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Senadores tentam fazer 
‘caducar’ MP Verde e Amarela

Mudanças mais danosas foram aprovadas em destaque votado na calada da noite

STF apoia estados e municípios 
e impõe derrota a Bolsonaro

Mais de 37% das empresas admitem demitir durante pandemia

Governo liberou apenas 11% dos 
recursos para combater Covid

Ipea vê queda
de 1% no
consumo de bens 
industriais

O Indicador Ipea de Consumo 
Aparente de Bens Industriais, que 
mede a produção industrial inter-
na não exportada, acrescida das 
importações, teve recuo de 1% em 
fevereiro, em relação a janeiro. O 
dado foi divulgado pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea). Na comparação com feve-
reiro de 2019, o indicador cresceu 
1,2% Com a queda de 1%, resul-
tado que sucedeu alta de 11,1% 
no mês anterior, o trimestre móvel 
encerrado em fevereiro, apresentou 
recuo de 3,4%.

Senado aprova em 1º turno mas alivia 
a PEC do Orçamento de Guerra

Agencia Camara

Medida acaba com 
13º e abono de férias 
e facilita demissões

A Medida Provisória (MP) 
905/2019, que cria a Carteira Verde 
e Amarela, foi aprovada pela Câ-
mara dos Deputados na madrugada 
desta quarta-feira e encaminhada 
ao Senado. A MP tem que ser vo-
tada até 20 de abril, senão perderá 
validade. A resistência dos senado-
res é grande.

A MP retira diversos direitos 
trabalhistas. Os pontos mais polê-
micos são a permissão para o con-
tratado receber, mensalmente, os 
valores proporcionais do 13º salá-
rio, do um terço de férias e da multa 
indenizatória do FGTS e a redução 
desta multa, de 40% para 20%.

Na Câmara, esses pontos haviam 
sido retirados pelo relator, mas, 

passando por cima de um acordo, 
foi aprovado – por maioria aperta-
da, 243 votos a 214 – um destaque 
no Plenário, e essas regras volta-
ram ao texto remetido ao Senado. 
Na prática, o pagamento mensal 
significa o fim do 13º e do abono 
de férias, assim como facilita as de-
missões.

Contrário às mudanças, o sena-
dor Paulo Paim (PT-RS) afirmou à 
Agência Senado que o texto provo-
ca desequilíbrio entre empregados e 
empregadores. Ele também criticou 
a diminuição em 50% dos juros de 
atualização das dívidas trabalhistas 
em decorrência de decisão judicial 
e pregou que o Senado deve deixar 
a matéria “caducar”, perder a vi-
gência.

O senador Izalci Lucas (PSDB-
DF) vê na aprovação da MP mais 
uma alternativa para reduzir os 
efeitos do coronavírus na econo-
mia. “É mais um mecanismo de ge-
ração de emprego, principalmente 

o primeiro emprego. Ela foi feita 
antes da pandemia, mas de qual-
quer forma poderá ser aplicada 
agora também.”

A mesma defesa fez o vice-líder 
do governo no Senado, Chico Ro-
drigues (DEM-RR): “Nós precisa-
mos promover a garantia dos em-
pregos e salários além da criação de 
novos postos de empregos para que 
tenhamos a expectativa, ao passar 
dessa crise, do desenvolvimento 
econômico e social do nosso país”, 
acredita.

Para o senador Fabiano Contara-
to (Rede-ES), a flexibilização das 
normas trabalhistas traz redução 
dos direitos dos trabalhadores. Por 
essa razão, declarou seu voto con-
trário. “A fórmula do Presidente 
da República para criar empregos 
para os jovens: eliminar todos os 
direitos, transformando o emprego 
formal num equivalente à informa-
lidade. Não com meu voto!”, afir-
mou no Twitter.

Pesquisa realizada pela consul-
toria de Capital Humano, Fox Hu-
man Capital, na primeira semana de 
abril com mais de 200 executivos 
da área de RH identificou como as 
empresas estão planejando os pró-
ximos passos com a equipe diante 
do cenário de instabilidade econô-
mica gerado pelo coronavírus.

Segundo o levantamento, 38,7% 
das empresas não pretendem demi-

tir colaboradores durante a pande-
mia; 21,4% talvez reduzam o qua-
dro de colaboradores e 16,2% vão 
demitir e 23,7% ainda não tinham 
uma decisão definitiva.

“A maior parte está agindo com 
cautela neste momento e pretende 
preservar os ativos em capital hu-
mano. Afinal, sem pessoas a reto-
mada de crescimento seria ainda 
mais difícil. Para isso, elas estimam 

que o fim do isolamento social 
deve terminar na primeira semana 
de maio”, afirma Filippe Apolo, 
cofundador da Fox Human Capital.

Para a realização da pesquisa 
foram entrevistados executivos de 
empresas de diversos segmentos e 
portes, como Coca-Cola, Riachue-
lo, Profarma, Technos, Mercado 
Livre, Unimed, Bayer, GSK, entre 
outras.

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu que estados e muni-
cípios podem tomar as medidas que 
acharem necessárias para combater 
o novo coronavírus, como isola-
mento social, fechamento do co-
mércio e outras restrições. 

Com a decisão, os governadores 
e prefeitos também poderão defi-
nir os serviços essenciais que po-
dem funcionar durante o período 
da pandemia. A decisão, por una-
nimidade dos nove ministros que 
participaram online, representou 
mais uma derrota ao presidente Jair 
Bolsonaro, que tentava centralizar 
o controle.

O plenário referendou liminar 
proferida no mês passado pelo mi-
nistro Marco Aurélio, relator do 
caso, considerando que os governos 
federal, estadual e municipal têm 
competência concorrente para esta-
belecer medidas na área da Saúde. 
A ação foi protocolada pelo PDT. O 
partido alegou que a Medida Provi-
sória (MP) 926/2020, editada pelo 
presidente, é inconstitucional.

O entendimento do relator foi 
seguido pelos ministros Alexandre 
Moraes, Edson Fachin, Rosa We-
ber, Luiz Fux, Cármen Lucia, Ri-
cardo Lewandowski, Gilmar Men-
des e pelo presidente, Dias Toffoli.

Desde 6 de fevereiro, quando 
foi publicada a Lei 13.979, que 
determina medidas de enfrenta-
mento da emergência de saúde 
pública, foram editadas 11 medi-
das provisórias abrindo créditos 
extraordinários com diversas pro-
gramações para combater os efei-
tos da crise.

Apesar de os créditos somarem 
R$ 220 bilhões, até 12 de abril 
somente foram pagos R$ 24 bi-
lhões. São recursos para o benefí-
cio emergencial das famílias sem 
renda, para o seguro desemprego 
emergencial, para emprestar às 
empresas no pagamento dos salá-
rios, recursos da Ciência e Tecno-
logia para pesquisas sobre o tema, 
para as ações de saúde, para hos-
pitais universitários, para repor os 
valores dos fundos de participa-
ção de estados e municípios (FPE 
e FPM), Defesa, Relação Exterio-
res, entre outros. Os recursos não 

incluem os valores liberados pelo 
Banco Central para dar liquidez 
ao sistema financeiro.

Dos, R$ 24 bilhões pagos, R$ 
17 bilhões foram entregues para 
que os bancos emprestem às em-
presas para o pagamento da folha 
de salários. Essa linha de crédito 
para empresas de médio porte é 
financiada pelo Tesouro, que en-
tra com 85% dos valores. Os ban-
cos já receberam 50% dos valo-
res, mas há queixas de entidades 
de empresários que reclamam das 
exigências para liberação do cré-
dito.

Para os outros gastos, dos diver-
sos ministérios, que somam R$ 185 
bilhões em autorizações, há apenas 
R$ 7 bilhões em pagamentos. Há 
apenas 3,6% executado em bene-
fícios emergenciais que poderiam 
socorrer informais, desocupados, 
trabalhadores por conta própria e 
desempregados.

O Plenário do Senado aprovou 
em 1º turno o Substitutivo da PEC 
10/2020, que muda o regime fiscal 
e financeiro e facilita contratações 
do governo no período de calami-
dade pública. A Proposta de Emen-
da à Constituição, chamada de 
Orçamento de Guerra, tem como 
ponto mais polêmico a autorização 
para que o Banco Central compre 
títulos emitidos por empresas pri-
vadas em valor total superior a R$ 
1 trilhão.

Os senadores rejeitaram os desta-
ques do PDT, do MDB e do Pros ao 
substitutivo da proposta de emenda 
à Constituição (PEC) 10/2020. Em 
seguida, por acordo costurado pelo 
relator, Antonio Anastasia (PSD-
MG), foi aprovada a redação final, 
que agregou sugestões de senado-
res de diversos partidos.

A PEC permite ao Banco Cen-
tral atuar no desregulado mercado 
de balcão como um operador in-
dependente, podendo adquirir tí-
tulos privados, isto é, derivativos 
emitidos por empresas, tais como 
debêntures não conversíveis em 
ações e outros: CCB, CCI, CRI, 
CRA, NC.

Pela proposta do Senado, só po-
derão ser comprados títulos com 
classificação de risco BB- ou su-
perior; o emissor tenha qualidade 
de crédito certificada por ao me-

nos uma das três maiores agências 
mundiais de rating; o preço de re-
ferência tenha sido publicado por 
entidade do mercado financeiro 
acreditada pelo BC.

A coordenadora nacional da Au-
ditoria Cidadã da Dívida, Maria 
Lucia Fattorelli, afirma que as em-
presas de fato não receberão ajuda 
alguma. “Os únicos beneficiários 
dessa PEC serão os bancos”, de-
nuncia. “O mais grave é o fato de 
que esses papéis podres não são 
de hoje e não têm nada a ver com 
a crise da pandemia do coronaví-
rus. Levantamento publicado em 
novembro de 2019, portanto, bem 
antes da pandemia do coronaví-
rus, mostra que a carteira podre 
dos grandes bancos somava R$ 1 
trilhão, sem computar a correção 
monetária, e compreendia créditos 
acumulados ao longo de 15 anos”, 
assinala.

O texto altera a proposta apro-
vada pela Câmara e, caso seja con-
firmada em 2º turno no Senado, 
na sessão marcada para esta sexta-
feira, deverá voltar à primeira Casa.

Mais cedo, o presidente Jair Bol-
sonaro editou a Medida Provisória 
951, que anulou dispositivo da MP 
930 que dava aos diretores e servi-
dores do Banco Central imunidade 
em relação a decisões tomadas du-
rante a pandemia.
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Você sabe o que é valuation?

