovante de titularidade de tais De-
bêntures. (o) Conversibilidade e Permutabilidade: As Debêntures serão 
simples, não conversíveis em ações de emissão da Cia., nem permutáveis em 
ações de outras sociedades ou por outros valores mobiliários de qualquer 
natureza. (p) Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, nos 
termos do art. 58 da Lei das Sociedades por Ações, e não conferirão qualquer 
privilégio especial ou geral aos seus titulares, nem especificarão bens para 
garantir eventual execução judicial ou extrajudicial das obrigações da Cia. de-
correntes das Debêntures. (q) Garantias: As Debêntures não contarão com 
nenhum tipo de garantia. (r) Atualização Monetária das Debêntures: O Va-
lor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente. (s)
Remuneração das Debêntures: Sobre o Valor Nominal Unitário de cada uma 
das Debêntures, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da 
variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinancei-
ros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 
252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo 
diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”),
acrescida de sobretaxa de 2,50% ao ano, base 252 Dias Úteis (“Sobretaxa”, e, 
em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração”), calculados de forma exponen-
cial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a Primeira 
Data de Integralização ou da Data de Pagamento da Remuneração (conforme 
definido abaixo) imediatamente anterior, conforme o caso, até a data de efeti-
vo pagamento. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de vencimento 
antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, de acordo com a fór-
mula prevista na Escritura de Emissão. (t) Amortização do Valor Nominal 
Unitário. Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada em razão do 
resgate antecipado das Debêntures e/ou do vencimento antecipado das obri-
gações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de 
Emissão, o Valor Nominal Unitário será amortizado em uma única parcela na 
Data de Vencimento das Debêntures. (u) Aquisição Facultativa. A Cia. pode-
rá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures desde que observe o disposto no 
art. 55, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações, nos arts. 13 e 15 da Instrução 
CVM 476 e na regulamentação aplicável da CVM, devendo tal fato, se assim 
exigido pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, constar do rela-
tório da administração e das demonstrações financeiras da Cia.. As Debêntu-
res adquiridas pela Cia. poderão, a critério da Cia., ser canceladas, permane-
cer em tesouraria ou ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures 

