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Otimista,
FMI projeta
recuperação
em 2021
Renda per capita cairá
em mais de
170 países com o
Grande Lockdown

Pela primeira vez desde a
Grande Depressão, de 1929, tanto
as economias avançadas como as
economias em desenvolvimento e
de mercados emergentes estão em
recessão. Para este ano, a previsão
para as economias avançadas é de
queda de 6,1%. As economias em
desenvolvimento e de mercados
emergentes – cujas taxas de crescimento em geral são bem superiores às das economias avançadas
– devem registrar perda de 1% em
2020, ou queda de 2,2% se for excluída a China.
As previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) foram
comentadas pela conselheira
econômica e diretora do Departamento de Estudos, Gita Gopinath. Ela acrescenta que a renda

per capita deve cair em mais de
170 países. “Tanto as economias
avançadas como as economias em
desenvolvimento e de mercados
emergentes devem recuperar-se
parcialmente em 2021”, acredita
Gopinath.
“Partindo do pressuposto de que
a pandemia e as medidas de contenção necessárias cheguem ao pico no
segundo trimestre na maioria dos
países e que arrefeçam no segundo
semestre deste ano, projetamos, na
edição de abril do World Economic
Outlook, que a economia mundial
em 2020 caia 3%.
Apesar da queda drástica, o FMI
está otimista com a recuperação já
em 2021, quando espera um crescimento de 5,8%. Em janeiro, o Fundo previa que a economia mundial
cresceria 3,3% este ano.
“À medida que os países impõem as quarentenas e práticas de
distanciamento social necessárias
para conter a pandemia, o mundo
entrou em um Grande Lockdown.
A magnitude e a velocidade do colapso da atividade econômica que
se seguiu são diferentes de tudo o

Governadores do
Rio e do Pará
testam positivo
para coronavírus

A magnitude e a velocidade do Grande Lockdown é maior do que tudo que já
vimos, afirma Gita Gopinath
que já vimos”, assinala a diretora
do FMI.
O Fundo Monetário Internacional projeta queda de 5,3% da
economia brasileira este ano. Para
2021, a previsão é de recuperação,
com crescimento do PIB em 2,9%,
superior à estimativa divulgada em
janeiro de 2020, quando esperava

crescimento de 2,3% no ano que
vem.
A previsão para América Latina
e Caribe é de queda de 5,2% da
economia em 2020 e crescimento
de 3,4%, em 2021. As economias
avançadas, como os EUA, a Alemanha e o Japão, entre outros, devem crescer 4,5% no próximo ano.

Índice do BC confirma que economia já rateava antes da Covid-19
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br)
cresceu 0,35% em fevereiro na
comparação com janeiro (levando em conta as diferenças entre os
meses). Em relação a fevereiro de

2019, houve alta de 0,6%. Em 12
meses terminados em fevereiro de
2020, houve expansão de 0,66%.
No primeiro bimestre comparado
ao mesmo período de 2019, houve
crescimento de 0,33%.

BNDES estuda usar maquininhas
para liberar crédito a empresas
O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia,
Adolfo Sachsida, disse que é preciso manter a estrutura produtiva
do país para o momento em que for
possível haver a retomada da atividade econômica. Para ele, daqui
a cerca de três meses deve haver a
retomada da economia.
“É fundamental irrigar o mercado
de crédito, mandar dinheiro rápido
para os mais pobres e manter as empresas funcionando. Se as empresas
quebrarem, quando chegar o momento da retomada não vai ter nem
emprego nem empresa. Acaba que a
retomada fica muito lenta. O custo de
um choque transitório acaba virando
permanente”, assinalou.
Ele destacou que as medidas
de enfrentamento ao coronavírus
e de manutenção das empresas e
empregos são transitórias. “Todas
as medidas duram de três a nove
meses. Estão concentradas única e
exclusivamente no ano de 2020. Se
o choque é transitório, as medidas
também são transitórias”, disse.
Após a crise, o secretário defen-

de o retorno à agenda de reformas,
que deixaram o país mais vulnerável na economia.
O secretário afirmou que uma
preocupação atual é fazer com que
o crédito chegue às empresas. “O
crédito para microempresa realmente está precisando. Estamos
atentos a isso”, disse.
Em debate por videoconferência,
o secretário de Infraestrutura da Secretaria Especial de Produtividade,
emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Diogo Mac
Cord, reconheceu que o crédito não
está chegando às empresas.
Sem dar detalhes, Mac Cord
disse que o BNDES analisa o uso
das maquininhas de cartão para o
dinheiro alcançar quem realmente
necessita. O secretário de Infraestrutura alegou que ainda se estuda
qual o bloqueio, já que o governo
liberou R$ 1,2 trilhão para os bancos. A exigência de garantias e os
juros – que subiram apesar do aumento de liquidez – estão entre as
principais razões para o crédito ficar parado nos bancos.

O resultado confirma que a economia brasileira, ao contrário do
que afirmava – e continua afirmando – o governo, já vinha em queda
antes das paralisações para conter o
coronavírus.

Em janeiro de 2020, o IBC-Br
acumulava alta de 0,86% em 12
meses, bem superior à de fevereiro. Na comparação entre o primeiro
mês deste ano e o de 2019, a alta
também foi maior, de 0,69%.

O governador do Estado do Rio
de Janeiro, Wilson Witzel (PSC)
anunciou à tarde em seu Twitter
que testou positivo para o coronavírus. No vídeo, diz que já não se
sentia bem desde sexta-feira com
febre, dor de garganta e perda de
olfato e o resultado saiu nesta terça.
Anunciou que continuará trabalhando, remotamente e termina com
a publicação: “Com as medidas restritivas que tomamos, a pandemia
está aos poucos sendo controlada
no RJ. Mas volto a pedir, fique em
casa. Ainda estamos no meio da
crise, não desafie essa doença.” O
governador do Pará, Hélder Barbalho, também divulgou teste positivo para a Covid-19.
Em São Paulo, o governador
João Doria Jr. (PSDB) anunciou
duas medidas para reduzir os gastos da máquina pública, com a previsão de queda na arrecadação de
cerca de R$ 10 bilhões para abril,
maio e junho, devido à crise provocada pela pandemia.
“Estamos cortando custos no
Governo de São Paulo para preservar salários e empregos. Teremos
uma queda de arrecadação de R$
10 bilhões de abril a junho”, anunciou, indo na contramão do que
recomendam os economistas, que
defendem atuação do estado para
impedir érda maior na economia.
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Maia desmente governo e diz que
ajuda para estados é de R$ 22 bi
O presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), criticou o Governo Federal por atuar contrariamente à proposta de ajuda emergencial
a estados e municípios por meio da
recomposição nominal das perdas
de ICMS e ISS, aprovada ontem
pelos deputados (PLP 149/19).
Segundo Maia, a contraproposta
do governo para ajudar os entes federados é de apenas R$ 22 bilhões,
e não R$ 77 bilhões, como o Ministério da Economia tem divulgado.
Nesta terça-feira, o Poder Executivo encaminhou ao Congresso
Nacional, conforme previsto no
Orçamento de 2020, proposta de
crédito suplementar em que pede
autorização do Congresso Nacional para quitar, por meio de endividamento, despesas correntes de
R$ 343,6 bilhões (PLN 8/20). De
maneira simplificada, a Agência
Câmara Notícias define a medida
como alguém pegar dinheiro no
banco para pagar o aluguel.
A Constituição proíbe a realização de operações de crédito
(emissão de títulos públicos) que

excedam as despesas de capital (investimentos e amortizações de dívida). Essa “regra de ouro” só pode
ser contornada por meio de créditos suplementares ou especiais com
finalidade específica e aprovados
pelo Congresso por maioria absoluta – pelo menos 257 deputados e
41 senadores.
O PLN 8/20 busca essa autorização, a exemplo do que aconteceu no
ano passado e é possível que ocorra
até 2022. As despesas de R$ 343,6
bilhões estão previstas no Orçamento
para 2020 e são obrigatórias. A maior
parte dos gastos envolvidos (R$
213,7 bilhões) corresponde a benefícios do Regime Geral de Previdência
Social, como pensões e aposentadorias do setor privado, além de sentenças judiciais relacionadas.
A proposta deve ser agora analisada pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional, que ainda não foi instalada
nesta sessão legislativa. Depois seguirá para discussão e votação por
deputados e senadores em sessão
conjunta do Congresso.
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A indústria e o coronavírus:
presente, passado e futuro
A pandemia do novo coronavírus, que já atingiu
213 países, infectou cerca
de 1,9 milhão de pessoas e
levou a óbito 121 mil pessoas no mundo até 14 de
abril, também atingiu o
nosso país. Estamos neste
momento em isolamento
social, para evitar o colapso
do nosso sistema de saúde.
Temos que aproveitar
este momento, em que estamos em um ritmo menos acelerado que o usual, para refletirmos sobre
o presente, o passado e o
futuro do país e de sua indústria.
O processo de globalização se constitui pelo
modo como os mercados
de diferentes países e regiões interagem, negociando
mercadorias e aproximando pessoas. Costumes, tradições, itens de culinária
e produtos típicos de determinada localidade passam a estar presentes em
outros lugares totalmente
diferentes. Isso acontece
graças à troca de informações e à liberdade que a
globalização pode proporcionar.
A quebra de fronteiras
gerou uma expansão capitalista, onde foi possível
realizar transações financeiras e expandir os negócios – até então restritos
aos mercados internos –
para mercados distantes,
de países desenvolvidos ou
emergentes.
No Brasil, a globalização
trouxe efeitos positivos, tais
como o acesso a produtos e
serviços a preços mais acessíveis e o incremento da exportação de commodities,
entre outros produtos, mas
os malefícios também foram grandes: houve uma
desindustrialização do país,

sob o argumento de que os
preços cobrados pelas indústrias brasileiras eram
muito caros em comparação, principalmente, aos
preços asiáticos, gerando
uma grande perda de postos de trabalho no Brasil e,
em consequência, contribuindo para o empobrecimento da população.
Mas o pior sintoma da
globalização estamos sentindo neste momento de
crise da Covid-19. A desindustrialização fez com
que o Brasil ficasse extremamente dependente dos
países asiáticos no que diz
respeito à compra de equipamentos de proteção individual para as equipes de
saúde, bem como dos hoje
famosos respiradores para
o atendimento de pacientes
internados em estado crítico.
O mundo está disputando ferrenhamente esses
equipamentos, e os países
mais ricos usam não só o
dinheiro como a sua influência para obtê-los, em
detrimentos de países em
desenvolvimento como o
Brasil. Estamos em uma
guerra sem regras, na qual
a globalização mostra seus
efeitos de forma muito
cruel.
Temos certeza de que
vamos passar por esse momento e muito em breve
poderemos voltar à normalidade, mas o mundo não
será mais o mesmo – haverá
um maior empobrecimento de todas as pessoas de
todas as classes sociais, e,
com certeza, teremos mais
desemprego no país, independentemente da vontade
das autoridades.
Especialistas do mercado
dizem que podemos comparar a crise atual com a

Grande Depressão de 1929,
que causou altas taxas de
desemprego e quedas drásticas do produto interno
bruto de diversos países,
bem como uma redução
drástica na produção industrial, nos preços de
ações negociadas nas bolsas
de valores mundiais e em
praticamente todos os indicadores que medem a atividade econômica dos países.