O rei está nu e o neoliberalismo exposto

Esse é um conceito muito im-
portante para os investidores de va-
lor – afinal, conhecer o real valor 
de uma empresa pode te ajudar a 
definir as melhores estratégias de 
investimentos. Mas se você está 
começando a investir agora e ainda 
não sabe bem o que é o valuation, 
não se preocupe. Neste artigo va-
mos falar um pouco mais sobre o 
que é e como funciona o valuation 
e porque ele é importante na hora 
de investir em ações.

O valuation, termo em inglês 
que pode ser traduzido como “ava-
liação de empresas”, nada mais é 
do que a metodologia usada para 
definir o real valor de um negócio 
– ou seja, seu valor intrínseco. As-
sim, a partir dessa análise, é possí-
vel projetar os preços das ações de 
determinada empresa no futuro e 
definir as melhores estratégias para 
os investimentos.

É importante salientar, no entan-
to, que o valuation faz projeções 
para os preços no futuro, mas, em 
alguns casos, esses preços podem 
sofrer distorções. Isso acontece 
porque toda empresa negociada 
no mercado de capitais pode sofrer 
com fatores externos, que não estão 
diretamente ligadas ao seu negócio.

De qualquer forma, essa meto-
dologia costuma ser muito eficien-
te, uma vez que no longo prazo o 
preço de mercado dos ativos tende 
a convergir para o seu real valor. 
Além disso, é preciso saber que 
existem vários tipos de valuation 

e as premissas, e os números usa-
dos para a análise podem variar de 
acordo com cada analista.

Tipos de Valuation
Como dissemos, existem vários 

tipos de valuation que podem ser 
usados para estimar o valor real de 
um negócio. Entre os modelos mais 
usados pelos analistas estão:
● Fluxo de Caixa Descontado 

(FDC) ou Discounted Cash Flow 
(DCF);

● Múltiplos de Mercado;
● Valuation Contábil;
● Valuation de Liquidação;
● Valuation Pré-Investimento;
● Valuation Pós-Investimento;

Fluxo de Caixa Descontado 
(FDC) ou Discounted Cash Flow 
(DCF)

O valuation feito a partir do mo-
delo de fluxo de caixa descontado 
estima o valor real de uma empresa 
a partir de projeções no seu lucro 
futuro empregando um desconto li-
gado ao risco do investimento. De 
maneira geral, os negócios tendem 
a apresentar fluxos de caixas de-
crescentes ao longo dos anos, por-
tanto o fluxo de caixa descontado 
calcula uma taxa para corrigir o su-
perávit ao longo do tempo.

Quanto maior o espaço de tem-
po, mais difícil e menos precisa se 
tornar a análise. Isso porque é pos-
sível ter uma ideia mais precisa do 
que vai acontecer no próximo ano 
do que nos próximos 20 anos. Nes-
se sentido, na maioria das vezes, 
esse tipo de análise usa entre cin-

co e dez anos para determinar suas 
projeções.

Múltiplos de Mercado
A metodologia de valuation a 

partir dos múltiplos de mercado se 
baseia na comparação de indicado-
res de empresas do mesmo setor 
para fazer suas projeções. Nessa 
modalidade, a escolha dos indica-
dores a serem usados na análise 
também pode variar. Entre os va-
lores mais comumente usados está 
o Ebitda (ou Lajida), indicador que 
reflete o lucro da empresa antes 
dos juros, impostos, depreciação e 
amortização.

Esse modelo, embora seja bas-
tante usual, pode enfrentar alguns 
problemas, sobretudo porque é di-
fícil encontrar empresas do mes-
mo setor que possuem o mesmo 
modelo de negócio. Além disso, o 
valuation a partir de múltiplos de 
mercado desconsidera o momento 
da empresa, o que pode gerar algu-
mas distorções.

Valuation Contábil
O modelo de valuation contá-

bil leva em conta para sua análise 
apenas a contabilidade da empre-
sa. Isso quer dizer que nessa me-
todologia apenas o valor do seu 
patrimônio líquido é considera-
do. Por isso, esse modelo é pou-
co eficaz em sua análise. Mesmo 
que ocorram descontos referentes 
a depreciação e amortização no 
período, o valuation contábil não 
consegue estabelecer um valor 
real para o negócio. Além disso, 

outro ponto fraco aqui é que o 
modelo desconsidera os bens in-
tangíveis da empresa, incluindo a 
marca, patentes e franquias, por 
exemplo.

Valuation de Liquidação
O modelo de valuation de liqui-

dação faz basicamente a soma de 
todas os ativos da empresa e depois 
subtrai os passivos. Em geral esse 
modelo é mais usado em cenários 
de liquidação da empresa, por isso 
nome valuation de liquidação. Nes-
se caso, o que os analistas buscam 
é definir um valor e um prazo pelo 
qual os proprietários do negócio 
podem liquidar o que restou do pa-
trimônio.

Valuation Pré-Investimento
O valuation pré-investimento 

está ligado ao valor do negócio 
antes de uma entrada de capi-
tal. Por exemplo, pense que uma 
empresa vai receber um aporte 
financeiro de R$ 100 milhões e 
que antes desse aporte o seu valor 
estimado era de R$ 60 milhões; 
esse último valor é o seu valua-
tion pré-investimento.

Valuation Pós-Investimento
O valuation pós-investimentos, 

como sugere o nome, é o oposto do 
valuation pré-investimento. Essa 
metodologia define o valor real do 
negócio após um aporte financei-
ro, por isso é usada para estimar a 
participação de um investidor na 
empresa. Além disso, o valuation 
pós-investimentos também torna 
possível fazer cálculos a respeito 

do crescimento do negócio.
Porque o valuation é tão impor-

tante na hora de investir em ações? 
O valuation é uma ferramenta que 
permite ao investidor conhecer o 
real valor de um negócio. Assim, é 
possível definir as melhores estra-
tégias para entrada e saída em de-
terminados ativos.

Quando você faz o valuation de 
uma ação e compara com o valor 
de mercado do ativo, pode perce-
ber se o papel está sendo negocia-
do acima ou abaixo do seu valor 
real. Se o preço de mercado de 
um ativo está abaixo do seu va-
lor intrínseco, então o papel está 
sendo negociado com desconto, 
e isso pode indicar um bom mo-
mento para entrada.

Por outro lado, se o preço do pa-
pel está maior do que o seu valor 
real definido pelo valuation, então 
o mercado está pagando caro por 
esse ativo.

Nesse sentido, o valuation é uma 
importante ferramenta que ajuda o 
investidor a evitar as armadilhas 
do mercado e pagar um preço dis-
torcido por uma ação. Contudo, é 
preciso ter em mente que fazer o 
valuation de um negócio não é uma 
tarefa tão simples e pode demandar 
muito tempo de estudo.

q  Tiago Reis
Formado em administração de 

empresas, foi sócio-fundador 
da Set Investimentos e é fundador 

da Suno Research.

O Brasil é um país rico, tem 350 
bilhões de dólares estadunidenses 
(USD) em reservas que nada ren-
dem (juros zero), duas das pes-
soas mais ricas do mundo e os 
bancos mais rentáveis do Planeta. 
Mas fica discutindo e postergan-
do pagar 120 dólares USD para as 
pessoas que foram incentivadas, 
por campanha estatal, e na práti-
ca obrigadas, devido ao moneta-
rismo e ao judicialismo fanáticos 
que destruíram grande parte dos 
empregos formais, a serem em-
preendedores, empresários indi-
viduais e hoje estão sem emprego 
e receita. Ou seja, deixando de ter 
a garantia dos salários e benefí-
cios sociais para batalhar pelo 
próprio alimento diário.

O Brasil continua sendo um país 
colônia e escravagista. Um país 
subdesenvolvido, sem soberania de 
qualquer ordem e, portanto, inca-
paz de decidir seus próprios rumos 
e seu destino. E esta é nossa tragé-
dia. E a grande corrupção nem são 
as comissões de políticos e empre-
sários, mas a venda do país, de suas 
riquezas, por gorjetas aos ricos bra-
sileiros, muitos residindo no exte-
rior, que nem impostos aqui pagam.

Mas o ponto a que nos levaram 
45 anos de governos neoliberais, 
apenas parcialmente desenvolvi-
mentistas nos governos do Partido 
dos Trabalhadores (PT), fica evi-
denciado com a crise do sistema de 
saúde na epidemia do coronavírus.

É indispensável que o caro leitor 
entenda que administrar é ação sis-
têmica. Se não há indústria, faltarão 
máquinas e equipamentos cruciais 
para saúde. Sem petroquímica, não 
se fabricarão fármacos, e assim por 
diante.

As corruptas, escandalosas, ir-
responsáveis privatizações, unica-

mente resultantes de uma ideolo-
gia, a neoliberal, sem qualquer pé 
na realidade brasileira, são a base 
dos desabastecimentos, agora no 
setor saúde, e que, com um mínimo 
de aumento do consumo da popula-
ção, explodirão pelo país.

Mas estes fatos são evidentes 
aos olhos não toldados por pre-
conceitos, ou comprometidos com 
pensamentos e ideologias importa-
das. Porém nosso artigo trata de ou-
tro tema. Vamos cuidar da alma, da 
cultura do Brasil que o neolibera-
lismo aceleradamente desconstrói 
e destrói.

Todas as colonizações abalam 
muito mais e de modo perverso e 
duradouro a cultura nativa, embo-
ra sejam quase sempre estudadas e 
analisadas sob a ótica econômica e 
da política.

Neste aspecto a Inglaterra, que 
dominou o mundo desde 1815 até 
1914, foi o maior e mais nefasto ca-
taclismo. Mesmo quem não acom-
panhe a história sabe a devastação 
cultural que a Europa produziu na 
África, na Ásia e nas Américas, a 
começar pelos idiomas.

É suficiente observar que apenas 
a Tanzânia manteve o suaíli, como 
idioma oficial, e Evo Morales, na 
reforma constitucional, colocou 
todas as línguas nacionais como 
oficiais no Estado Plurinacional 
da Bolívia. Por todo o mundo oci-
dental, os idiomas nacionais são os 
europeus. Este é o primeiro entrave 
para a soberania cultural.

Pois a soberania não se reduz às 
bombas atômicas, à independência 
energética, à capacitação tecnoló-
gica e ao pujante parque industrial. 
Soberania é também uma questão 
de consciência, de emoção, é parte 
da formação da cidadania. Sobera-
nia é saber-se nacional e sentir-se 

como tal, seja qual for seu país. 
Soberania é se organizar de acordo 
com os padrões próprios, das rela-
ções entre as pessoas, suas expecta-
tivas e seus modos de agir.

A autonomia econômica e mi-
litar, desejáveis por si mesmas, 
não podem ser sustentadas e le-
vadas adiante sem o sentimento 
dos governantes e da população 
estarem enraizados na Pátria, 
sem as elites e o povo enten-
derem que o seu mundo é o seu 
país e que cumpre cuidá-lo e 
protegê-lo para que todos pos-
sam prosperar em paz.