adquiridas pela Cia. para permanência em tesouraria, se e quando recoloca-
das no mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável às demais De-
bêntures. (v) Pagamento da Remuneração: Ressalvadas as hipóteses de li-
quidação antecipada em razão do resgate antecipado das Debêntures ou do 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos ter-
mos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração será paga semestral-
mente, em duas datas, sendo o primeiro pagamento devido no prazo de 6 
meses contados da Data de Emissão e o outro na Data de Vencimento das 
Debêntures (cada uma dessas datas, uma “Data de Pagamento da Remune-
ração”). (w) Prêmio Extraordinário: Caso se verifique, por meio das informa-
ções financeiras trimestrais da Emissora, que o Índice Financeiro (conforme 
definido na Escritura de Emissão), exclusivamente no período entre 30/09/2020 
(inclusive) e 31/03/2021 (inclusive), conforme disposto na Escritura de Emis-
são, é superior a 4,5 e inferior a 5,0, a Emissora pagará aos Debenturistas 
prêmio equivalente a 0,125% flat sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntu-
res do Dia Útil imediatamente anterior à data estabelecida para pagamento do 
referido prêmio extraordinário (“Prêmio Extraordinário”). O Prêmio Extraordi-
nário será devido pela Emissora a cada trimestre em que houver descumpri-
mento do Índice Financeiro, observados os termos previstos na Escritura de 
Emissão. (x) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fazem jus as De-
bêntures serão efetuados pela Cia. (i) com relação àquelas que estejam cus-
todiadas eletronicamente pela B3, utilizando-se os procedimentos adotados 
pela B3; ou (ii) na hipótese de as Debêntures não estarem custodiadas eletro-
nicamente na B3, (a) na sede da Cia. ou, conforme o caso, (b) de acordo com 
os procedimentos adotados pelo Escriturador. (y) Prorrogação dos Prazos: 
Considerar-se-ão automaticamente prorrogadas as datas de pagamento de 
qualquer obrigação até o primeiro Dia Útil subsequente, se a data de venci-
mento da respectiva obrigação coincidir com dia que não seja considerado um 
Dia Útil nos termos da Escritura de Emissão, não sendo devido qualquer 
acréscimo aos valores a serem pagos. Para os fins da Escritura de Emissão, 
considera-se “Dia Útil” com relação a obrigações pecuniárias, inclusive para 
fins de cálculo, qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado decla-
rado nacional, ou ainda, com relação a obrigações não pecuniárias, quando 
não houver expediente comercial ou bancário na Cidade de São Paulo, Esta-
do de São Paulo, ou na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 
(z) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo impon-
tualidade no pagamento pela Cia. de quaisquer obrigações pecuniárias relati-
vas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de ju-
ros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de 
inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa não 
compensatória de 2% sobre o valor devido, independentemente de aviso, no-
tificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. (aa) Repactuação Progra-
mada. Não haverá repactuação programada das Debêntures. (bb) Amortiza-
ção Extraordinária Facultativa e Resgate Antecipado. As Debêntures não 
estão sujeitas à amortização extraordinária facultativa e resgate antecipado 
facultativo. (cc) Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures: A Cia. po-
derá realizar, a qualquer tempo a partir da Data de Emissão, oferta de resgate 
antecipado total das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais 
Debêntures, que será endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, 
assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas para aceitar o 
resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, de acordo com os 
termos e condições previstos abaixo (“Oferta de Resgate Antecipado”), da 
forma a ser descrita na Escritura de Emissão. (dd) Vencimento Antecipado: 
As Debêntures serão consideradas vencidas antecipadamente nas hipóteses 
e nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão. (ii) Autorizar a dire-
toria da Cia. a (a) negociar e celebrar todos os documentos e seus eventuais 
aditamentos, incluindo a Escritura de Emissão e o Contrato de Distribuição, 
assim como praticar todos os atos necessários à realização da Emissão e da 
Oferta, incluindo representá-la perante quaisquer entidades públicas ou priva-
das com o fim de obtenção do registro da Oferta, incluindo os eventuais adita-
mentos à Escritura de Emissão e ao Contrato de Distribuição; e (b) contratar 
os prestadores de serviços no âmbito da Emissão e da Oferta, conforme apli-
cável, incluindo, porém não limitado, os Coordenadores da Oferta, o agente 
fiduciário, a instituição financeira para atuar como escriturador, a instituição 
financeira para atuar como banco liquidante das Debêntures, os sistemas de 
distribuição e negociação das Debêntures e os assessores legais. (iii) Ratifi-
car os atos eventualmente já praticados pela diretoria e demais representan-
tes legais da Cia., em consonância com as deliberações acima. 6. Encerra-
mento e Lavratura: Nada mais havendo a ser discutido, a reunião foi encer-
rada e esta ata foi lida e aprovada pelos membros do Conselho de Administra-
ção. - Certifico que a presente é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de 
Administração da Eneva S.A., realizada em 07/04/20, às 18h, lavrada em livro 
próprio e assinada pelos membros do Conselho de Administração da Cia.. - 
RJ, 07/04/20. Thiago Freitas - Secretário.

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 Demonstra-
ções 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 Ex-
traordinária: (iv) Remuneração Global dos Administradores para o período 
de maio/2020 a abril/2021; (v) alteração do Estatuto Social para refletir ade-
quadamente 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 repre-
sentante legal ou por procurador constituído há menos de um ano, que seja 
acionista, administrador da companhia ou advogado. As pessoas que compa-
recerem 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.

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.

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.

Novas medidas para o mercado de crédito imobiliário
Caixa antecipa até 
20% para a obra 
ser iniciada

Novas medidas de finan-
ciamentos imobiliários da 
Caixa Econômica Federal 
poderão beneficiar mais 
de 5 milhões de famílias e 
preservar cerca de 1,2 mi-
lhão de empregos. As mu-
danças passam a valer a 
partir da próxima segunda-
feira (13). Em transmissão 
ao vivo pela internet nesta 
quinta-feira, o presidente 
da Caixa, Pedro Guima-
rães, explicou como será 
aplicado isso e qual será o 
papel das construtoras.

As medidas adotadas 
contemplam o mercado de 
crédito imobiliário, como 
carência para novos finan-
ciamentos, aumento do 

tempo de pausa nos con-
tratos e renegociação de 
dívidas, tanto para pessoas 
físicas quanto para as cons-
trutoras. No total, as ações 
representam R$ 43 bilhões 
em recursos no mercado 
imobiliário nos próximos 
meses. 

Segundo Guimarães, há 
um compromisso das cons-
trutoras de não demitir, ao 
renegociar os contratos com 
o banco. “Não aceitamos de-
missão. Queremos o maior 
tipo de proteção para os 
funcionários. É o equilíbrio 
entre a questão de preser-
vação de saúde e a questão 
econômica, que evita as de-
missões”.