Construção naval
pode ajudar o
país a recuperar
a economia e o
emprego
Precisamos
aprender
com as lições do passado
para podermos superar as
crises do presente e avançar rumo a um futuro melhor. Neste sentido, o exemplo dos EUA naquela crise
pode servir de parâmetro
para a retomada de nossa
industrialização.
Naquele momento crítico, foi feito um pacto entre
governo, indústria e consumidores para a criação
de empregos para a população afetada. Os órgãos
governamentais foram direcionados para a tarefa
urgente de planejar, administrar e empregar, direta
ou indiretamente, milhares de trabalhadores para
construção de aeroportos,
escolas, hospitais, pontes e
represas. Estes projetos federais forneceram milhões
de empregos aos necessitados.
Trazendo essa experiência para a indústria de

A Reforma
Tributária deve
ser gradual

construção naval brasileira, entendemos que, por ser
esta uma indústria que gera
muita mão de obra, podemos ajudar o país a superar
a crise. Para isso, são necessárias algumas poucas providências, como, por exemplo, seguirmos o exemplo do
Japão, que tem ajudado as
empresas nacionais a produzir naquele país, em substituição aos produtos adquiridos da China.
No nosso caso, isso significa que deveríamos voltar
a produzir no Brasil embarcações e plataformas
para produção de petróleo
e gás natural, como os FPSOs, com um índice de conteúdo local de, pelo menos,
40%, para podermos gerar
empregos não só na indústria naval como, também,
em sua extensa cadeia produtiva, e utilizarmos a Petrobras como instrumento
de indução na geração de
empregos, pelo retorno à
prática da contratação no
país, que foi desenvolvida
ao longo dos anos desde sua
criação e que deixou de ser
observada por suas últimas
administrações.
Ou pensamos na geração
de empregos nessa parceria entre a indústria e governo ou continuaremos,
por muito tempo, a ter que
socorrer a população com
uma renda mínima emergencial para sua subsistência em momentos de crise
como a que estamos vivenciando. Isso é uma questão
de escolha. Façamos a escolha certa, para o bem de
nosso país.

Uma verdadeira Reforma Tributária, para ser
justa e eficaz, deve considerar sete parâmetros
potencialmente antitéticos, sendo eles: a redução
da carga; a manutenção da capacidade financeira
do Estado; a simplificação do sistema; o respeito
à progressividade (mais ricos pagando mais); a
ênfase da incidência fora da produção; a defesa
do princípio da não-cumulatividade; e a preservação do pacto federativo.
Esses parâmetros devem ser conciliados, de
modo a harmonizar um sistema reconhecidamente caótico. Cabe dizer que são também potencialmente complementares, como fica claro
pelo seu exame. Por exemplo, a progressividade está relacionada à ênfase de incidência;
a não-cumulatividade, à redução da carga; a
capacidade financeira, ao pacto federativo, e
assim por diante. Trata-se, portanto, de um trabalho de sintonia fina.
A reforma é justificável não apenas pela alta
carga que a sociedade suporta hoje, na casa dos
35% do PIB, uma das maiores entre os países
em desenvolvimento, como pelo elevado grau de
complexidade do arcabouço tributário. O sistema
confuso, além de gerar burocracia, minando a
produtividade, aumenta o número de litígios na
esfera administrativa e judicial.

Reduzam o número de
litígios, liberando receitas
judicialmente engessadas

 Ariovaldo Rocha
Presidente do Sinaval –
Sindicato Nacional da Indústria
da Construção e Reparação
Naval e Oﬀshore.

MP do governo não garante
estabilidade aos trabalhadores
O Governo Federal publicou em 2 de abril a Medida
Provisória (MP) 935 com
mais uma série de medidas
para evitar a quebra de empresas e a perda de postos
de trabalho na crise da Covid-19 (coronavírus). A MP,
que possui validade imediata,
permite que as empresas reduzam o salário e a jornada
de trabalho de empregados
em até 100%. A redução salarial deverá ser acompanhada
da redução proporcional da
jornada, e o governo irá cobrir o corte dos salários por
meio do seguro-desemprego.
Entretanto, ao contrário do
que muitos empregados e empresas têm compreendido em
relação às mudanças anunciadas, nem todos os trabalhadores serão cobertos em sua
totalidade pelo governo. Isto
porque, primeiramente, a cobertura deverá estar limitada

ao teto do seguro-desemprego,
hoje em torno de R$ 1813.
Além disso, o valor será
calculado por meio da fórmula do seguro-desemprego, que
não considera o valor total da
remuneração do trabalhador.
Na prática, isto significa que
um empregado que tenha um
salário de R$ 2 mil, caso tenha o contrato suspendido pela
empresa, receberá apenas R$
1.479,88, sem complementação.
Já um funcionário de empresa que tenha como salário o
valor de R$ 3 mil, por exemplo, terá a cobertura limitada
ao teto de R$ 1.813. Claro, é
possível que o trabalhador estabeleça um acordo com a empresa para que haja a complementação do valor, mas nada
neste sentido é previsto pela
MP.
Outro ponto importante
da Medida Provisória a ser

esclarecido se trata da estabilidade. Foi determinado
que, caso um trabalhador tenha o seu contrato suspenso
por dois meses, por exemplo,
terá direito ao mesmo tempo
de estabilidade após o seu retorno.

Valor máximo
a ser pago é o
teto do segurodesemprego, de
R$ 1.813
Contudo, vale lembrar que
a estabilidade será um direito
apenas dos trabalhadores que
tiveram o contrato suspenso.
Deste modo, no caso de uma
empresa que faça a suspensão
de metade dos seus funcioná-

rios, apenas esta metade do
quadro de trabalhadores terá
direito à estabilidade.
Aderir à medida não é obrigatória, sendo assim, empresas
que escolherem não fazer a
adesão devem seguir respeitando a legislação trabalhista e
o que é previsto na Constituição Federal.
É importante que, em
meio à gravidade do cenário atual, trabalhadores e
empregadores fiquem atentos ao que é anunciado pelo
governo para verificar a melhor forma de se preservarem até o fim da pandemia.
O momento demanda principalmente planejamento e
a união de todos.

 Daniel Moreno
Advogado especialista em
Direito do Trabalho e sócio do
escritório Magalhães & Moreno
Advogados.

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

De 1988 até hoje, foram editadas no Brasil
mais de 390 mil normas tributárias, o que equivale a 1,92 por hora. O país tem mais de 70 tributos
em vigor, entre impostos, contribuições e taxas.
Esse emaranhado de leis e dispositivos é bastante
complexo e exige, por parte do contribuinte, em
especial as empresas, uma estrutura mínima de
planejamento e gestão tributária, a fim de prevenir erros e reduzir riscos.
Estima-se que 40% dos processos que abarrotam nossos tribunais estão relacionados à execução fiscal. O custo da “judicialização” da cobrança desses créditos tributários equivale a 1,3% do
PIB. O Brasil é o país em que as empresas gastam mais tempo para pagar tributos – em média,
1.958 horas por ano.
Os dois projetos de “Reforma Tributária”
que se encontram no Congresso (PEC-110, no
Senado, e PEC-45, na Câmara), contudo, não
têm a capacidade de atacar diretamente a “judicialização”. A rigor, não são uma “reforma”,
na melhor acepção do termo, mas projetos que
unificam alguns tributos em um imposto de valor agregado: o Imposto sobre Bens e Serviços
(IBS). Qualquer dessas PECs, em si, pode não
ser ruim, mas, isolada, não resolve todos os desafios, merecendo medidas adicionais.
Isso nos autoriza a dizer que a verdadeira
reforma deve ser feita de forma gradual, por
etapas, e com atenção a questões processuais
e procedimentais que reduzam o número de litígios, liberando receitas judicialmente engessadas. A MP 899/2019, do Contribuinte Legal,
aprovada no dia 24/3 pelo Senado, vai nesse
sentido, ao regulamentar a transação (negociação) em litígios fiscais. Permitirá a rápida solução de conflitos e ganhos significativos em
arrecadação: R$ 6,3 bilhões, somente este ano.
Mas o trabalho está apenas começando. É preciso persistir nos esforços pela simplificação e
racionalização.