Desde a chegada dos europeus 
ao nosso território, o Brasil só foi 
soberano na Era Vargas, no Gover-
no Geisel e, em alguns aspectos, 
nos governos Juscelino e Jango. 
E a cultura teve relevo e projeção 
nestes momentos históricos.

Lembremos das palavras de Ge-
túlio Vargas: “Impulsionar e difun-
dir, o mais largamente possível, a 
cultura é obra de sadia brasilida-
de”, em 12 de maio de 1940. Em 
16 de junho de 1934, no discurso 
proferido na sessão solene no Ga-
binete Português de Leitura, assim 
se expressava Vargas:

“No Brasil, o índice da civiliza-
ção transcende o tipo de Estado eu-
ropeu. Pela vastidão do solo, pela 
variedade das condições mesoló-
gicas e do clima, temos quase uma 
projeção continental. Por isso mes-
mo, dispondo de fatores próprios, 
não podemos procurar paralelo no 
tipo clássico do Estado europeu. 
As peculiaridades da nossa vida 
exigem métodos e processos origi-
nais.”

De 1934 a 1945, o Ministério 
da Educação (nas designações que 
teve) foi conduzido pelo mineiro 
Gustavo Capanema (1900-1985). 

Em nenhum outro período da ad-
ministração brasileira juntou-se no 
Ministério da Educação e Cultura 
(MEC), nas diferentes estrutura-
ções organizacional pelas quais 
passou, a plêiade de intelectuais e 
cientistas agrupada na Era Vargas. 
Além de Carlos Drummond de 
Andrade, amigo e verdadeiro con-
traponto ao conservadorismo de 
Capanema, por lá deixaram suas 
marcas: Portinari, Lúcio Costa, Os-
car Niemeyer, Mário de Andrade e 
Heitor Villa Lobos.

Neste período Vargas (1932), foi 
lançado o Manifesto dos Pioneiros 
da Educação Nova, com as assi-
naturas mais expressivas da peda-
gogia e do pensamento nacional: 
Afrânio Peixoto, Anísio Teixeira, 
Cecília Meireles, Delgado de Car-
valho, Fernando de Azevedo, Her-
mes Lima, Lourenço Filho e Ro-
quete Pinto.

E na Constituição de 1934 já 
encontramos, pela primeira vez 
em nossas leis (artigo 149), que a 
educação é direito de todos e deve 
ser ministrada pela família e pelos 
poderes públicos de modo que de-
senvolva um espírito brasileiro na 
consciência da solidariedade hu-
mana.

Devemos também a Getúlio a 
criação do Serviço do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional 
(Sphan), o Serviço Nacional de 
Teatro, o Serviço de Radiodifusão 
Educativa, o Instituto Nacional do 
Livro (responsável, por exemplo, 
pela publicação o grandioso Di-
cionário do Folclore Brasileiro, do 
Luís da Câmara Cascudo), o Museu 
Nacional de Belas Artes, o Museu 
Imperial de Petrópolis e o Museu 
da Inconfidência, em Ouro Preto.

Este espírito de vigorosa brasili-
dade perdurou da Era Vargas até a 

Funarte, criada por Ernesto Geisel. 
Depois, o vírus do neoliberalismo 
se infiltra nas instituições, na políti-
ca e na sociedade nacional, com re-
cursos abundantes e permanentes. 
Por onde começa? Emblemática e 
lamentável foi a propaganda que 
os governantes pós Geisel coloca-
ram contra o Estado Brasileiro nas 
redes de televisão, em transmissão 
por todo país: um elefante na loja 
de louça. E conclui garantindo a 
necessidade de minimizar, quando 
não eliminar o Estado.

E quem irá proteger nossa popu-
lação do coronavírus? Resguardá-
la, tratá-la, mantê-la? O Itaú? O 
BTG Pactual? Bradesco? Safra? 
Mas estes bancos não receberam 
R$ 1,2 trilhão do Banco Central? 
Para que, se a prioridade deve ser a 
vida dos brasileiros?

Ora, para continuarem pagan-
do a propaganda que faz nossos 
compatriotas preferirem ouvir 
o que nenhum estadunidense 
aguentaria, mas que as estações 
de rádio no Brasil lhes enchem os 
ouvidos. Para nossa gente pensar 
que o Estado é um elefante e tudo 
mais quanto interesse à elimina-
ção de seu nacionalismo, de lhe 
tirar o prazer de ouvir, ver e ler as 
magníficas produções de geniais 
artistas nacionais, rotulados como 
oportunistas aproveitadores da lei 
de incentivo à cultura. Teriam 
sido mesmo ou seria mais uma 
acusação infundada para afastá-
lo, você caro leitor, da produção 
brasileira?

q  Felipe Quintas
Doutorando em Ciência Política na 
Universidade Federal Fluminense.

q  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado.
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Sem confinamento, Suécia 
chora mortos e vê PIB desabar

A polêmica entre salvar vidas ou sustentar a economia 
ficou para trás. No Brasil, fica claro que o estrago na 
economia vem do longo período de fanatismo fiscal, que 
levou o Brasil a regredir a 2013 e ameaça voltar mais uns 
cinco anos.

Uma análise inicial no enfrentamento ao coronavírus 
escolhido pela Suécia dá mais assunto para a discussão. 
No país nórdico, não foi decretado confinamento. Shop-
pings, restaurantes, bares, salões de beleza seguem fun-
cionando. Foi proibida aglomeração com mais de 50 pes-
soas e recomendado que evitem sair de casa. Estima-se 
que metade dos trabalhadores aderiram, parcial ou inte-
gralmente, ao home office.

Do ponto de vista da saúde, no curto prazo, a estra-
tégia – similar à pretendida por Bolsonaro – foi um de-
sastre: até esta quarta-feira, 1.203 mortos por Covid-19. 
Seus vizinhos Dinamarca e Finlândia, que impuseram 
rigorosos bloqueios, tiveram apenas 309 e 72, respectiv-
amente. A Suécia acredita que já está chegando ao pico. 
Só o tempo dirá com certeza qual estratégia foi mais efi-
caz, mas o que se vê hoje é que o isolamento voluntário 
foi mais mortal.

Bem, e o resultado na economia? A ministra da Fazen-
da sueca, Magdalena Andersson, disse que o PIB poderá 
cair 10% este ano, e o desemprego subir para 13,5%. 
Para comparar, a França, que adotou o confinamento, es-
pera uma queda de 8% no PIB. Como se vê, nem saúde, 
nem dinheiro.

Recuperação era sonho
O Monitor do PIB-FGV aponta crescimento de 0,2%, 

na atividade econômica em fevereiro, na comparação 
com janeiro; 0,2% no trimestre móvel findo em fever-
eiro, em comparação ao findo em novembro; alta de 
0,8% em fevereiro na comparação com 2019; e 1,1% no 
trimestre móvel findo em fevereiro.

“O investimento voltou a cair neste mês, e a taxa de 
investimentos encontra-se bem abaixo da média da sé-
rie histórica desde 2000. É inegável que o ano de 2020 
será marcado pela forte desaceleração econômica em 
decorrência da pandemia da Covid-19; no entanto, os re-
sultados até fevereiro mostram que uma retomada mais 
robusta da economia brasileira seria pouco provável, 
mesmo em situações normais, dada a fragilidade da com-
posição da demanda com crescimento via consumo que 
vinha sendo estimulado por medidas pontuais adotadas 
pelo governo, como a liberação do FGTS”, analisa Clau-
dio Considera, coordenador do Monitor do PIB-FGV.

Segurança jurídica
O STF julga nesta quinta-feira a liminar concedida 

pelo ministro Ricardo Lewandowski sobre a validade 
de acordos individuais de redução salarial e suspensão 
contratual. Para o advogado trabalhista Pedro Abreu, da 
DC Associados, a decisão está bem longe de esgotar o 
tema ou solucionar dúvidas que podem ser geradas entre 
os empregadores. Para o jurista, ainda existem question-
amentos se as empresas que negociaram a redução sala-
rial ou suspensão dos contratos terão ou não segurança 
jurídica para seguir em frente.

A Advocacia-Geral da União (AGU) acha que a de-
cisão deixa os acordos válidos mesmo que os sindicatos 
demonstrem oposição depois da devida comunicação.

A liminar do ministro e posterior esclarecimento feito 
por ele dão margem a entender que sim, não e muito pelo 
contrário.

Recorde de retomadas de imóveis
O vice-presidente de Habitação da Caixa, Jair Luís 

Mahl, participou de videoconferência com os membros 
do Grupo de Empresas Incorporadoras do Secovi-SP, 
o Sindicato da Habitação. “Se não formos rápidos [ao 
analisar propostas para manter o mercado ativo e ado-
tar mecanismos de flexibilização para conter a inadim-
plência], corremos o risco de haver a maior retomada de 
imóveis da história do país”, disse Mahl.

Ele saiu elogiado pelos empresários, que sugerem que 
a Caixa sirva de exemplo para os agentes financeiros 
privados.

Multiplicação
Luciano Hang, apoiador-mor de Bolsonaro, aumentou 

sua riqueza em 70% – em dólar – no 1º ano de gover-
no do aliado. Isso quando a economia cresceu só 1%. 
O “Véio da Havan” é o 7º brasileiro mais rico e deixou 
para o governo pagar 70% do salário de metade dos seus 
funcionários.

Rápidas
A Associação dos Advogados (Aasp) liberou acesso 

gratuito, por 60 dias, aos seus canais digitais. Nesta 
quinta, às 14h, realiza seminário sobre o Gerenciador de 
Escritório Aasp. Inscrições em aasp.org.br *** A Nissan 
anunciou Alejandra Fehrmann como nova diretora de 
Comunicação da América Latina.

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.

APOLO HIGIENE E BELEZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES SA.
CNPJ 15.826.055/0001-22 - NIRE 33.300.303.367

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - Fi-
cam convocados os Senhores acionistas da APOLO HIGIENE E BELE-
ZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES SA, (“Companhia”) para se 
reunirem no dia  18 de maio de 2020, às 13:00 horas, na Av. Almirante 
Barroso, 91 - Sala 1008, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos ad-
ministradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) deliberar 
sobre a destinação do resultado do referido exercício; e (iii) deliberar so-
bre a composição e remuneração da administração da Companhia. Infor-
mações Gerais: Poderão tomar parte na Assembleia Geral as pessoas 
que comprovarem a sua condição de acionistas, mediante prova de titu-
laridade das ações. Os instrumentos de mandato com poderes especiais 
para representação na Assembléia a que se refere este Edital deverão 
ser depositados na sede da Companhia, no endereço acima indicado, 
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da 
referida Assembléia Geral. Rio de Janeiro, 16 de abril de 2020. Nyedja 
Nara Cunha Rego Lanna - Diretor.