Medidas para empresas

A Caixa anunciou a an-
tecipação de até 20% dos 
recursos do financiamento 
à produção de empreendi-

mentos para obras a serem 
iniciadas. O banco está dan-
do a possibilidade de ante-
cipação da liberação dos re-
cursos correspondentes a até 
três meses, limitado a 10% 
do custo financiado, para 
obras em andamento e sem 
atrasos no cronograma. O 
banco liberou ainda recursos 
de financiamento à produção 
não utilizados pela empresa 
nos meses anteriores, limi-
tados a 10% do custo finan-
ciado.

Outra medida é a im-
plementação da pausa nos 
contratos de financiamen-
to à produção por 90 dias, 
para clientes adimplentes 
ou com até duas parcelas 
em atraso, incluindo os 
contratos em obra. As cons-
trutoras também poderão 
fazer o pagamento parcial 
da prestação do financia-
mento, por até 90 dias, para 
os clientes adimplentes ou 

com até duas parcelas em 
atraso.

Será permitida a prorroga-
ção de carência por até 180 
dias, para os projetos com 
obras concluídas e em fase 
de amortização. Outra possi-
bilidade é a prorrogação do 
início das obras por até 180 
dias.

A Caixa disse que passa-
rá a admitir a reformulação 
do cronograma de obra, nos 
casos de contingências na 
execução por questões de-
correntes da pandemia de 
covid-19.

Com o objetivo de reduzir 
os riscos de contaminação 
e exposição dos clientes e 
empregados à covid-19, a 
Caixa ampliou o prazo de 
vencimento de laudos e ava-
liações.

O banco recomenda a uti-
lização dos canais digitais, 
como Internet Banking e 
App Habitação Caixa, além 

dos telefones 3004-1105 e 
0800 726 0505, opção 7, ou 
o número 0800 726 8068 
para renegociação de con-
trato. Conforme a agência 
Brasil, a Caixa implementou 
a pausa de 90 dias no finan-
ciamento habitacional, para 
clientes adimplentes ou com 
até duas parcelas em atraso, 
incluindo os contratos em 
obra.

Segundo Guimarães, 
quem já pediu dois meses de 
prorrogação terá a medida 
ampliada automaticamente 
para três meses. Ele acres-
centou que, se a crise se 
agravar, a Caixa poderá es-
tender o benefício por mais 
tempo.

Outra medida é para aque-
les clientes que usam o Fun-
do de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) para pagar 
parte das parcelas do finan-
ciamento. A partir de segun-
da-feira, os clientes do banco 

poderão pedir a pausa no pa-
gamento da parte não cober-
ta pelo FGTS da prestação, 
por 90 dias.

Outra opção para os 
clientes é continuar pagan-
do as parcelas, mas com re-
dução do valor por 90 dias. 
A medida é válida para 
clientes adimplentes ou 
com até duas parcelas em 
atraso.

A Caixa também oferece 
carência de 180 dias para 
contratos de financiamento 
de imóveis novos.

Aos clientes que constro-
em com financiamento da 
Caixa (construção individu-
al) será permitida a liberação 
antecipada de até duas par-
celas, sem a vistoria.

A Caixa anunciou ainda 
a renegociação de contratos 
com clientes em atraso entre 
61 e 180 dias, permitindo 
pausa ou pagamento parcial 
das prestações.

Petrobras reduz fornecimento de combustíveis para distribuidoras
A Petrobras já estaria 

reduzindo o fornecimen-
to de combustíveis para 
distribuidoras brasileiras 
afetadas pela queda na 
demanda provocada pela 
pandemia de coronavírus. 
Isso não implica em qual-
quer problema contratual, 

disseram duas fontes com 
conhecimento do assunto 
ouvidas pela agência Reu-
ters. Procurada, a empresa 
não comentou o assunto 
imediatamente, informou 
a agência.

Os contratos com as 
clientes da estatal foram 

feitos no modelo conheci-
do como take or pay, que 
permite essa flexibilização 
em momentos específicos e 
imprevisíveis.

A demanda pelos princi-
pais derivados de petróleo 
da Petrobras, diesel e ga-
solina, caiu mais de 50%, 

segundo uma das fontes da 
empresa.

“Os contratos com as dis-
tribuidoras possuem cláusu-
la de ‘take or pay’, que fle-
xibilizamos”, disse à Reuters 
uma das fontes. “Isso faz 
parte de contratos. Estamos 
em crise (de pandemia) Te-

mos que negociar”, afirmou 
a segunda fonte.

A pandemia de Covid-19 
provocou uma onda global 
de restrições ao transporte, 
com as recomendações de 
isolamento para evitar a pro-
pagação do vírus.

Com menos demanda 

das empresas e consumi-
dores, os compromissos de 
compra de produtos da Pe-
trobras, firmados no passa-
do, ficaram “com sobras”. 
Os termos contratuais e vo-
lumes vendidos atualmente 
não foram revelados pelas 
fontes.