 Nilson Mello
Advogado e jornalista, pós-graduado em Direito
Tributário e em Economia, é membro da Comissão
de Direito Financeiro e Tributário do Instituto dos
Advogados Brasileiros (IAB) e sócio-diretor do
Ferreira de Mello Advocacia e da Meta Consultoria
e Comunicação.
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G7 apoia suspensão temporária do pagamento
da dívida das nações mais pobres do mundo

Dados de cartórios podem
dar transparência à Covid
O número de mortes confirmadas decorrentes do coronavírus no Rio de Janeiro chegou a 224 nesta terça-feira,
uma alta de 42 óbitos, ou 23%. Há ainda 121 mortes em
investigação. São 3.410 casos confirmados (inclusive o
governador Wilson Witzel); neste caso, o número cresceu apenas 5,5%. Em São Paulo, a alta foi de 14% no
número de mortes, 87, para 695. Os casos confirmados
se aproximam de 10 mil: são 9.371, alta de cerca de 5,5%
como no Rio. Os números são contestados por especialistas. Diante da falta de testes, acreditam em uma subnotificação elevada; os casos seriam ao menos 12 vezes
maiores do que os confirmados oficialmente.
Em todos os países há subnotificação, mas em escala
bem menor. No Reino Unido, desde 2005 há estatísticas sobre o número de mortos, por qualquer causa. O
coronavírus levou esta relação para o nível mais alto
nestes 15 anos, cerca de 40% acima da média. Na semana encerrada em 3 de abril, quase uma em cada quatro
mortes (22%) teve como causa a Covid-19. Na semana
encerrada em 27 de março, este percentual era de apenas
5%. Em Londres, a situação é mais grave: metade dos
óbitos envolveram o coronavírus.
Os cartórios do Brasil são informatizados e registram
todas as mortes. A divulgação desses dados poderia dar
não só alguma transparência, mas também uma noção
mais realista do que está ocorrendo no país.

Fake, o tetorno
A respeito da nota “Fake”, publicada aqui ontem, o
deputado Carlos Jordy (PSL-RJ) enviou o seguinte esclarecimento: “Em nenhum momento o deputado federal
Carlos Jordy falou ou publicou em rede social que o arrendamento do Hospital Oceânico custou R$ 58 milhões.
Jordy fez referência ao valor do contrato com uma organização social pelo período de seis meses. Como cidadão e parlamentar, Carlos Jordy considera que o valor
contratual de R$ 58 milhões está muito acima do preço
de mercado, por isso fará representação ao Ministério
Público para que sejam apuradas suspeitas de irregularidades.”
Para o leitor julgar, segue o texto publicado pelo
deputado no Twitter (mantida a grafia original): “O
coronavírus está sendo utilizado p/ justificar muita falcatrua, mas isso aqui é demais. O hospital está à venda
por 45 milhões, mas a prefeitura de Niterói faz contrato
c/ a ONG Viva Rio p/ usar 1/3 dos leitos no valor de 58
milhões. Representarei ao MP p/ q apure esse absurdo!” Abaixo da mensagem, ele ainda retuitou o texto:
“Prefeitura de NITERÓI RJ arrendou por 6 meses um
hospital privado de 140 leitos ao custo de 58 milhões.
A propriedade estava à venda por 45 milhões e apenas
40 leitos foram equipados. A ONG VIVA RIO ligada
ao PCdoB é quem está executando o serviço. Quem vai
investigar?”
Bem, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instaurou, em 26/3, procedimento para apurar as
condições de operação e gestão de hospital na Região
Oceânica de Niterói. Em 13/4, expediu novo ofício à
Prefeitura de Niterói requerendo informações sobre a
contratação da OS Viva Rio.
A coluna não precisava de assessoria, bastava recorrer
à memória ou ao Google, para publicar que Carlos Jordy
é deputado federal, e não estadual, como erroneamente
informou.

Novo normal
O Ministério da Economia espera que a crise passe
para retomar a “agenda de reformas”. Até no exterior já
se admite que, sem abrir mão de alguns anéis, os dedos
estão ameaçados. Como diz um amigo, “se voltarmos à
normalidade, teremos desperdiçado uma boa crise”.

Rápidas
O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região (TRT/RJ), desembargador José da Fonseca Martins Junior, é o convidado da presidente nacional do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), Rita Cortez, para
uma conversa na live desta quarta, às 17h, no perfil do Instagram @iabnacional. O tema será “O Judiciário frente
à pandemia” *** BVA Advogados promove agenda de
transmissões ao vivo #RecuperaBrasil com empresários,
empreendedores e especialistas de diversas áreas, de segunda a quinta, às 20h, no perfil @bvalaw. Nesta quarta
a live é com Diego Barreto, CFO e VP de Estratégia do
iFood *** A Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de
Diagnóstico por Imagem (Fidi) busca agentes administrativos, técnicos em radiologia (tomografia), auxiliares
de enfermagem e enfermeiros para atuarem temporariamente em suas unidades da rede pública de São Paulo.
Acessar fidi.org.br e buscar “Trabalhe Conosco” até 30
de abril.

O G7, grupo dos países
mais industrializados do
mundo (composto por Alemanha, Canadá, França, Estados Unidos, Itália, Japão
e Reino Unido) é favorável
a suspensão temporária do
pagamento da dívida das nações mais pobres do mundo,
caso os governos dos países
que compõem o grupo também aprovem a medida, disseram ministros das Finanças nesta terça-feira.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco
Mundial já pediram aos credores oficiais que prestem
socorro aos 76 países mais
pobres do mundo. Na segunda-feira, o FMI aprovou uma
suspensão de seis meses dos
pagamentos da dívida de 25
nações, a maioria da África.
Os membros do G7 se
acham prontos para proporcionar uma suspensão temporária dos pagamentos do

serviço da dívida (...), afirmaram em um comunicado
divulgado após uma reunião
por videoconferência.
Além disso, eles destacaram que apoiam o trabalho
do G20, integrado entre outros por China e Rússia, com
o Instituto de Finanças Internacionais (IIF, a associação
global de instituições financeiras), “para pedir aos credores privados que ofereçam
um tratamento comparável,

de forma voluntária”.
Conforme a AFP, o objetivo da iniciativa apoiada
pelo G7 é “fornecer apoio de
liquidez para ajudar estes países a lidarem com os efeitos
econômicos e de saúde da
crise”, segundo o resumo da
reunião, realizada no âmbito
das assembleias de primavera (hemisfério norte, outono
no Brasil) do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do
Banco Mundial (BM).

Portugal estuda solução para socorrer a TAP
O governo de Portugal está
tentando encontrar uma solução para a companhia aérea
TAP, que foi muito impactada economicamente pelo coronavírus. Nesta terça-feira,
o ministro de Estado da Economia e da Transição Digital
de Portugal, Pedro Siza Vieira, comentou sobre o socorro
a TAP e fez um balanço sobre
o estado da economia.
Ao participar de uma reunião de videoconferência com
25 economistas e acadêmicos.
quando foi questionado sobre
uma solução para a TAP, o mi-

nistro garantiu que o Estado
irá assegurar a sobrevivência
da companhia. Vieira não excluiu um potencial cenário de
nacionalização.
“Os mecanismos e instrumentos que temos à nossa
disposição para assegurar
essa continuidade são os mais
diversos. Não vamos excluir
nenhum deles, nem mesmo
a nacionalização”, afirmou
Vieira. A entrevista foi acompanhada pela agência Lusa.
Ele informou que está sendo planejada uma reabertura
gradual da economia, através

da suavização das restrições
previstas, mas sempre com
a confiança e segurança dos
cidadãos em mente. Ainda
não existe, porém, uma data
concreta para esta reativação,
visto que o estado de emergência poderá ser novamente
prolongado. Vieira não escondeu as previsões negativas
para o balanço econômico dos
próximos meses.
Quanto aos conselhos dados pelos economistas para a
retomada econômica após o
fim do estado de emergência, o
ministro reiterou a importância

de garantir a proteção dos cidadãos mais vulneráveis.
“Não vou entrar em detalhes sobre o conjunto de
reflexões feitas, mas, de uma
maneira geral, há uma partilha importante da ideia de
que temos de ir construindo uma confiança coletiva
na capacidade que tivermos
de proteger as populações e
os elementos mais frágeis à
medida que formos preparando para o levantamento
das restrições à atividade
econômica e circulação dos
cidadãos”, explicou Vieira.

BNDES destinará R$ 2 bi para financiar empresas do setor de saúde
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
(BNDES) informou que aprovou financiamento à empresa
RTS, que permitirá a implantação de mais 300 leitos de
UTI em hospitais públicos do
país.
A iniciativa faz parte do
Programa BNDES de Apoio
Emergencial ao Combate da
Pandemia do Coronavírus,
que vai destinar R$ 2 bilhões
em financiamentos a empresas do setor de Saúde. Ao
todo, a empresa vai receber
crédito de R$ 50 milhões. A
informação foi postada na
página do banco de fomento
na tarde desta terça-feira.
Em 16 de março, a RTS e
o Ministério da Saúde assinaram um contrato para locação
e gestão integrada de, no mínimo, 20 módulos de UTI adulta
ou pediátrica de alta complexidade, com dez leitos cada, para
ampliar hospitais federais de
grande porte em capitais brasileiras. Ao todo, portanto, serão
200 novos leitos.

O Programa BNDES de
Apoio Emergencial ao Combate da Pandemia do Coronavírus foi anunciado em 29
de março pelo presidente do
BNDES, Gustavo Montezano, como uma das ações do
Banco para o combate aos
efeitos do coronavírus.
Segundo o BNDES, o valor do financiamento contratado junto ao banco servirá
para cobrir os custos deste investimento, bem como, uma
eventual ampliação da demanda do Ministério da Saúde ou para outros hospitais
estaduais e municipais que já
estão em contato com a RTS.
A empresa já tem pedidos,
por exemplo, de secretarias
de Saúde dos Estados do
Ceará, Pernambuco, Rio de
Janeiro e Paraná solicitando gestão de leitos, além de
uma demanda adicional por
parte da secretária de Saúde
do Estado do Rio Grande do
Sul, que já possui contrato
de gestão de leitos com a
RTS há mais de sete anos.