Mais privatizações e concessões  
para segurar a economia
Mansueto: 
Orçamento 
de 2021 não 
poderá ser 
contingenciado

Após reiterar que apenas 
o teto federal de gastos será 
a grande trava de equilíbrio 
fiscal para o próximo ano, 
o secretário do Tesouro Na-
cional, Mansueto Almeida 
disse nesta quarta-feira que 
governo pretende acelerar 
privatizações, porque o sis-
tema de metas fiscais flexí-
veis proposto no projeto de 
Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) de 2021 não 
permitirá o contingencia-
mento (bloqueio de verbas) 
no Orçamento do próximo 
ano. 

“Em eventuais frustrações 
de receitas em decorrência 
do crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) menor 
do que o projetado, isso não 

se transformará em contin-
genciamento. Então, de fato, 
a grande trava de equilíbrio 
fiscal é o teto de gastos”, de-
clarou o secretário. No ano 
passado, o governo teve de 
contingenciar cerca de R$ 
30 bilhões do Orçamento 
porque a arrecadação estava 
menor que o previsto no pri-
meiro semestre.

O bloqueio ameaçou a 
manutenção de serviços pú-
blicos e o funcionamento 
de universidades federais. 
No entanto, a entrada de R$ 
69,9 bilhões da revisão da 
cessão onerosa da Petrobras, 
dos quais o Tesouro ficou 
com R$ 23,7 bilhões, e de 
recursos de outros leilões 
de petróleo e de impostos 
associados a privatizações, 
permitiram que o governo 
desbloqueasse todos os re-
cursos.

Privatizações

O secretário do Tesou-
ro ressaltou que o governo 
tentará acelerar a agenda de 
concessões e de privatiza-

ções depois do fim da pan-
demia. Segundo ele, isso 
será necessário porque o 
governo precisará de fontes 
extraordinárias de receitas 
para acelerar os investimen-
tos privados depois da recu-
peração da economia e segu-
rar o crescimento da dívida 
pública.

“Como nos próximos dois 
anos, o ritmo recuperação da 
economia é incerto, teremos 
de fazer um esforço muito 
grande em busca de receitas 
extraordinárias. A privatiza-
ção nem sempre dá receita 
primária, mas ajuda a redu-
zir dívidas. Na saída da cri-
se, precisaremos fazer um 
esforço para a retomada do 
investimento da economia. 
Por isso, os investimentos 
privados são importantes”, 
justificou.

As concessões temporá-
rias de empreendimentos – 
como estradas, aeroportos, 
usinas hidrelétricas e portos 
– entram no caixa do Tesou-
ro como receita primária. As 
concessões têm um prazo 
fixo, com a volta dos ativos 

ao governo no fim do con-
trato. As privatizações re-
presentam a venda definitiva 
dos ativos, sem a possibili-
dade de retorno ao governo. 
O dinheiro entra como re-
ceita financeira para o aba-
timento da dívida bruta do 
governo, mas o pagamento 
de Imposto de Renda sobre 
reorganizações societárias 
eleva temporariamente a ar-
recadação do governo, como 
ocorreu no ano passado.

Reformas

Almeida também defen-
deu a retomada das reformas 
estruturais, como as refor-
mas administrativa e tribu-
tária, para reduzir os gastos 
públicos após o fim da crise 
econômica provocada pela 
covid-19. Segundo ele, o 
governo precisará se com-
prometer ainda mais com o 
controle dos gastos públicos 
depois da pandemia. O se-
cretário destacou que, pela 
primeira vez desde a Cons-
tituição de 1988, o governo 
chegará ao fim de 2022, ten-

Dívida bruta deve chegar a 100% do PIB em dez anos
Os gastos provocados pelo 

enfrentamento à pandemia 
de coronavírus reverterão 
a trajetória da dívida públi-
ca bruta brasileira. Segundo 
projeções divulgadas nesta 
quarta-feira pela Instituição 
Fiscal Independente (IFI), 
órgão consultivo do Senado, 
a Dívida Bruta do Governo 
Geral (DBGG) encerrará 
2020 em 84,9% do Produto 
Interno Bruto (PIB), contra 
2019 em 75,8% em 2019.

A projeção anterior da IFI, 
divulgada em novembro, es-
timava que a dívida bruta 
terminaria 2020 em 79,2% 
do PIB, atingiria o pico de 
80,7% do PIB em 2024 e cai-
ria nos anos seguintes. Ago-
ra, segundo o cenário base 
da instituição, que considera 
um quadro intermediário en-
tre as melhores e as piores 
projeções, a DBGG subirá 
nesta década até chegar a 
100,2% do PIB em 2030.

Segundo a IFI, uma even-
tual queda do endividamento 
do governo na próxima dé-
cada dependerá da redução 
do déficit primário do go-
verno de 2030 a 2033. No 
cenário mais pessimista, a 

DBGG poderá chegar a 2030 
em 138,5% do PIB.

A IFI prevê contração 
da economia de 2,2% neste 
ano. A estimativa está mais 
otimista que a de diversos 
organismos internacionais, 
como o Banco Mundial, que 
projeta encolhimento de 5% 
no PIB brasileiro em 2020, 
e do FMI, que projeta queda 
de 5,3%.

Déficit primário

A dívida pública sobe 
quando o governo registra 
déficits primários, resultados 
negativos desconsiderando 
os juros do endividamen-
to. Desde 2014, o Governo 
Central – Tesouro Nacional, 
Previdência Social e Banco 
Central – registra déficits 
sucessivos. Com os gastos 
extras provocados pela pan-
demia de coronavírus, a pro-
jeção da IFI para o déficit 
primário do Governo Cen-
tral saltou de R$ 124,1 bi-
lhões para R$ 514,6 bilhões 
em 2020, o equivalente a 7% 
do PIB.

A previsão é mais pes-
simista que o déficit de R$ 

419,2 bilhões (5,55% do 
PIB) para este ano apresen-
tada há duas semanas pelo 
Ministério da Economia. 
Amanhã (15), o ministério 
divulgará a estimativa ofi-
cial para o déficit primário 
em 2021 no projeto da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
para o próximo ano.

A projeção para o déficit 
primário do governo central 
em 2020 subiu de R$ 124,1 
bilhões para R$ 514,6 bi-
lhões, ou 7% do PIB. As me-
didas tomadas para mitigar 
a crise explicam R$ 282,2 
bilhões do aumento de R$ 
390,5 bilhões esperado. Já 
o setor público consolidado, 
que inclui estados, municí-
pios e estatais, deve registrar 
déficit primário de R$ 546 
bilhões, ou 7,5% do PIB.

Segundo a IFI, as ações 
para amenizar os efeitos da 
crise econômica terão im-
pacto fiscal de R$ 282,2 bi-
lhões no resultado primário 
deste ano. Desse total, R$ 
69,7 bilhões estão relaciona-
dos à redução ou suspensão 
de tributos e R$ 212,5 bi-
lhões referem-se ao aumen-
to de gastos, como créditos 

extraordinários para a saúde, 
repasses a estados e municí-
pios e o pagamento do auxí-
lio emergencial de R$ 600 a 
pessoas em vulnerabilidade 
social pelos próximos três 
meses. O déficit primário 
também vai se alargar com a 
contração da economia, que 
vai reduzir a arrecadação fe-
deral.

Reformas

Na avaliação da IFI, uma 
eventual melhora na dívida 
pública nos próximos anos 
dependerá de maior esforço 
fiscal e da aprovação, depois 
do fim da pandemia, de uma 
agenda de reformas que se-
gure os gastos públicos e 
reduza os déficits primários, 
permitindo a retomada mais 
rápida do crescimento eco-
nômico.

Caso isso ocorra, a dívi-
da bruta se estabilizaria em 
82,7% do PIB em 2023 e 
cairia para 71,7% em 2030, 
na simulação mais otimista. 
O déficit nominal passaria 
de 10,3% do PIB, em 2020, 
para 2,1% do PIB até 2030 
no mesmo cenário.
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Leilão para Mães da Favela
Artistas e 

influenciado-
res como Zeca 
P a g o d i n h o ,  
Parreira, Lulu 
Santos, Kyra 
Gracie e Mal-
vino Salvador, 
entre outros, 
participam do 
leilão Vogue 
do Bem, com 
a doação de 
itens de seus 
acervos pes-
soais, como 
a imagem de 
Cosme e Da-
mião, padri-
nhos do Zeca; um ukulelê e um sapato Prada do Lulu; ca-
misas de futebol do Parreira; acessório da delegada Helô, 
personagem da Giovana Antonelli, entre outros.

O Shopping Vogue Square, em parceria com a Cufa (Cen-
tral Única das Favelas), criou este pregão para ajudar o mo-
vimento Mães da Favela, que tem várias famílias assoladas 
pelo isolamento causado pelo coronavírus, que as deixaram 
sem possibilidade de trabalhar e alimentar suas famílias.

As doações estão sendo recebidas, e o pregão acontece-
rá no portal brbid.com, que é uma plataforma global, cria-
da para conectar compradores e vendedores a um ecossis-
tema de consumo circular, consciente e generoso – que 
está cedendo a sua plataforma para a D!, uma organização 
que tem um negócio de impacto social com o propósito de 
ajudar outras organizações comprometidas com os prin-
cipais problemas sociais e ambientais da nossa geração, 
onde todas as contas serão auditadas anualmente e estarão 
disponíveis na seção D! Transparência.

As informações estão no portal d.brbid.com, que trata 
das oportunidades de clientes que tem excessos de esto-
que, desmobilizações, doações e muito mais.

Bancos facilitam venda de imóveis
Os ban-

cos Santan-
der Brasil e 
Itaú anun-
ciaram que 
estarão dis-
p o n í v e i s 
mais de 150 
i m ó v e i s ,
entre casas, 
apartamen-
tos, terre-
nos e salas 
comerciais,
com quita-
ção à vista 
e a opção 
de financia-
mento de 
80% do imóvel em até 420 vezes (taxa a partir de 7,99% 
ao ano), aceitando outro imóvel como parte de pagamen-
to. O atual momento de crise no Brasil afetou o mercado 
imobiliário, fazendo com que muitas empresas do mer-
cado facilitem a compra do imóvel. É uma oportunidade 
acontecendo em abril, para adquirir o imóvel próprio com 
boas condições de preço e pagamento, como explica o lei-
loeiro Fernando Cerello da Mega Leilões.

O Santander Brasil fará o pregão no dia 24 de abril às 
15h, uma sexta-feira, com cerca de 140 imóveis locali-
zados em Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Goiás, 
Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e São Paulo. As negociações serão 
por meio da plataforma reex.com.br, e os itens comerciais 
possuem condições diferenciadas.

O Itaú Unibanco marcou seu pregão para a quarta-feira (29) 
às 15h e conta com 47 imóveis residenciais em sua carteira, 
oferecendo desconto de 10% para pagamento à vista e parce-
lamento do lance em até 78 vezes. São diversos imóveis espa-
lhados por todo o Brasil, com destaque para os apartamentos 
localizados na Bahia, no Espírito Santo e no Paraná.

Informações sobre os leilões estão no portal megalei-
loes.com.br

Joias em oportunidade especial
Bens apreendidos em petição criminal serão vendidos 

pelo leiloeiro Renato Guedes Rocha em hasta online nesta 
sexta-feira (17) às 13h, com desconto de 80% da avalia-
ção inicial,  na Avenida Venezuela, 134, bloco B, Saúde 
(RJ), para clientes cadastrados; a visitação deve ser agen-
dada com antecedência. São joias, relógios e gemas na-
turais, como anéis, colares, brincos, broches, pendentes, 
pulseiras, cordões, alianças, que estão listadas e descritas 
no website rioleiloes.com.br

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 Administra-
dores, 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, ca-
bendo 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. Informa-
ções 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 ob-
servância 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.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada 
em 30/03/2020: Data, Local e Horário: Ao 30/03/2020, às 14h na Praia de 
Botafogo, n° 300, salas 501 e 701, RJ/RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Car-
los Ferrari – Presidente e Sr. Alberto Costa Souza Fontenelle – Secretário. 
Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade 
dos membros do Conselho de Administração da Cia.. Ordem do Dia: Deli-
berar sobre: (i) A rerratificação da indicação para membro da Diretoria da 
Sra. Hong Ma e do tipo de autorização e o órgão responsável pela análise 
da autorização mencionadas no extrato da ata de reunião do Conselho de 
Administração realizada em 22/01/2020; (ii) O pedido de renúncia do Sr. Be-
nhe Cheng para o cargo de Vice Diretor de Operações; (iii) A nomeação do 
Sr. Lianhua Zhang para o cargo de Vice Diretor de Operações, que estava 
sujeita à outorga da correspondente autorização de residência e trabalho no 
pais, conforme indicação feita na Reunião do Conselho de Administração 
realizada 30/10/2019, registrada na Junta Comercial do RJ – Jucerja sob o 
n° 00003804241, em sessão de 05/11/2019; (iv) A Consolidação da Diretoria. 
Deliberações: Os Conselheiros aprovaram por unanimidade: (i) Rerratificar 
a indicação para membro da Diretoria da Sra. Hong Ma, chinesa, casada, 
portadora do passaporte chinês PE0829413, com endereço comercial à A6, 
Huixin Dong Street, Chaoyang District, Beijing, 100029, China, cuja posse ao 
cargo está condicionada à obtenção da autorização de residência prévia e 
trabalho no pais, a ser concedida pela Coordenação Geral de Imigração La-
boral do Ministério da Justiça e Segurança Pública (CGIL/MJSP), nos termos 
da legislação em vigor, ao invés da obtenção do visto permanente emitido 
pela Coordenação de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego (CIMIG/
MTB), como disposto no extrato da ata de Reunião do Conselho de Adminis-
tração realizada em 22/01/2020, registrada na Jucerja sob o n° 00003841943 
em 28/01/2020; (ii) Aceitar e homologar o pedido de renúncia apresentado 
pelo Sr. Benhe Cheng para o cargo de Vice Diretor de Operações, conforme 
carta de renúncia datada de hoje; (iii) Confirmar, em razão da obtenção da 
correspondente autorização de residência e trabalho no país, a nomeação 
do Sr. Lianhua Zhang, chinês, casado, portador C.I. para estrangeiros RNM 
F269370B, inscrito no CPF sob o n° 065.805.467-86, com domicílio comercial 
na Praia de Botafogo, nº 300 – 7º andar, RJ/RJ, Brasil, para o cargo de Vice 
Diretor de Operações da Cia., que toma posse neste ato, apresentando a 
Declaração de Desimpedimento para os fins do art. 147, §§ 1º e 2º da Lei 
n° 6.404/76, e permanecerá em seu cargo até 25/05/2022; (iv) Em razão da 
deliberação acima os Conselheiros resolveram, ainda, consolidar a Diretoria 
da Cia., composta pelos seguintes membros, todos com domicílio comercial 
na Praia de Botafogo, nº 300 – 7º andar, Botafogo, RJ/RJ, Brasil, e mandatos 
que se encerrarão em 25/05/2022: (a) Sr. Mariano Carlos Ferrari, italiano, 
casado, engenheiro, C.I. para estrangeiros RNE G481401-W, inscrito no CPF 
sob o n° 065.106.367-19 – Diretor Presidente; (b) Sra. Liu Wenfeng, chine-
sa, solteira, C.I. para estrangeiros RNE G257286-8, inscrita no CPF sob o nº 
063.795.687-78 – Diretora Financeira; (c) Sra. Lorena Dominguez Espido,
espanhola, solteira, geóloga, C.I. para estrangeiros RNE G4142654, inscrita 
no CPF sob o nº 064.704.907-43 – Diretora de Operações; (d) Sr. Lianhua 
Zhang, chinês, casado, portador C.I. para estrangeiros RNM F269370B, ins-
crito no CPF sob o n° 065.805.467-86 – Vice Diretor de Operações; e (e)
Sra. Gilberta Maria Lucchesi, brasileira, casada, advogada, C.I. nº 98.758 
da OAB/RJ, inscrita no CPF sob o nº 031.322.767-58 – Vice Diretora Finan-
ceira. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, 
e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a 
presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos 
os presentes. Assinaturas: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Sr. 
Alberto Costa Souza Fontenelle – Secretário. Manuel Tomás Garcia Blanco, 
Hu Xinmiao, José Carlos de Vicente Bravo, Tian Jianguo, Miguel Ernesto 
Klingenberg Calvo, Ding Yanxia, José Ángel Murillas Angoiti, Hou Jianguo, 
Francisco Javier Sanz Cedrón e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e atesto que 
a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões 
do Conselho de Administração da Cia.. RJ, 30/03/2020. Alberto Costa Souza 
Fontenelle - Secretário. Jucerja 3867932 em 08/04/2020.

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.

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.

Altar de Zega Pagodinho no pregão 
beneficiente

Apartamento em Rio das Ostras 
com Fernando Cerello

Joias com o leiloeiro Renato Guedes Rocha

Merenda em SP não vale para todos os alunos
A pedidos do prefeito de 

São Paulo, Bruno Covas, e 
do governador, João Doria, 
ambos do PSDB, o presiden-
te do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, desembargador 
Geraldo Francisco Pinheiro 
Franco suspendeu a liminar 
que determinava aos gover-
nos estadual e municipal 
da capital o pagamento de 
auxílio-alimentação a todos 
os estudantes de educação 
básica da rede pública. Des-
sa forma, o benefício criado 
para minimizar o impacto 
socioeconômico da falta de 
merenda durante a suspen-
são das aulas por conta da 
pandemia de coronavírus, 
volta a ser destinado a me-
nos de 30% dos estudantes.

De acordo com Geraldo 
Franco, o direito à merenda 
escolar é diferente do direito 
ao auxílio-alimentação, não 
sendo este direito univer-
sal dos alunos. A ação havia 
sido proposta pela Defen-
soria Pública e Ministério 
Público paulistas. “Estado 
e município não excluíram 
ou diminuíram benefício a 
que teriam direito todos os 
alunos da rede pública, mas 
acrescentaram a possibili-
dade de recebimento de me-
renda em casa, em dinheiro, 
por aqueles mais necessita-

dos, durante a suspensão da 
atividade letiva”, escreveu o 
desembargador na decisão. 
Ele destacou que “não cabe 
ao poder Judiciário interferir 
nos critérios de conveniência 
e oportunidade das medidas 
adotadas no enfrentamento da 
pandemia, sob risco de ferir a 
autonomia entre os poderes”.

Segundo o advogado Ariel 
de Castro Alves, especialis-
ta em direito da criança e 
do adolescente, a decisão é 
lamentável. “Essa decisão é 
um grande retrocesso e não 
leva em conta a situação de 
muitos pais e mães de alunos 
das redes públicas que estão 
com contratos de trabalhos 
suspensos, os que foram 
demitidos e dos que traba-
lhavam como autônomos e 
estão sem renda nesse perío-
do de distanciamento social. 
Além de contrariar o direito 
à alimentação que deve ser 
garantido a todos os estu-
dantes das redes públicas, 
conforme a Lei 11.947/2009, 
que instituiu o Programa Na-
cional de Alimentação Esco-
lar”, afirmou.

O programa de auxílio 
da Prefeitura de São Paulo 
prevê que cada criança das 
creches receberá R$ 101 por 
mês. Estudantes do ensino 
infantil R$ 63 e, do ensino 

fundamental, R$ 55. Os car-
tões podem ser usados em 
cerca de 40 mil supermerca-
dos espalhados pela cidade e 
os créditos serão renovados 
uma vez ao mês, enquanto as 
aulas estiverem suspensas. A 
proposta do prefeito é aten-
der 273 mil estudantes da 
rede municipal de educação 
(cerca de 27%). A prefeitura, 
porém, tem 1 milhão de alu-
nos, segundo aponta a De-
fensoria, o que deixa 727 mil 
estudantes fora do benefício 
emergencial.

Já o Merenda em Casa, 
auxílio-alimentação do go-
verno Doria, prevê o repasse 
do valor de R$ 55 por estu-
dante. Famílias com mais de 
uma criança matriculada só 
terão direito a esse valor por 
apenas uma delas. O primei-
ro período de pagamento é de 
60 dias, mas será prorrogado 
enquanto durar a suspensão 
das aulas. O governo propôs 
distribuir o benefício para 
700 mil estudantes, ou cerca 
de 20% dos 3,7 milhões de 
alunos da rede estadual.

Em ambos os programas, 
é preciso que a família seja 
beneficiária do Bolsa Famí-
lia ou reconhecida como em 
situação de extrema pobreza 
no Cadastro Único do gover-
no federal. Essa é a situação 

que o juiz Adriano Marcos 
Laroca, da 12ª Vara da Fa-
zenda Pública, que concedeu 
a liminar, considerou ilegal.