China autoriza testes para
duas vacinas contra Covid-19
A China informou que autorizou ensaios clínicos para
duas possíveis vacinas contra
o novo coronavírus, a Covid-19. Segundo a Xinhua,
agência estatal de notícias chinesa, os testes de duas possíveis vacinas já começaram.
As duas vacinas são inativadas. As vacinas atenuadas
contêm o agente infeccioso
da doença vivo, mas extremamente enfraquecido. Já
as inativadas usam agentes
mortos, alterados ou apenas

partículas deles. Todos são
chamados de antígenos e têm
como função reduzir ao máximo o risco de infecção ao
estimular o sistema imunológico e produzir anticorpos.
As vacinas estão sendo
desenvolvidas pelo Instituto de Produtos Biológicos
de Wuahn, subordinado ao
Grupo Nacional Farmacêutico Chinês (Sinopharm) e
pela Sinovac Research and
Development, empresa com
sede em Pequim.

Dono da Havan demitiu mais
de 2 mil na Semana Santa

O empresário Luciano
Hang. dono da rede Havn,
demitiu mais de 2 mil pessoas na Semana Santa. De acordo com o DCM, os números
foram divulgados num grupo
de WhatsApp dos trabalhadores demitidos e confirmados pelo Sindicato dos Comerciários. Hang lidera ações
do empresariado de Santa
Catarina contra as medidas
de isolamento propostas pelo
Ministério da Saúde.
Assim como Bolsonaro,
ele quer o comércio funcionando em detrimento da saúde da população. O empresário já havia afirmado que

teria dinheiro para indenizar
os 22 mil empregados, fechar
a Havan e ir viver na praia.
Segundo reportagem do
DCM, o empresário teria
escolhido os que seriam demitidos entre os terceirizados porque eles não podem
ser incluídos no plano do
Governo Federal para quem
segura empregados na pandemia.
O Sindicato dos Comerciários calcula que em toda
Brusque, sede da Havan,
já ocorreram 4 mil demissões desde o início da pandemia, sendo metade disso na empresa de Hang.

O Ministério da Saúde
prevê uma saturação dos leitos de UTI no país nos próximos dias por conta da pandemia do Covid-19, por isso
a necessidade de ampliação
emergencial dos leitos disponíveis em todo o Brasil.
A RTS é uma empresa brasileira, há vinte anos no
mercado, especializada na
venda, locação e assistência
técnica de produtos médicohospitalares. A RTS também
presta consultoria para auxiliar na escolha de equipamentos e no treinamento do
corpo clínico e técnico das
instituições de saúde que
atende. Sua sede é no Rio
de Janeiro, mas possui filiais
ou centros de distribuição
em Porto Alegre, São Paulo,
Natal, Curitiba e, recentemente, no Ceará. A empresa,
que emprega 150 trabalhadores, gerencia mais de mil
leitos em cerca de 100 hospitais, públicos e privados.
O programa BNDES de
Apoio Emergencial conce-

de crédito emergencial, com
valor mínimo de R$ 10 milhões, para aumento da oferta de leitos emergenciais,
bem como de equipamentos,
materiais, insumos, peças,
componentes e produtos críticos para saúde, para atendimento das necessidades de
assistência às vítimas, diretas e indiretas, da pandemia
de Covid-19.
Com estes recursos, a previsão é de que três mil novos
leitos de UTI, quinze mil
respiradores pulmonares e
88 milhões de máscaras, entre outros materiais e equipamentos, sejam incorporados
ao sistema de saúde do país.
O “Programa BNDES de
Apoio Emergencial ao Combate da Pandemia do Coronavírus” se junta a outras iniciativas desenvolvidas pelo Banco
- como o “BNDES Crédito
para Folha de Pagamentos”,
o “Mais Capital de Giro” e o
“Suspensão de Pagamentos” –
voltadas à saúde e à economia
durante a epidemia.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF Nº 33.228.024/0001-51 NIRE: 33300031359

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária. Pelo presente edital,
ficam convocados os acionistas da WLM Participações e Comércio de
Máquinas e Veículos S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária, que se realizará às 17h00min do dia 30 de abril de 2020, na
sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 200 - 19º andar, Flamengo,
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: Item 1: Examinar e Votar as contas dos Administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019,
conforme Relatório da Administração; Item 2: Examinar e Votar o Balanço
Patrimonial e as Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas,
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; Item 3: Examinar e
Votar Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31
de dezembro de 2019, bem como a distribuição de dividendo obrigatório sobre
o lucro líquido ajustado do exercício de 2019, no valor de R$ 12.277.955,48,
(doze milhões, duzentos e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco
reais e quarenta e oito centavos) que corresponde a R$ 0,31975 por ação ON
e R$ 0,35172 por ação PN, a serem distribuídos aos acionistas, conforme
Proposta da Administração; Item 4: Considerando o estado de calamidade
pública decorrente da COVID-19, a Administração, com base no § 3º, do
art. 205, da Lei 6.404/76, propõe à Assembleia Geral que o pagamento de
dividendos seja efetuado até a data limite de 31 de dezembro de 2020, cabendo a Administração determinar a data de pagamento dentro do exercício
social do ano de 2020; Item 5: Fixar em 05 (cinco) o total de membros que
comporão o Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos para
o mandado que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2021; Item 6:
Fixar em até R$822.000,00 (oitocentos e vinte e dois mil reais) a verba média
mensal para remuneração do Conselho Administração, Diretoria Executiva
e Conselho Fiscal (se houver), para o período de maio de 2020 a abril de
2021; e Item 7: Eleição dos membros do Conselho de Administração para o
mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2021. Informações Gerais: (a) Nos termos do Artigo 1º da Instrução CVM 165/91, alterada
pela Instrução CVM 282/98, o percentual mínimo de participação no capital
social votante necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo
para eleição dos membros do Conselho de Administração, é de 5% (cinco por
cento), observado o prazo de até 48 horas antes da realização da Assembleia
para tal requisição; (b) Encontram-se à disposição dos acionistas na sede
da Companhia, na rede mundial de computadores no website da empresa
(www.wlm.com.br) e no website da CVM - Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br), os documentos relacionados às deliberações previstas
neste edital, conforme exigidos pela Instrução CVM 481/09, como também, o
Boletim de Voto à Distância (“Boletim”) onde os acionistas poderão exercer o
voto por meio de preenchimento e entrega do Boletim, obedecendo as regras
estabelecidas nos artigos 21-A a 21-X, da Instrução CVM 481/09; (c) Caso o
acionista seja representado por procurador, este deverá estar constituído há
menos de um ano, bem como, se for o caso, apresentar os atos constitutivos
de acionista pessoa jurídica e documentos comprobatórios de regularidade
da representação por parte dos signatários das procurações, em estrita observância ao disposto no art. 126 da Lei nº 6.404/76; e (d) Flexibilização das
exigências para o exercício do direito de voto à distância, ante a situação de
exceção decorrente da pandemia causada pela COVID-19, da seguinte forma:
1) Dispensando o Acionista de reconhecer firma na procuração ou no Boletim
de Voto à Distância; 2) Dispensando a autenticação do RG, RNE, CNH para
Pessoa Física; 3) Dispensando a autenticação dos documentos societários
para Pessoa Jurídica; 4) Aceitando o envio dos documentos por e-mail, sem
a necessidade de envio das vias originais por correio. Rio de Janeiro, 13 de
abril de 2020. Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti Presidente do Conselho de Administração.
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Aplicativo Sabe Invest oferece vivência real
das emoções da Bolsa sem o risco das perdas
12 Airbus A319
Imagine uma tragédia, daquelas hollywoodianas, 12
aviões Airbus A319 acidentados, em um intervalo de 30
dias. Desde o primeiro óbito, ocorrido em 16 de março,
em São Paulo (SP), conforme anúncio pelo médico infectologista David Uip e pelo secretário de Saúde do Estado
de São Paulo, médico José Henrique Germann Ferreira,
o número de mortos, no Brasil, até agora, pela Covid-19
equivale à capacidade média de transporte de passageiros correspondente a 12 aviões Airbus A319. (Enquanto
redigia a coluna, este número foi atualizado duas vezes.
Começou com 10 aviões). Quem acha que a mobilização
contra a doença é “histeria”, não sabe o que os números
dizem. O que a vida diz.

Alpargatas produz e doa EPIs
Roberto Funari, presidente da Alpargatas, anunciou publicamente uma prioridade incomum em empresas, participar do controle da pandemia da Covid-19. Ele quer ser
lembrado quando tudo passar. Juntar-se, quem sabe, a um
grupo de industriais brasileiros que podem ser lembrados
por contribuições à formação do nosso país e por procedimentos éticos, como os irmãos Vilares, como Claudio Bardela, como Einar Kock, como Kurt Mirov, como
Antonio Ermírio de Moraes, como Jones Santos Neves e
como Oswaldo Vieira Marques, alguns dos quais tive a
oportunidade de conhecer pessoalmente e até de desfrutar
da amizade.
A Alpargatas pretende produzir e doar 100 mil pares de
sandálias Havaianas para pessoal que trabalha com limpeza pública em cidades beneficiadas pela ação do Instituto Alpargatas. Funari também aposta o seu prestígio
na formação de uma rede de colaboradores, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e em Brasília,
pensando em distribuir 100 mil kits, incluindo álcool gel,
sabonete e alimentos, visando a travessia do período mais
hostil da pandemia. Além disso, a Alpargatas converteu
máquinas na Paraíba, com o objetivo de fabricar EPIs
para doação ao pessoal da saúde (200 mil máscaras, no
horizonte de quatro a seissemanas; jalecos, em parceria
com o Senai local; aventais e sapatilhas descartáveis).
Ademais, serão produzidos 18 mil pares de calçados
para doação ao pessoal da área hospitalar pública de Minas Gerais, Pernambuco e Paraíba, estados onde há fábricas da empresa.
Funari fez uma carreira internacional e tem experiência de trabalho em outros momentos em que pandemias
golpearam as economias de outros países e que por isso
tornou-se adepto de ações colaborativas e coordenadas
entre empresas e governos para a volta à normalidade.
Ocorre, no entanto, que normalidade é número de vezes em que um fenômeno se repete numa série observada
sistematicamente. Ou seja, “normal” é o que se repete,
não o que é natural ou desejável (diria o estagiário bom
de decoreba que “normal é o maior segmento de reta compreendido entre o círculo e a secante”). Ou seja, é apenas
uma medida.
Tão importante quanto as doações nestas ações colaborativas e coordenadas, ou mais, será o que deverá ser
aprendido (e desaprendido) no mundo pós-pandemia,
pós-quebradeira, no mundo “pós-normal”. Se voltarmos à
normalidade, teremos desperdiçado uma boa crise.
#fiqueemcasa