Ele ressaltou ainda que 
mesmo famílias que não es-
tão na linha da extrema po-
breza vão ter dificuldades 
econômicas para se sustentar, 
já que o consumo alimentar 
em casa aumenta e muitos 
estão sem poder trabalhar re-
gularmente. Também aponta 
que os governos Doria e Co-
vas não podem alegar falta 
de recurso, já que receberam 
e seguem recebendo o repas-
se de verbas para a merenda 
escolar. “Se fossem legais e 
constitucionais, ainda assim 
tais limitações não seriam 
são proporcionais e razoá-
veis, em relação às famílias 
menos vulneráveis social e 
economicamente, só porque 
estão fora do programa Bolsa 
Família e do Cadastro Úni-
co, pois, ainda como famílias 
pobres, mas, exatamente por 
isso, terão ou sofrerão, certa-
mente, redução ou perda de 
renda por conta da paralisa-
ção parcial da economia in-
clusive a informal, tudo agra-
vado, de forma imprevista, 
com a necessidade de custear 
a alimentação diária de seus 
filhos”, argumentou Laroca, 
na concessão da liminar.

A Advocacia-Geral da 
União (AGU) conseguiu 
restabelecer no Supremo 
Tribunal Federal (STF) o 
pagamento, pelas empresas 
de telefonia, de R$ 743 mil-
hões em contribuição des-
tinada ao financiamento da 
produção cinematográfica 
do país.

O presidente do STF, min-
istro Dias Toffoli, acolheu pe-
dido da Agência Nacional do 
Cinema (Ancine), represen-
tada pela AGU, e suspendeu 
decisão do Tribunal Regional 

Federal da 1° Região (TRF1) 
que havia suspendido a co-
brança dos valores.

A Contribuição para o De-
senvolvimento da Indústria 
Cinematográfica Nacional 
(Condecine) relativa a 2019 
deveria ter sido paga até 31 
de março deste ano. Mas o 
recolhimento foi suspendo 
no dia do vencimento por de-
cisão do TRF1, atendendo a 
pedido do Sindicato Nacional 
das Empresas de Telefonia e 
de Serviço Móvel Celular 
e Pessoal (Sinditelebrasil). 

As empresas alegam não ter 
condições de arcar com o 
pagamento da contribuição 
em virtude da pandemia da 
Covid-19.

No entanto, o ministro re-
conheceu que a decisão do 
TRF1 afrontava determina-
ção anterior do então presi-
dente do STF, ministro Ricar-
do Lewandowski, que já ha-
via suspendido em 2016 de-
cisão da Justiça Federal que 
desobrigava o pagamento da 
Condecine pelas empresas.

Segundo o procurador 

federal Antônio Armando 
Freitas Gonçalves, do Sub-
núcleo de Atuação Prioritária 
do Departamento de Con-
tencioso da Procuradoria-
Geral Federal (PGF), “esses 
recursos são fundamentais 
para a execução dos pro-
gramas e projetos elaborados 
pela agência, que atendem a 
milhares de produtores e co-
laboradores do segmento de 
audiovisual. A decisão ben-
eficia os trabalhadores e as 
empresas que atuam no setor 
de audiovisual”.

AGU garante R$ 743 milhões para o cinema nacional
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao semestre encerrado em 31 de dezembro de 2019 da 
Engetec Construções e Montagens S/A. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores 
de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. Rio de Janeiro, 25 de março de 2020. DIRETORIA

ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S.A.
COMPANHIA FECHADA CNPJ Nº 03.852.459/0001-01

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 
(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

1 - Contexto Operacional: A ENGETEC Construções e Montagens S.A. 
é uma sociedade de capital fechado, tendo sido criada em 16 de maio de 
2000 e tem como objetivo das seguintes atividades: a) construção industrial 
e civil, e montagens industriais e civil, de obras públicas ou da iniciativa 
privadas, a compra, venda, importação e exportação de materiais, peças e 
equipamentos, ligados a essas atividades; b) realização de estudos e projetos 
de engenharia e prestação de serviços de qualquer natureza no ramo de 
engenharia consultiva ou de projetos; c) participação em outras sociedades 
e consórcios, no Brasil e no exterior, quando ligadas às atividades de seu 
objeto social. 
As participações societárias e suas respectivas áreas de atuação são:

2019 2018
Queiroz Galvão Construcciones Colômbia S.A.S. - 50,00%
Engetec Construção e Montagens S.A. – Sucursal 

Honduras 100,00% 100,00%
A Sociedade celebrou em 13 de dezembro de 2019 contrato de venda de 
sua totalidade das ações da Queiroz Galvao Construcciones Colombia S.A.S. 
para a Construtora Queiroz Galvao S.A.
A Engetec Construções e Montagens S.A. – Sucursal Honduras, tem como 
objetivo social, no exterior, cujo objetivo social envolva: a) a engenharia em 
geral; b) a exploração da indústria de construção civil, inclusive de ordens 
públicas; c) a incorporação, compra e venda de bens imóveis, não sendo 
exercida a intermediação imobiliária; d) a importação, exportação, compra 
e venda de materiais, peças e equipamentos ligados a obras de construção; 
e) a prestação de serviços à indústria petrolífera; f) a realização de estudos e 
projetos de engenharia e prestação de serviços de qualquer natureza do ramo 
de engenharia consultiva ou de projetos, gerenciamentos e administração nas 
áreas de óleo e gás; g) a execução de obras de barragens, adutoras, estradas 
vicinais, poços e eletrificação em áreas urbanas e rurais; e i) a realização de 
serviços de montagem industrial em geral e atividades correlatas.
2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as 
disposições da Lei das Sociedades por Ações, e nas normas e procedimentos 
contábeis emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovados por resoluções do Conselho 
Federal de Contabilidade - CFC.
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas IFRS 
e as normas CPC exigem que a Administração faça julgamentos, estimativas 
e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores 
reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais 
podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões 
com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que 
as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.
Em atendimento ao CPC 36, as demonstrações contábeis consolidadas 
foram preparadas e estão disponíveis aos interessados na Companhia
As demonstrações contábeis foram aprovadas para publicação pelo Conselho 
de Administração em 25 de março de 2020.
3 - Principais Práticas Contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas 
de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas 
demonstrações contábeis.
a) Caixa e equivalente de caixa
Representam os recursos da companhia, sem restrições para uso imediato, 
na movimentação das operações da empresa, incluem os saldos de caixa, 
depósitos em bancos e as aplicações financeiras de liquidez imediata. São 
classificados como ativos financeiros a valor justo por meio dos resultados 
disponíveis para negociação, e estão registrados pelo valor original 
acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento das 
demonstrações contábeis apurados pelo critério pró-rata que equivalem 
aos seus valores de mercado.
b) Títulos e valores mobiliários
Os ativos financeiros da companhia estão classificados como ativos 
financeiros a valor justo e por meio do resultado são apresentados no 
balanço patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas 
reconhecidas na demonstração do resultado.
Os ativos financeiros da companhia incluem caixa e equivalentes de caixa, 
contas a receber de clientes e títulos e valores mobiliários.
c) Ativos financeiros (incluindo recebíveis)
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é 
avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva 
de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda 
no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de 
perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de 
perda teve efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem 
ser estimados de uma maneira confiável.
d) Imobilizado
Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição 
ou construção, incluindo reavaliações procedidas em anos anteriores e os 
ajustes de avaliação patrimonial ao custo atribuído, deduzido da depreciação 
acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment)
acumuladas. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição 
de um ativo.
Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são 
registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado. 
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela 
diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor contábil do 
imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/despesas operacionais 
no resultado.
Os itens do imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado 
do exercício baseado na vida útil econômica de cada componente. Os 
itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são 
instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos 
internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está 
disponível para utilização.
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos 
a cada encerramento de exercício e eventuais ajustes são reconhecidos 
como mudança das estimativas contábeis.
e) Ativo intangível
É representado por gastos com aquisição de Softwares, anteriormente 
registrados no grupo Ativo Imobilizado.
f) Investimentos
Investimentos em controladas e coligadas, avaliados pelo método da 
equivalência patrimonial, com base em demonstrações Contábeis das 
Empresas investidas. Os resultados apurados estão demonstrados como 
resultado operacional na conta de resultado de equivalência patrimonial.
Investimentos em entidades controladas e coligadas
Entidades controladas são aquelas que de forma direta ou indireta, 
a controladora exerce o poder de regular as políticas contábeis e 
operacionais, para a obtenção de benefícios de suas atividades normalmente 
acompanhadas de uma participação de mais do que a metade dos direitos 
de voto (capital votante).
Coligadas são investimentos onde a companhia tem o poder de exercer 
uma influência significativa, mas em que não detém o controle ou o controle 
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conjunto através da participação nas decisões financeiras e operacionais 
da Companhia.
O uso do método da equivalência patrimonial é suspenso a partir da data em 
que a Companhia deixar de ter influência significativa sobre a coligada.
g) Imposto de renda e contribuição social
A empresa adota o Lucro Real como regime de tributação para apuração do 
imposto de renda e contribuição social.
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido 
são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 
10% sobre o lucro tributável excedente a duzentos e quarenta mil reais 
anuais para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição 
social sobre o lucro líquido.
h) Provisões
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a 
Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada 
de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido 
para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto 
dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que 
reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo 
e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são 
registrados no resultado.
i) Contratos de construção
A receita do contrato compreende o valor inicial acordado no contrato 
acrescido de variações decorrentes de solicitações adicionais, reclamações 
e pagamentos de incentivos contratuais, na condição em que seja provável 
que elas resultem em receita e possam ser mensuradas de forma confiável. 
Tão logo o resultado de um contrato de construção possa ser estimado de 
maneira confiável, a receita do contrato é reconhecida no resultado na medida 
do estágio de conclusão do contrato. Despesas de contrato são reconhecidas 
quando incorridas, a menos que elas criem um ativo relacionado à atividade 
do contrato futuro.
O estágio de conclusão é avaliado pela referência do levantamento dos 
trabalhos realizados. Quando o resultado de um contrato de construção não 
pode ser medido de maneira confiável, a receita do contrato é reconhecida 
até o limite dos custos reconhecidos na condição de que os custos incorridos 
possam ser recuperados. Perdas em um contrato são reconhecidas 
imediatamente no resultado.
Em 2016, o CPC emitiu o CPC 47 (IFRS 15) Receita de Contrato com Cliente. 
O novo pronunciamento contábil que trata do reconhecimento de receita, 
com aplicação inicial a partir de 1° de janeiro de 2018. A Administração da 
Companhia avaliou essa nova norma e concluiu não haver impacto relevante 
sobre o patrimônio da Companhia.
j) Apuração do resultado
As receitas de serviços, os correspondentes custos e as demais receitas e 
despesas são reconhecidas pelo regime de competência do exercício.
k) CPC 06 (R2) / IFRS 16 Operações de Arrendamento Mercantil
O CPC 06 (R2) IFRS 16, “Arrendamento”, é aplicável a partir de 1° de janeiro 
de 2019. Esta norma tem como objetivo unificar o modelo de contabilização do 
arrendamento, exigindo dos arrendatários reconhecer como ativo ou passivo 
todos os contratos de arrendamento. Apresentam exceções facultativas 
quando o contrato possuir um prazo de doze meses ou um valor imaterial e 
não aplicável para os acordos de concessões de serviços dentro do alcance 
da ICPC 01.
A Administração da Companhia avaliou essa nova norma e não identificou 
efeitos relevantes em suas demonstrações contábeis.
4 - Caixa e Equivalentes de Caixa

2019 2018
Depósitos bancários a vista 641 206

641 206
5 - Clientes
Os registros contábeis do Contas a Receber da sociedade são efetuados de 
acordo com o regime de competência dos exercícios, incluindo as medições 
de serviços a faturar, cujos custos correspondentes já transcorreram até a 
data do balanço.
6 - Impostos a Recuperar

2019 2018
IRRF a recuperar sobre aplicações financeiras - 5
IRPJ saldo negativo - 94
INSS a recuperar (*) 1.098 1.098

1.098 1.197
(*) refere-se a créditos oriundos de INSS sobre faturas dos consorciados da 
ENGETEC Construções e Montagens S.A. apurados até o início de 2016. A 
Companhia tem a expectativa de começar a compensar esses valores no 
próximo exercício, quando retomará suas atividades normalmente.
7 - Outras Contas a Receber

2019 2018
Circu-
lante

Não
Circulante

Circu-
lante

Não
Circulante

Participações em consórcio - - 70 -
Adiantamento a funcionários 3 - - -
Cauções 14 - - -
Adiantamento a fornecedores 15 - 1 -
Títulos e notas promissórias - 22.862 - 22.862

32 22.862 71 22.862
8 - Partes Relacionadas – Ativo e Passivo Circulante e Não Circulante

2019 2018
Receber Pagar Receber Pagar

QGMI S.A. 11.815 - 11.815 -
Queiroz Galvao S.A. - (873)
QUIP S.A. - - - (10)
Queiroz Galvão Naval S.A. 186.949 - 186.949 -

198.764 (873) 198.764 (10)
2019 2018

A receber 197.764 198.764
A pagar (873) (10)
Total Líquido 197.891 198.754
As transações são efetuadas em condições usuais de mercado e não tiveram 
incidência de juros e correção monetária.
9 - Investimentos
a) Investimentos:

2019 2018
Engetec Construção e Montagens S.A. – Sucursal Honduras 3 4

3 4
b) Movimentação do investimento:

2018 2019

Saldo
inicial

Resultado de 
equivalência

patrimonial

Reversão de 
provisão p/ 

perda (*)
Saldo

final
Passivo
Queiroz Galvão Colômbia (20) - (20) -

(20) - (20) -
Ativo
Sucursal Honduras 4 (1) - 3

4 (1) - 3

* Em virtude da alienação das ações da Queiroz Galvão Construcciones 
Colômbia S.A.S., mencionado no Contexto operacional, foi baixado a 
provisão para perda em investimento no Passivo não circulante.
10 - Imobilizado e Intangível
a) Imobilizado

Vida útil 
Estimada

(Anos)

2019 2018

Custo
Depreciação

Acumulada
Valor

Líquido
Valor

Líquido
Equipamentos de 

informática 10 14 (1) 13 5
Equipamento de Campo 10 2 - 2 -
Outras imobilizações 10 - - - 8

16 (1) 15 13
b) Intangível

2019 2018

Custo
Teste de 

Recuperabilidade
Valor

Líquido
Valor

Líquido
Acervo técnico 779 (295) 484 484
Software 11 - 11 11

790 (295) 495 495
11 - Patrimônio Líquido
a) Capital social
O Capital Social em 31 de dezembro de 2019 é de R$ 235.597, representado 
por 207.546.710 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente 
subscrito e integralizado.
Em AGE de 17 de dezembro de 2019, a Companhia aumentou seu capital 
social, no valor de R$ 11.028.000,00 (onze milhões e vinte e oito mil reais), 
mediante a conversão de adiantamentos para futuro aumento de capital 
(“AFAC”) já realizados, com a consequente emissão de 9.715.009 (nove 
milhões, setecentos e quinze mil e nove) novas ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal, ao preço de R$ 1,1351, sendo tais ações totalmente 
subscritas e integralizadas pela acionista Queiroz Galvão S.A.
O quadro societário encontra-se distribuído da seguinte forma:
Empresa Quantidade de ações Percentual de participação
Queiroz Galvão S.A. 195.612.560 94,2499%
QGMI S.A. 11.934.150 5,7501%

207.546.710 100,0000%
b) Dividendos
De acordo com o estatuto, é assegurado aos acionistas da Companhia um 
dividendo mínimo obrigatório de 3% do lucro líquido ajustado na forma legal.
c) Reserva legal
A reserva legal é constituída mediante apropriação de 5% do lucro líquido 
do exercício social, em conformidade com o artigo 193 da Lei nº. 6.404/76.
d) Ajuste de avaliação patrimonial
Refere-se, tão somente, a variação cambial sobre os investimentos.
e) Resultado por ação
Em 2019 o prejuízo por ação foi de (R$ 0,0625) e (R$ 0,0086) em 2018.
12 - Instrumentos Financeiros
Os instrumentos financeiros encontram-se registrados em contas patrimoniais 
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 por valores compatíveis com os 
praticados pelo mercado nessa data. A administração desses instrumentos é 
efetuada através de estratégias operacionais visando liquidez, rentabilidade 
e segurança.
A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas 
contratadas versus as vigentes no mercado. A sociedade não tem a prática 
de operar com derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.
A companhia possui exposição para os seguintes riscos resultantes de 
instrumentos financeiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado.
As políticas de gerenciamento de risco da Companhia foram estabelecidas 
para identificar e analisar os riscos, definir limites de riscos e controles 
apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. 
As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente para refletir 
mudanças nas condições de mercado e atividades do grupo.
13 - Eventos Subsequentes
Estamos enfrentando uma pandemia de COVID-19 (Corona Vírus) a nível 
mundial. Toda atividade econômica brasileira poderá ser afetada parcialmente 
pela volatidade da variação cambial, além de outros riscos relativos à 
atividade específica. Ainda é difícil prever os impactos decorrentes desses 
riscos. Entretanto, a Administração da Companha está atenta e monitorando 
de perto a evolução desta questão.

DIRETORIA
Nathanael Robson Albuquerque da Mota

Christiano França Diniz Oliveira

CONTADOR

Flávio de Castro e Souza - CRC-RJ 60.913

Nota 2019 2018
Ativo
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 4 641 206
Contas a receber de clientes 5 1.404 -
Impostos a recuperar 6 1.098 1.197
Outras contas a receber 7 32 71

3.175 1.474
Não circulante

Realizável a longo prazo
Outas contas a receber 7 22.862 22.862
Partes relacionadas 8 197.891 198.754

220.753 221.616
Investimento 9.a 3 4
Imobilizado 10.a 15 13
Intangível 10.b 495 495

221.266 222.128
Total do Ativo 224.441 223.602

Nota 2019 2018
Passivo
Circulante

Fornecedores 1.465 46
Obrigações fiscais, salários e encargos sociais 1.396 202
Outras contas a pagar 230 -

3.091 248
Não circulante
Provisão para perda em investimento 9.b - 20

- 20
Patrimônio líquido 11

Capital social 235.597 224.569
Ajustes de avaliação patrimonial 1 44
Prejuízos acumulados (14.248) (1.279)

221.350 223.334
Total do Passivo 224.441 223.602

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 

(Em milhares de reais)
2019 2018

Receitas de serviços prestados 7.412 -
Impostos incidentes (419) -
Receita operacional líquida 6.992 -
Custos operacionais (10.314) -
Prejuízo bruto (3.322) -
Receitas (despesas) operacionais

Equivalência patrimonial (1) (28)
Despesas administrativas e gerais (9.698) (1.682)
Depreciação (1) -
Despesas tributarias (9) (15)
Outras receitas operacionais, líquidas 56 -

(9.653) (1.725)
Receitas (despesas) financeiras

Receitas financeiras 29 23
Despesas financeiras (23) -

6 23
Prejuízo do exercício (12.969) (1.702)
Prejuizo do exercício por ação (0,0625) (0,0086)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 

(Em milhares de reais)
2019 2018

Prejuízo do exercício (12.969) (1.702)
Outros Resultados Abrangentes:

Itens a serem posteriormente reclassificados para o 
resultado

Ajuste de conversão de investimento no exterior (43) 1
Resultado abrangente total (13.012) (1.701)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)

Reservas de lucros
Ajuste Avaliação 

Patrimonial
Capital
social

Reserva
legal

Retenção
de lucros

Resultado
Abrangente

Prejuízos
acumulados Total

Saldos em 01 de janeiro de 2018 13.547 567 84 43 (228) 14.013
Aumento de Capital 211.022 - - - - 211.022
Ajuste de conversão de investimento no exterior - - - 1 - 1
Prejuízo do exercício - - - - (1.702) (1.702)
Reversão de Reserva legal - (567) (84) - 651 -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 224.569 - - 44 (1.279) 223.334
Aumento de Capital 11.028 - - - - 11.028
Ajuste de conversão de investimento no exterior - - - (43) - (43)
Prejuízo do exercício - - - - (12.969) (12.969)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 235.597 - - 1 (14.248) 221.350

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em milhares de reais)
2019 2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais:
Prejuízo do exercício (12.969) (1.702)

Ajustes para conciliar o resultado do exercício com o 
caixa gerado pelas atividades operacionais: 
Depreciação 1 -
(-) Equivalencia Patrimonial 1 28
Ajuste de conversão de investimento no exterior (43) 1
Resultado financeiro (6) (23)
Baixa por valor residual - ativo investimento c/ganho 

variação cambial (64) -
Baixa por valor residual - ativo imobilizado 13 -

Caixa proveniente das operações (13.067) (1.696)
(-) Juros pagos (23) -

Recursos líquidos usados nas atividades operacionais (13.090) (1.696)
Variações nos ativos e passivos

Aumento (diminuição) nas contas a receber de clientes (1.404) -
Diminuição (aumento) nos impostos a recuperar 99 (4)
Diminuição (aumento) nas outras contas receber 40 (22.864)
Diminuição (aumento) nas partes relacionadas 863 (186.909)
Aumento (diminuição) nos fornecedores 1.418 41
Aumento (diminuição) nas Obrigações fiscais, salários 

e encargos sociais 1.194 201
Aumento (diminuição) nas outras contas a pagar 230 -

Recursos líquidos gerados (usados) nas atividades 
operacionais 2.440 (209.535)

Fluxos de caixa das atividades de investimento:
(-) operações com controladas (21) -
(-) aquisição de ativo imobilizado 49 -
Juros Recebidos 29 23

Recursos líquidos gerados nas atividades de 
investimento 57 23

Fluxos de caixa das atividades de financiamento:
Aumento de Capital 11.028 211.022

Recursos líquidos gerados nas atividades de 
financiamentos 11.028 211.022

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 435 (186)
Demonstração da redução do caixa e equivalentes 

de caixa:
Saldos iniciais de caixa e equivalentes de caixa 206 392
Saldos finais de caixa e equivalentes de caixa 641 206

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 435 (186)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S.A.
COMPANHIA FECHADA CNPJ Nº 03.852.459/0001-01

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Ilmos. Srs.
Diretores e Acionistas da
ENGETEC Construções e Montagens S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da ENGETEC Construções e Montagens S.A. (“Companhia”) que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam, adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da ENGETEC Construções e Montagens S.A. em 31 de dezembro de 
2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório dos auditores
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente 
ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
•  Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente 

se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O 
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que 
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais.