Pior do que o desespero
de ver as ações perdendo
valor rapidamente com a volatilidade do Ibovespa nos
últimos dias, foi o prejuízo
de muitos investidores que,
tomados pelo medo, equivocadamente venderam na
queda ativos que compraram na alta. Esse grande erro
ocorre principalmente pela
falta de conhecimento sobre
o funcionamento da bolsa.
Para quebrar este ciclo
e oferecer maior controle justamente no momento
em que o mundo financeiro
atravessará um dos períodos de maior volatilidade e
incertezas de sua história, a
Sabe Inteligência em Ações
da Bolsa, acaba de lançar o
aplicativo Sabe Invest. A solução oferece respostas tanto
à curiosidade de quem nunca
se aventurou em um pregão,
como ao desejo de investidores experientes em ter
um acompanhamento ágil
e amigável do desempenho
de suas carteiras a qualquer
hora e lugar.
“O app permite que os
leigos tenham a experiência
real do dia-a-dia no mundo dos investimentos sem a
necessidade de correr o risco de perdas. Ele também
oferece aos aplicadores reais uma fotografia do desempenho de suas carteiras
praticamente online, o que é
sempre tranquilizador prin-

cipalmente em dias turbulentos como os que estamos
vivendo atualmente com a
epidemia do coronavírus e a
crise do petróleo”, afirma o
ceo da Sabe, Luiz Guilherme
Dias.
Ele lembra que o comportamento do Ibovespa é
bem diferente da carteira
do investidor. “É importante monitorar sua carteira,
pois as ações escolhidas têm
performance diferente da do
índice. Ao mesmo tempo, é
importante observar a qualidade das empresas de sua
carteira, dada pelos fundamentos das companhias”,
ressalta Dias.
Na funcionalidade destinada aos ainda não investidores, o usuário pode
escolher as empresas que
achar mais interessantes
para compor suas carteiras.
Elas são agrupadas em uma
conta que, apesar de fictícia,
passa a ser monitorada com
base nos fatos reais que envolvem estas companhias.
Suas variações positivas e
negativas são levadas em
consideração e o proprietário experimental pode ter a
noção do quanto teria ganho
ou perdido naquele período
se tivesse aplicado realmente seus recursos naqueles
ativos.
“Acreditamos que o APP
Sabe Invest será inclusive
uma ferramenta importante

para a comunidade acadêmica. Com ele, os professores
poderão testar a compreensão dos alunos sobre os
fundamentos da economia e
as tendências no mundo dos
negócios”, afirma.
Já na funcionalidade voltada aos investidores, eles
podem inserir os dados de
suas carteiras reais no aplicativo. A partir deste momento o app passa a calcular o atual valor de mercado
dessa carteira com base no
desempenho do mercado em
tempo quase real (delay de
15 min).
“Dessa forma, o investidor pode aproveitar, a qualquer momento, uma oportunidade de realização de lucro
para investir em outros ati-

vos com chance de melhores
retornos”, diz Dias.
Os investidores de perfil
mais passivo também podem se beneficiar utilizando
o aplicativo para monitorar
o desempenho do gestor do
fundo ao qual confiou seus
recursos. Isto porque nos
dois casos, tanto na carteira
real como na fictícia é feito
um diagnóstico apontando
quais ações estão acima ou
abaixo da variação do Índice
Bovespa (IBOV), baseado
no fechamento do pregão regular do dia anterior “Com
essa sinalização se torna
possível, a qualquer momento, fazer ajustes nas carteiras
buscando melhores retornos”, conclui.
O aplicativo Sabe Invest
já está disponível e pode ser
baixado gratuitamente na
google play e na app store.
Fundada em 1995, por um
grupo de analistas de investimentos, no Rio de Janeiro,
a empresa une tecnologia
desenvolvida à experiência, sensibilidade e visão de
especialistas em Mercado
de Capitais, constantemente atualizados em áreas que
vão da Geopolítica ao Comportamento do Consumidor,
e elabora relatórios de perfis
distintos, cujo conteúdo rico
ilumina as rotas, sinalizando
perigos e obstáculos, indicando rumos seguros a seus
clientes.

Cresce a procura por itens de limpeza no combate ao Covid-19
A indústria de produtos de
limpeza doméstica viu suas
vendas crescer significativamente nas últimas semanas.
Além dos cuidados com a
higiene pessoal, o Ministério
da Saúde tem orientado as
famílias e empresas a manter seus ambientes limpos e
desinfetados como forma de
evitar a contaminação pelo
vírus.
Diante destas orientações,
bem como as medidas de
isolamento anunciadas com
o objetivo de barrar o avanço do Covid-19, as vendas
de produtos de limpeza no
varejo físico cresceram 20%
entre os dias 23 de fevereiro
e 1º de março, período após
o anúncio do primeiro caso
de infectado pelo vírus no
Brasil, em comparação com
a semana anterior. Este dado
foi divulgado pela consultoria Nielsen, que destaca
também outros itens relacionados à higiene pessoal e de

ambientes, como o álcool
em gel (+623%), filtros de
ar (+100%), álcool (+85%),
produtos de limpeza em geral (+58%) e sabão líquido
(+33%).
Entre os dias 1º e 8 de
março, quando a Organização Mundial da Saúde
(OMS) reclassificou a atual
crise sanitária como pandemia, o mesmo levantamento
apontou que a procura por
itens essenciais em lojas físicas voltou-se para alimentos,
como arroz, feijão, café, açúcar e farinha (+31%). Ainda
assim, os produtos de limpeza apresentaram aumento na
demanda, com crescimento
de 21% nas vendas ao longo
deste período.
Tal comportamento se reflete também no comércio eletrônico nacional, onde cresceu
a busca por categorias como
higiene, limpeza caseira, produtos para bebê e mercearia
entre os meses de janeiro e

março deste ano. Destaca-se
também neste canal o crescimento acima da média no
número de novos e-consumidores, ou seja, aqueles que realizaram uma compra online
pela primeira vez no período
(Ebit/Nielsen, 2020).
As vendas do setor tendem
a ser beneficiadas, ainda,
pela resolução (RDC N° 350)
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),

que definiu critérios e procedimentos, em caráter extraordinário e temporário, para
fabricação e comercialização
de preparações antissépticas
ou sanitizantes oficinais sem
prévia autorização do órgão
regulatório. Assim, a produção destes itens poderá ser
feita de forma mais acelerada
a fim de atender ao aumento
expressivo na demanda observado até o momento.

SP: mercado imobiliário despencou com 1º caso de coronavírus
LAVE BEM AS
MÃOS, DEDO
A DEDO, COM
ÁGUA E SABÃO
VÁRIAS VEZES
AO DIA.
CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

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

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

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

SAIBA MAIS EM

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

APOIO DESTE VEÍCULO

Pesquisa do mercado
imobiliário, realizada pelo
Departamento de Economia
e Estatística do Secovi-SP
(Sindicato da Habitação),
apurou a comercialização de
3.611 unidades residenciais
novas na cidade de São Paulo em fevereiro deste ano. O
resultado foi 56% superior
ao mês de janeiro (2.315
unidades) e 65,9% acima
das vendas de fevereiro de
2019, que somaram 2.176
unidades.
No acumulado de 12 meses (março de 2019 a fevereiro de 2020), as 46.863
unidades comercializadas
representaram um aumento de 53,2% em relação ao
período anterior (março
de 2018 a fevereiro 2019),
quando foram negociadas
30.587 unidades.
De acordo com dados da
Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp), a cidade de São Paulo
registrou, em fevereiro, o
lançamento de 2.184 unidades residenciais, volume
1.327,5% superior ao apurado em janeiro (153 unidades) e 151,0% acima do total

de fevereiro de 2019 (870
unidades).
No acumulado de 12 meses (março de 2019 a fevereiro de 2020), os lançamentos na capital paulista somaram 56.710 unidades, 52,5%
acima das 37.191 unidades
lançadas no mesmo período
do ano anterior (março de
2018 a fevereiro de 2019).
A capital paulista encerrou fevereiro com a oferta
de 30.750 unidades disponíveis para venda - volume
4,2% inferior ao de janeiro
de 2020 (32.110 unidades)
e 57,3% acima do resultado
de fevereiro do ano passado (19.553 unidades). Esta
oferta é composta por imóveis na planta, em construção e prontos (estoque), lançados nos últimos 36 meses
(março de 2017 a fevereiro
de 2020).
A pesquisa demonstra que
o setor voltou a apresentar
bom ritmo de crescimento, a
exemplo de 2019, excetuando-se os resultados de janeiro de 2020, bastante influenciados pela sazonalidade do
período. Com 2.184 unidades lançadas, fevereiro ficou

atrás somente do mesmo
mês de 2011, quando foram
lançadas 2.902 unidades.
“Esse resultado mostra a
confiança do empreendedor
imobiliário”, diz Celso Petrucci, economista-chefe do
Secovi-SP.
As vendas tiveram desempenho ainda melhor.
Com 3.611 unidades comercializadas, fevereiro de 2020
registrou o melhor mês da
série histórica da pesquisa,
iniciada em 2004.
Os imóveis compactos
(com menos de 45 m²) e
aqueles com um e dois dormitórios apresentaram resultados positivos, demonstrando a preferência dos compradores. “Quando se observa o
comportamento por faixa de
preço, nota-se um aumento
na procura por unidade na
faixa de R$ 240 mil a R$ 500
mil, que registrou o maior
índice de venda sobre oferta.
Isso comprova que há uma
forte demanda por imóveis
acima dos parâmetros de preços do Minha Casa, Minha
Vida”, ressalta Petrucci.
Porém, a partir do anúncio, em 26 de fevereiro, do

primeiro caso de contaminação pelo coronavírus, precisamente na cidade de São
Paulo, o cenário do mercado
imobiliário mudou radicalmente.
“É certo que teremos, a
partir de março, resultados
inferiores, tanto em lançamentos quanto em vendas,
mas ainda não conseguimos
mensurar a dimensão desse impacto” explica Emilio
Kallas, vice-presidente de
Incorporação e Terrenos Urbanos do Secovi-SP.
Uma decisão importante
do setor foi a de manter os
canteiros de obras em funcionamento, desde que obedecidas medidas definidas
conjuntamente pelas entidades que representam empresas e trabalhadores.
“Passada essa crise, acreditamos que o mercado vai
retornar ao bom ritmo que
tem apresentado há vários
meses, porque imóvel, além
de bem necessário, constitui-se em reserva de valor,
e há uma grande demanda
reprimida na cidade de São
Paulo”, observa Basilio Jafet, presidente do Secovi-SP.
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China amplia emissão de
títulos para apoiar economia
Até 486,4
bilhões de
iuanes, cerca de
US$ 69,06 bilhões

As principais instituições
financeiras de desenvolvimento e política da China aumentaram a emissão
de títulos para reabastecer
seu capital enquanto fornecem mais empréstimos para
apoiar a economia contra o
choque da epidemia da Covid-19, mostraram os dados
mais recentes.
Em março, o Banco de
Desenvolvimento da China
(CDB), o Banco de Exportação-Importação da China (China Eximbank) e o
Banco de Desenvolvimento
Agrícola da China (ADBC)
emitiram até 486,4 bilhões
de iuanes (cerca de US$
69,06 bilhões) de títulos,
informou o 21st Century
Business Herald nesta terça-feira, citando dados do
provedor de informações
financeiras Wind.

Entre eles, foram emitidos
títulos especiais direcionados a campos relacionados
à contenção epidêmica e ao
desenvolvimento econômico, disse o jornal.
A ADBC ofereceu títulos
para fins como controle epidêmico, alívio da pobreza,
desenvolvimento rural, retomada do trabalho e produção
de carne suína.
Zhang Jiqiang, analista da
Huatai Securities, disse que
a expansão ativa do balanço
patrimonial faz parte dos esforços de ajustes anticíclicos
desses bancos.
Conforme a agência Xinhua, o jornal também disse que com a epidemia controlada, o CDB e os outros
dois bancos de política mudariam seu foco do apoio
de crédito, a partir da resposta de emergência à retomada da produção e outros
campos, como o setor manufatureiro e as pequenas e
micro empresas.
Especificamente, o CDB
apoiaria grandes obras de
infraestrutura, serviços sociais e públicos e projetos
que facilitem uma mudança
de motores de crescimento,

enquanto o China Eximbank ajudará a construção
do Cinturão e Rota e o comércio exterior. O ADBC

se concentraria na agricultura de primavera e na segurança de fornecimento
de grãos, disse ele.

Mercado acionário em alta
O mercado acionário chinês fechou nesta terça-feira
em alta, com o indicador
referencial, o Índice Composto de Xangai, aumentando 1,59% e fechando em
2.827,28 unidades. O Índice
de Componentes de Shenzhen cresceu 2,47% encerrando o pregão em 10.475,7
unidades.
Também o ChiNext fechou
em alta de 3,24% nesta terçafeira, a 1.985,43 pontos.
Igualmente, o mercado
acionário de Hong Kong fechou nesta terça-feira com
uma alta de 135,07 pontos,
ou 0,56%, em 24.435,4 pontos. O Índice de Hang Seng
variou entre 24.283,13 e
24.546,39. O valor das transações somou 111,46 bilhões
de dólares de Hong Kong
(US$ 14,38 bilhões).
Baixa, por outro lado, nos
preços dos futuros de petróleo bruto fecharam em queda nesta terça-feira durante

o pregão diurno na Bolsa
Internacional de Energia de
Xangai.
O preço do contrato de petróleo bruto mais negociado
com entrega em junho caiu
13,5 iuanes (US$ 1,92), encerrando o pregão em 280,8
iuanes o barril.
No mesmo dia, o volume
total de comércio dos 18
contratos futuros listados na
bolsa chegou a 157.955 lotes, no valor de 45,7 bilhões
de iuanes.
E também na Taxa Overnight de Oferta Interbancária de Xangai (Shibor), que
mede os custos com que os
bancos chineses emprestam
dinheiro entre si, caiu 38,4
pontos básicos, para 0,994%
nesta terça-feira. A taxa de
sete dias diminuiu 14,4 pontos básicos, para 1,707%, a
taxa de um mês reduziu 1,2
ponto, para 1,353%, e a de
um ano baixou 2,5 pontos,
para 1,733%.

Fusões e aquisições no Brasil encolheram 26% no primeiro trimestre

Relatório trimestral do
TTR (Transactional Track
Record) sobre o primeiro
trimestre, divulgado nesta terça-feira, mostra que o
mercado de fusões e aquisições brasileiro fechou o período com uma queda de 26%
no volume de transações em
comparação com o mesmo
período de 2019. Fundos de
Private Equity e Venture Capital estrangeiros reduziram
seus investimentos em empresas brasileiras em 30%,
em relação ao primeiro trimestre de 2019, reportou o
TTR.
O TTR é uma plataforma
de desenvolvimento de negócio e pesquisa de transações que fornece conteúdo
para empresas privadas e listadas que fazem negócios na
Espanha, Portugal, América
Latina e Caribe.
A maior transação no período foi a conclusão por
R$ 2 bilhões da aquisição
pela nigeriana IHS Towers,
da CSS Cell Site Solutions,
fornecedora de soluções de
infraestrutura. No total, foram movimentados R$ 44
bilhões no Brasil em fusões
e aquisições com 239 transações envolvendo empresas
locais.
“Houve uma brusca interrupção de uma tendência de
alta que se repetia trimestre
a trimestre desde 2018. Já no
tocante ao valor total tran-

sacionado, foram movimentados aproximadamente R$
44,1 bilhões, o que representa um aumento de 18% em
relação ao mesmo período
do ano anterior”, destacou o
relatório.
O tecnológico continua na
liderança com 55 transações,
seguido pelo setor imobiliário e o setor financeiro com
33 transações cada. Em terceiro lugar, aparece o setor
de higiene cuidados da saúde, que não apresentou variação e se manteve com 24
transações.
Venture capital
A análise histórica concluiu este é o primeiro trimestre menos dinâmico dos
últimos três anos. O dado
mais positivo foi o número
de investimentos de Venture Capital (modelo de investimento em empresas de
médio porte que já possuem
carteira de clientes e receita,
mas que ainda precisam dar
um salto de crescimento)
que avançou 6% no primeiro
trimestre, somando 52 operações.
As transações envolvendo
esses fundos tiveram um aumento de 129% no total do
valor transacionado, totalizando R$ 1,84 bilhão, em relação ao mesmo período de
2019. O setor mais procurado pelos fundos foi o de Tec-

SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 30.458.020/0001-71 NIRE 33.3.0000065-8
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária. Ficam convocados
os acionistas da SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A. a se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada às 10h00min do dia 30/04/2020,
na sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 200 - 19º andar
(Parte), Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
para apreciação e deliberação das seguintes matérias: a) Relatório Anual
da Administração e Demonstrações Contábeis acompanhadas das Notas
Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao
exercício social encerrado em 31/12/2019; b) Destinação do lucro líquido
do exercício social encerrado em 31/12/2019 e pagamento de dividendos;
c) Eleição dos Membros da Diretoria e fixação de sua remuneração. Rio de
Janeiro, 14/04/2020. Wilson Lemos de Moraes Junior - Diretor-Presidente.

nologia onde foram registradas 30 transações, informou
o relatório.
Ao contrário de antes,
as aquisições de empresas
brasileiras por estrangeiras
no setor de Tecnologia e
Internet, tiveram uma redução de 47%. No sentido
contrário, foram mapeadas
no primeiro trimestre onze
transações onde empresas
brasileiras realizam aquisições no exterior, sendo os
Estados Unidos o destino
preferido, com cinco transações realizadas.
As operações transnacionais mapeadas pelo TTR no
primeiro trimestre refletem
uma diminuição considerável em relação ao mesmo
período de 2019. O volume
de aquisições realizadas
por empresas dos Estados
Unidos no Brasil sofreu
uma redução de 35%, porém mantiveram a posição
como as que mais adquiriram empresas brasileiras,
com quinze negócios e um
total de BRL 1,4bi transacionados, seguido por Singapura, França e Canadá,
todos com três transações
cada.
Negócio do trimestre
A conclusão da aquisição pelo grupo nigeriano
IHS Towers da empresa
brasileira de infraestrutura

de telecomunicações Cell
Site Solutions, fornecedora
de soluções de infraestrutura, foi o destaque do primeiro trimestre. A Cell pertencia
ao Goldman Sachs e Centaurus Capital LP. O negócio
foi firmado em dezembro de
2019.
A IHS Towers é a maior
provedora de infraestrutura
de telecomunicações móveis
da África, Europa e Oriente
Médio em número de torres
e a terceira maior empresa
multinacional independente
de torres do mundo. O grupo nigeriano já declarou que
pretende tornar-se o principal operador e desenvolvedor de infraestrutura de
telecomunicações compartilhada em mercados emergentes.
“A topografia e as áreas
urbanas compactas do Brasil
fornecem fatores macroeconômicos favoráveis para a
implantação de 4G e 5G”,
disse em dezembro o presidente da IHS, Sam Darwish,
em comunicado.
Em lei brasileira o comprador contou com a assessoria do escritório Souza,
Mello e Torres, enquanto
no lado vendedor esteve
o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. O Banco
Itaú BBA e o Citigroup foram os assessores financeiros da transação.

CEG RIO S.A.
CNPJ/MF Nº 01.695.370/0001-53 - NIRE: 3330016451-1
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas da CEG RIO S.A. a comparecer à
Assembleia Geral Ordinária (AGO), a se realizar no próximo dia 29 de abril
de 2020 às 11h (onze horas), em primeira convocação, de forma virtual, a
fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:
Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Exame e aprovação do Relatório da
Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras
auditadas de 2019, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas
e do Parecer dos Auditores Independentes, assim como do parecer do
Conselho Fiscal; 2. Aprovação da Distribuição de Resultados de 2019 e
da Destinação de parte da Reserva de Expansão; 3. Eleição de membros
do Conselho de Administração da Companhia; 4. Instalação e Eleição dos
membros do Conselho Fiscal da Companhia; e 5. Fixação da Remuneração
da Administração e do Conselho Fiscal. Informamos aos Srs. acionistas
que se encontram à disposição, na sede da companhia, os documentos
constantes da Ordem do Dia, conforme previsão legal. Os representantes
dos acionistas deverão comparecer à AGO munidos de instrumento de
procuração. Rio de Janeiro (RJ), 14 de abril de 2020. Antonio Gallart
Gabás - Presidente do Conselho de Administração.

Empréstimo obriga Neeleman
a vender ações da Azul
A Azul comunicou que seu controlador e fundador,
David Neeleman, se desfez de 9,3 milhões de suas ações
preferenciais, diminuindo o total de PNs de 11,4 milhões
para 2,11 milhões e levantando R$ 155,3 milhões com as
vendas, que foram realizadas entre os dias 12 e 18 de março e foram feitas pela corretora do Citigroup, atingindo
preços de R$ 10,60 a R$ 23,54. O maior volume financeiro foi o do dia 16, quando houve a venda de 2,75 milhões de ações a um preço de R$ 17,16, totalizando um
volume de R$ 47,20 milhões. Um detalhe, no dia 11 de
março, as ações da companhia aérea oscilavam na faixa
de R$ 33. Conforme formulário de posição consolidada
enviado à Comissão de Valores Mobiliários o empresário
reduziu em quase 50% sua participação na empresa, baixando de 5,08% para 3,05%, mas continua com o controle
pois detém 622 milhões das ações ordinárias.
Em comunicado, a Azul conta uma história de partir
os corações. No ano passado, Neeleman fez um empréstimo pessoal de US$ 30 milhões, usando como garantia
parte de suas ações na empresa. O impacto da pandemia
da Covid-19 no mercado de ações provocou uma chamada de margem no empréstimo e como não houve tempo
para levantar os recursos para evitar a execução a garantia, Neeleman saiu vendendo suas ações e “não vendeu
de maneira ativa nenhuma ação da Azul”. Para os analistas, as ações eram de propriedade do Neeleman e não
tem de prestar contas do empréstimo feito com agiotas.
Ele apenas perdeu a credibilidade, pois vendeu quando as
ações começaram a despencar e obteve US$ 47 milhões. A
propósito, como é uma venda passiva de ações?

Eneva aumenta proposta pela AES Tietê
A Eneva Energia comunicou que a AES Tietê já tem conhecimento, em detalhes, da proposta para a sua aquisição,
com o pagamento de R$ 2,75 bilhões aos seus acionistas e
a incorporação da holding paulista pela fluminense. Além
disso, cada um deles receberá uma ação da Eneva, que vi
emitir 91,9 milhões de novas ações ordinárias da Eneva.
A Eneva marcou uma reunião para dia 21 de abril e ressalta que a operação foi proposta antes da epidemia do Covid-19 e é vantajosa para os acionistas da AES Tietê, que
receberão parcela significativa em dinheiro. A companhia
paulista confirmou o recebimento dos documentos e elogiou a extensão do prazo da oferta, pela parte da Eneva.

Análise confusa do Morgan eleva Braskem
O número de investidores infectados deve estar exageradamente elevado e muitos também estão sendo atacados
de demência, pois participaram de uma alta de mais de
28% nas ações da Braskem que, no pregão desta terça-feira chegaram a ser negociadas acima de R$ 21. Para alguns
analistas, a alta foi provocada pelo fato do Morgan Stanley
ter elevou a classificação dessa ação para acima da média de mercado, citando como fatores o preço mais baixo
do petróleo e o dólar mais forte, que devem favorecer a
empresa brasileira. Fora, isso os analistas do banco norteamericano partem para o blá-blá-blá, que agora tem um
pequeno potencial de valorização pois estabeleceram um
preço-alvo de R$ 26,20, que agora tem um potencial de
valorização de 22%.
Colaborador dessa coluna, o analista português Armando Belo Pinto revela que não entendeu a afirmativa dos
técnicos da instituição “que o desinvestimento dos dois
controladores da petroquímica, a Odebrecht e a Petrobras,
ainda não foi precificado pelo mercado, o que ocorrerá nos
próximos dois anos”, porém ressaltam que a alavancagem
pode ser uma preocupação, mas não existem riscos de liquidez no curto prazo e a Braskem continuará a gerar muito
caixa, pois não precisa e não entrará em um ciclo de investimentos, o que deve garantir um retorno adequado. Outro
fator positivo é que a Braskem resolveu seu problema no
Estado de Alagoas no ano passado.
A CVM deve examinar todos os compradores da ação
da Braskem desde a semana passada e os vendedores de
hoje e dos próximos dias. Será que irá encontrar algum
fundo do Morgan?

Itaú empresta R$ 50 mi para Burger King
Para preservar o caixa afetado pelo coronavírus, o Burger King Brasil recebeu R$ 50 milhões de empréstimo do
banco Itaú BBA. As operações do Burger foram impactadas diretamente com a limitação na circulação de pessoas
e o fechamento das lojas físicas.
COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS
DO RIO DE JANEIRO - CEG
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 33.938.119/0001-69 - NIRE: 3330008217-4
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas da COMPANHIA DISTRIBUIDORA
DE GÁS DO RIO DE JANEIRO – CEG a comparecer à Assembleia Geral
Ordinária (AGO), a se realizar no próximo dia 29 de abril de 2020, às 10h
(dez horas), em primeira convocação, no endereço Av. Presidente Vargas,
nº 1001, 9º andar, sala 901 – Centro, Rio de Janeiro/RJ, a fim de deliberar
sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: Em Assembleia
Geral Ordinária: 1. Exame e aprovação do Relatório da Administração,
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras auditadas de
2019, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Parecer
dos Auditores Independentes, assim como do parecer do Conselho Fiscal;
2. Aprovação da Distribuição de Resultados de 2019; 3. Eleição dos membros
do Conselho de Administração da Companhia e do Presidente do órgão;
4. Instalação e Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; e
5. Fixação da remuneração da administração da Companhia e do Conselho
Fiscal. Informamos aos Srs. Acionistas que se encontram à disposição, na
sede da companhia, os documentos constantes da Ordem do Dia, conforme
previsão legal. Os representantes dos acionistas deverão comparecer à
AGO munidos de instrumento de procuração. O percentual mínimo de
participação no capital votante necessário à requisição da adoção de voto
múltiplo é de 5% (cinco por cento). Rio de Janeiro (RJ), 14 de abril de 2020.
Antonio Gallart Gabás - Presidente do Conselho de Administração.

6

Quarta-feira, 15 de abril de 2020

Financeiro

‘Retomada da economia,
só daqui a três meses’
Secretário de
Política Econômica:
medidas contra
crise são exclusivas
para 2020

Manter a estrutura produtiva do país para o momento
em que for possível haver a
retomada da atividade econômica. A recomendação
é do secretário de Política
Econômica do Ministério da
Economia, Adolfo Sachsida,
ao afirmar” nesta terça-feira
que daqui aos próximos três
meses deve haver a retomada da economia.
“É fundamental irrigar o
mercado de crédito, mandar
dinheiro rápido para os mais
pobres e manter as empresas
funcionando. Se as empresas
quebrarem, quando chegar o
momento da retomada não
vai ter nem emprego nem
empresa. Acaba que a retomada fica muito lenta. O
custo de um choque transitório acaba virando permanente”, ressaltou.
Após destacar que as medidas de enfrentamento ao
coronavírus e de manutenção
das empresas e empregos são
transitórias, disse que “todas
as medidas duram de três a
nove meses. Estão concentradas única e exclusivamente no ano de 2020. Se o choque é transitório, as medidas
também são transitórias”, Na
sua opinião, passada a crise
é preciso voltar à estratégia,

“que estava dando certo de
ajuste fiscal e combate à má
alocação de recursos”.
Agenda de reformas
Após a crise, o secretário
defende o retorno à agenda
de reformas, como o pacto federativo, a proposta
de emenda constitucional
sobre emergência fiscal, a
independência do Banco
Central e reformas administrativa e tributária. “Se a
gente retomar a agenda de
reformas, vamos estar preparando o nosso país para
uma base sólida. Se não
retomarmos, vamos ficar
patinando”, disse.
“É fundamental darmos
os sinais corretos para o
mercado para que tenha toda
a segurança do mundo que a
agenda de consolidação fiscal, o combate à má alocação
de recursos e o aumento de
produtividade está no nosso
radar” acrescentou.
Sachsida negou que o
governo tenha sido lento na
adoção de medidas contra a
crise. “Empresas já estão se
beneficiando de terem antecipado férias, suspendendo os contratos, o dinheiro
do coronavoucher de R$
600 já está chegando, repasses para a saúde foram
feitos. Destaco que todas
essas medidas foram tomadas muito antes de o sistema de saúde ter entrado em
estresse”
Sem entrar em detalhes,
o secretário afirmou que as
medidas de política fiscal
e monetária “vão chegar a

cifras de R$ 1 trilhão”. “As
nossas medidas foram tempestivas, foram de magnitude expressiva e estão em linha com a moderna política
econômica”
Segundo ele, uma preocupação atual é fazer com que
o crédito chegue às empresas.
“O crédito para microempresa realmente está precisando. Estamos atentos a
isso”, disse.
Ajudada União
Sachsida também comentou sobre o projeto de ajuda
financeira da União a estados, Distrito Federal e municípios para o enfrentamento
à pandemia de Covid-19,
aprovado ontem na Câmara dos Deputados. Ele disse
que o governo não concorda
com parte do projeto, que
na sua visão, preservaria a
desigualdade entre estados
mais ricos e os mais pobres.
Ele citou a medida de compensação de arrecadação do
Imposto de Circulação, Mercadorias e Serviços (ICMS)
e do Imposto sobre Serviços
(ISS) de 2020 em relação ao
ano passado.
“Quando se garante que
os estados vão ter o mesmo
nível de ICMS do ano passado, a transferência para São
Paulo é muito maior do que
para o Piauí. Está correto
isso? Nós queremos mandar
mais dinheiro para o estado
mais rico e menos dinheiro
para o mais pobre? Será que
uma transferência per capita não seria superior? Será

REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Edital de 1ª Convocação da Consulta Formal 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 5ª Série da 2ª Emissão de Certificados
de Recebíveis Imobiliários (“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela
presente, convocar os titulares, para que respondam à Consulta Formal da 5ª Série da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. (”Consulta Formal”), cuja data de apuração dos votos será o dia 05/05/2020.
A presente Consulta Formal será realizada nos termos da autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”),
por meio do Ofício-Circular nº 06/2020/CVM/SIN (“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 crise da Covid-19 e seu impacto direto sobre os terminais de passageiros administrados
pela companhia, evento de força maior com proporções ainda desconhecidas por todos, não será possível, ainda que
temporariamente, (i) realizar o pagamento das próximas parcelas de juros e amortização dos CRI, (ii) solicita carência
de 6 (seis) meses no pagamento de amortização e juros dos CRI, e ainda (iii) que fosse deliberada a substituição do
agente fiduciário e instituição custodiante da Emissão, funções exercidas pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários, inscrita no CNPJ sob o nº 17.343.682/0001-38 (Pentágono), a Emissora convoca os titulares para
a Consulta Formal, com a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar pela repactuação do prazo da Emissão, concedendo
carência à Socicam, de 6 (seis) meses, de forma retroativa a contar da parcela vincenda no mês de abril de 2020
(“Carência”), sendo que as parcelas compostas por juros e amortização não pagos durante o período da Carência,
serão incorporados ao saldo devedor dos CRI. 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 de abril de 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. 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 por repactuar o prazo de vencimento da Emissão, condicionado à aprovação ou da matéria constante do item (i) ou da matéria
constante do item (ii) acima, sendo que o prazo de vencimento da Emissão seria nessas hipóteses, prorrogado por 3
(três) ou por 6 (seis) meses, conforme o caso; (iv) deliberar pela suspensão por tempo indeterminado na obrigatoriedade de renovação da nota de classificação de risco de crédito da Emissão; (v) deliberar pela substituição da Pentágono, das funções de agente fiduciário e instituição custodiante da Emissão, e a aprovação da contratação da SLW
Corretora de Valores e Câmbio Ltda., inscrita no CNPJ 50.657.675/0001-86 (“SLW”), em substituição, nos termos da
proposta comercial da SLW encaminhada aos titulares bem como disponibilizada no site da Emissora; 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 05/05/2020 às 17 horas, aos cuidados da Emissora por e-mail para ri@reit.com.br. As deliberações constantes da
ordem do dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares dos CRI representando pelo menos: (i) 90%
(noventa por cento) dos CRI em circulação, para as matérias constantes dos itens (i), (ii), (iii) e (iv) da Ordem do Dia; e
(ii) 66% dos CRI em circulação, para a matéria constante do item (v) da Ordem do Dia. Uma vez aprovadas, as matérias
da ordem do dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI. Vale ressaltar, que para fins de apuração dos quóruns
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, em qualquer caso, aprovando-se a matéria constante do
item (i) ou do item (ii) da ordem do dia, bem como a matéria constante do item (iii), estará autorizada 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. Considerando a atual situação, totalmente atípica em virtude da crise do Covid-19, 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 serem pertinentes as solicitações feitas
pela Socicam. Ademais, a Emissora ressalta que caso não haja quórum de deliberação para a Consulta Formal, em
primeira ou em segunda convocação, adotará todas as providências previstas no Termo de Securitização, não obstante
a eventual convocação de assembleia de titulares ou de consulta formal para nova deliberação acerca das matérias
constantes da Ordem do Dia. A presente convocação, cujas deliberações serão tomadas por meio de consulta formal,
será enviada, 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. As informações necessárias ao exercício do direito de voto estarão disponíveis
no site da Emissora, no endereço virtual www.reit.net.br. Qualquer informação adicional deverá ser solicitada à Emissora no e-mail ri@reit.com.br. A consolidação dos votos será publicada no site da CVM até o dia 06 de maio de 2020.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 2020. Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.
Anexo I . Consulta formal dos CRI da 5ª Série da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebiveis Imobiliários S.A. Termo de Apuração de Votos: Com relação ao item (i) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte
forma: SIM( ) NÃO( ) ABSTENÇÃO( ); Com relação ao item (ii) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte
forma: SIM( ) NÃO( ) ABSTENÇÃO( ); Com relação ao item (iii) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte
forma: SIM( ) NÃO( ) ABSTENÇÃO( ); Com relação ao item (iv) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte
forma: SIM( ) NÃO( ) ABSTENÇÃO( ); Com relação ao item (v) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte
forma: SIM( ) NÃO( ) ABSTENÇÃO( ).
Nome do titular ou representante por extenso:
Assinatura:

n Monitor Mercantil

B3 prevê entrar no
setor de energia

que uma transferência focada no sistema de saúde não
seria superior? Vamos ter a
votação no Senado e eu espero que essas perguntas sejam amplamente debatidas”,
questionou.
Congelamento
O secretário defendeu
ainda que os servidores públicos tenham os salários
congelados por dois anos
para dar uma contribuição
ao enfrentamento da crise.
“Tem carreiras que merecem
reajuste, está muito defasado. Mas tem carreira que a
pessoa entra ganhando R$
15 mil, R$ 20 mil. Não é tão
complicado passar um ou
dois anos sem reajuste até
porque a inflação está baixa.
Olha que contribuição pequena: em uma inflação de
3% ao ano está pedindo que
a pessoa passe dois anos sem
ter reajuste salarial”, argumentou.
Ao defender o congelamento, Sachsida citou que
famílias brasileiras sustentadas por trabalhadores informais perderam entre 70
a 80% da renda. “Nos lares
brasileiros onde mais da metade da renda vem do setor
informal, a renda caiu entre
70% e 80%. O desemprego
está subindo a passos largos.
Será que está correto algumas pessoas não perderem
emprego e manterem o salário? É um convite que eu
faço à reflexão”, disse. Para
ele, é preciso cuidar de questões econômicas, mas também das morais.

A bolsa paulista B3 está
estudando fazer parte do setor de energia elétrica com
o lançamento de uma ferramenta para permitir o pré-registro de contratos fechados
entre empresas que operam
no chamado mercado livre
de eletricidade, disse o diretor de Produtos de Balcão,
Commodities e Novos Negócios, Fabio Zenaro.
Após ter obtido retorno
favorável da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM)
para o produto na semana
passada, a B3 espera disponibilizar a solução no terceiro trimestre deste ano,
segundo Zenaro.
No mercado livre, empresas com grande consumo
de energia podem negociar
o suprimento e seu preço
diretamente junto a geradores e comercializadoras, em
contratos que precisam ser
obrigatoriamente registrados
junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).
Conforme apurou a Reuters, hoje a maior parte dos
agentes do mercado registra
os contratos na CCEE somente às vésperas da liquidação financeira das operações.
Com o novo produto, a
B3 pretende incentivar o
pré-registro para aumentar
a transparência das operações, permitindo que outros agentes do mercado
possam ter algum grau de
informação sobre posições
e exposição financeira de
suas contrapartes, explicou
Zenaro.
“A ideia é que, quando
você vai fazer uma negociação com uma empresa, você
enxergue como está a posi-

ção dessa empresa no mercado”, afirmou ele, em teleconferência com jornalistas.
Sigilo
O executivo ressaltou, no
entanto, que a B3 ainda avalia como essas informações
seriam disponibilizadas, de
forma a garantir o necessário
grau de sigilo nas transações
do mercado.
A proposta de lançamento
do produto surgiu após conversas da bolsa com empresas do mercado elétrico, que
mostraram preocupação com
casos de inadimplência de
algumas comercializadoras
de eletricidade no ano passado.
“É uma solução por adesão, ninguém é obrigado a
fazer (o pré-registro). Estamos partindo do pressuposto de que vai haver uma alta
adesão e que essa adesão vai
chamar mais ‘players’... e
então você passa a ter uma
visão mais completa do grau
de exposição das contrapartes, isso ajudaria a dar mais
transparência”, disse Zenaro.
O diretor acredita que a
evolução futura do mercado
elétrico poderia incentivar a
B3 a trazer novas soluções
para o setor, como produtos
de gestão de garantias e até
a atuação como contraparte
central (clearing house), garantindo as operações.
“No limite, dá para pensar em uma bolsa de energia
daqui a um tempo... seria
uma possível consequência
se esse plano der certo e se
acontecer essa evolução ao
longo do tempo, também
dependendo dos clientes”,
afirmou.

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

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

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

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

SAIBA MAIS EM

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

APOIO DESTE VEÍCULO