•  Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia.

•  Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração.

•  Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou 
circunstâncias que possam causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não 
mais se manter em continuidade operacional.

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações 
e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2020

Mário Vieira Lopes José Carlos de Almeida Martins
Contador - CRC-RJ-60.611/O Contador – CRC-RJ - 036.737-0

Percepção dos corretores  
em relação à pandemia

Qualicorp firma parceria para  
entregar 102 leitos em São Paulo

Corpo e mente sãos em tempo de Covid-19

Pesquisa 
da Kuantta 
Consultoria que 
impactos vão 
durar seis meses

Com objetivo de efetuar 
um levantamento em relação 
ao comportamento da corre-
tagem perante as repercus-
sões econômicas causadas 
pelo coronavírus, a Kuantta 
Consultoria realizou a pes-
quisa “Covid-19 e o corretor 
de seguros”. O estudo con-
tou com a colaboração de 
283 corretores que respon-
deram um questionário no 
dia  último dia 9, onde os da-
dos foram analisados através 
das respostas enviadas pelos 
participantes.

A análise dos dados foi 
baseada em questões para 
que os corretores respondes-
sem com as suas opiniões 
com sim ou não e a avalia-
ção emitida em percentuais. 
Em relação se a crise atual 
afetaria o negócio, 91,8% 
acreditam nessa hipótese e 
8,2% afirmaram que não ha-
verá alterações.

Ao perguntar se a corre-
tora já sentia o impacto das 
ações relacionadas ao Co-
vid-19, 77,6% alegam que 
houve mudança. Quando o 
assunto é a durabilidade des-
se período, 36,7% responde-
ram que dura até seis meses, 
34,7% que dura até três me-
ses e 28,6% até 12 meses. 
Sobre a redução na receita, 
83,7% responderam que isso 
acontecerá, contra 16,3% 
que afirmaram que não so-
frerão esse tipo de restri-
ção. Ao citar a contenção de 
despesas, 83,7% alegam ser 

necessário reduzir os custos. 
Sobre demissões, 81,6% não 
pretendem demitir os cola-
boradores, mas há um per-
centual mínimo referente a 
18,4% que podem reduzir o 
quadro de funcionários. O 
estudo revela que 98% infor-
mam que a pandemia mudou 
o comportamento do consu-
midor.

De acordo com o ideali-
zador da Kuantta Consulto-
ria, Arley Boullosa, avaliar 
a opinião dos corretores de 
seguros é fundamental para 
que todos compreendam os 
impactos da crise e procu-
rem se reinventar o quanto 
antes.

“A Kuantta realizou uma 
pesquisa para entender a 
percepção dos corretores 
sobre o atual momento e a 
crise gerada pelo Covid 19. 
Tivemos o retorno de 283 
corretores e a ideia surgiu 
da necessidade de ouvi-los 

para consolidar uma visão 
da categoria. São 20 pergun-
tas objetivas que nos levam a 
conclusão que a maioria dos 
corretores entende a gravi-
dade da crise e a necessidade 
de se reinventar”, afirmou 
Arley Boullosa.

Na sua opinião, investi-
mentos em marketing digital 
e qualificação profissional 
ficaram muito claro na pes-
quisa, quando há o entendi-
mento da mudança do com-
portamento do consumidor 
e a necessidade de manter o 
time de funcionários e não 
demitir. “Óbvio que a pes-
quisa é um retrato do dia 9 
de abril, data que foi realiza-
da a pesquisa, mas nos indi-
cam informações interessan-
tes. Vou repetir o estudo em 
breve para confrontarmos 
com o resultado da primeira 
e ampliar o número de cor-
retores participantes”, expli-
cou.

Atuação mundial do setor de 
seguros contra a Covid-19

As seguradoras não são 
capazes de mudar a direção 
do vento, mas podem ajudar 
a atravessar a turbulência. 
Essa é a principal mensagem 
apresentada na nova edição 
da Conjuntura CNseg – pu-
blicação da Confederação Na-
cional das Seguradoras –, que 
apresenta as principais medi-
das adotadas pelas segurado-
ras nacionais e estrangeiras 
diante dos impactos da pande-
mia do novo coronavírus.

No caso brasileiro, a pu-
blicação aponta um duplo 
impacto decorrente da pan-
demia: no desempenho ope-
racional das seguradoras e 
na gestão dos seus riscos, 
afirmando que, apesar disso, 
o mercado permanece resi-
liente e capaz de responder 
prontamente aos desafios 
impostos pelo cenário sur-
preendente e multifacetado 
produzido pelo novo vírus.

Em relação ao impacto 
sobre os produtos em si, de 
acordo com a publicação, so-
mente será possível “começar 
a traçar um panorama com-
pleto com a divulgação dos 
dados de março do setor de 
seguros, e mais meses adian-
te, o que só deverá ocorrer a 
partir de junho, tendo em vis-
ta a flexibilização dos prazos 
de envio das informações de 
fevereiro e março anunciada 
pela Superintendência de Se-
guros Privados (Susep)”.

Entretanto, conforme abor-
dado no editorial do presidente 
da CNseg, Marcio Coriolano, 
na Conjuntura CNseg 18, edi-
ção recentemente publicada, é 
possível inferir que, de uma for-
ma geral, todos os segmentos 
do setor deverão sofrer impac-
tos por conta da pandemia. “Os 
prognósticos são desfavoráveis 
a médio prazo”, ele observa.

No plano operacional, a 
medida mais relevante é a 
adoção dos Planos de Conti-
nuidade de Negócios (PCN), 
permitindo cuidar da saúde 
dos colaboradores e, ao mes-
mo tempo, manter os serviços 
sem prejuízo a seus clientes.

Os elevados investimentos 
na conversão digital das se-
guradoras, diz a Conjuntura 
CNseg, explicam o atendi-
mento via canais digitais a 
clientes e parceiros de negó-
cios e o bem-sucedido tra-
balho remoto (home office). 

Nos últimos anos, relata o 
estudo “Panorama Digital do 
Setor Segurador”, realizado 
pela Comissão de Inteligên-
cia de Mercado da Confede-
ração em 2018, 97,3% das 
empresas consultadas afir-
maram dispor de projeto de 
transformação digital, com 
destaque para ações voltadas 
aos clientes. O resultado dis-
so é que podem ser realizados 
hoje, de forma remota: liqui-
dação de sinistro, reembol-
sos, resgate, sorteios, paga-
mento de benefícios, cobran-
ça, cancelamentos, aquisição 
de produtos e prestação de 
serviços de assistência.

A Conjuntura CNseg 
ainda detalha as regras de 
aceitação de riscos e expli-
ca as razões de pandemias e 
epidemias, que são fatos ra-
ros e de difícil precificação, 
não disporem de coberturas 
específicas. Ainda assim, 
dá ciência de que parte do 
mercado, dada a gravidade
da crise sanitária, passou a 
acolher os riscos decorrentes 
da pandemia nos seguros de 
benefícios - como Saúde Su-
plementar e Vida. Além dis-
so, enumera diversos produ-
tos dos segmentos de Danos 
e Responsabilidades e Segu-
ros Pessoais que terão desvio 
na sinistralidade, em razão 
de situações ocasionadas in-
diretamente pela pandemia.

A publicação também faz 
um retrato atualizado das con-
sequências da pandemia no 
mercado mundial de seguros, 
demonstrando o alinhamento 
das seguradoras brasileiras 
com as melhores práticas. Ela 
detalha as medidas emergen-
ciais adotadas pelo governo, 
avaliando-as positivamente 
no sentido de procurar ate-
nuar os impactos do choque. 
Uma ação que busca manter 
as perspectivas de famílias e 
empresas no terreno positi-
vo, criando uma ponte para 
o futuro, fundamental para 
a confiança na economia. A 
publicação reúne as medianas 
de projeção do mercado para 
juros, inflação e dólar, com os 
dois primeiros com indicações 
de baixa e o câmbio bastante 
volátil. A publicação ratifica a 
previsão de PIB negativo em 
2020 e provável recuperação 
em 2021, mas com alta muito 
discreta.

Em tempos de readequação do negócio, algumas corpora-
ções vêm planejando novas estratégias e suas maneiras de 
atuação. A PFJ Assessoria e Corretora de Seguros, fundada 

por Fabio Faria e Paulo Roberto Souza em 2010, acaba de criar 
um Comitê de Inovação para estruturar um plano de trabalho, 
com objetivo de definir as estratégias para acelerar o crescimen-
to, ampliar o relacionamento e o atendimento com os seus corre-
tores parceiros. O comitê conta com a experiência do professor 
Arley Boullosa, que foi convidado para integrar a equipe. A em-
presa é especializada  em Seguro de Pessoas e conta com uma 
estrutura para atendimento para mais de 340 corretores, sendo 
responsável pela distribuição de produtos de saúde e odontológi-
co. O staff proporciona uma consultoria personalizada, com su-
porte necessário para  aumentar a demanda da comercialização 
dos contratosDe acordo com um dos sócios, Fabio Faria, todo 
negócio precisa de planejamento estratégico com seu plano de 
ação funcionando no dia a dia. 

A Qualicorp, a Rede D’Or 
e a SulAmérica Seguros se 
uniram para viabilizar a re-
forma de 102 leitos da San-
ta Casa de Misericórdia, em 
São Paulo, para atendimento 
a pacientes de Covid-19 do 
SUS. Um consórcio forma-
do pelas três empresas está 
financiando o projeto, que 
vai contemplar 72 leitos de 
enfermaria e 30 de UTI, para 
atender mais de mil pacien-
tes internados nos três meses 
de pico da pandemia. Os pri-
meiros 20 leitos reformados 
serão entregues em 10 dias.

“A missão da Qualicorp 
é viabilizar o acesso à saúde 
para a população, isso está 
em nosso DNA. Em um mo-
mento tão desafiador como 

o que estamos vivendo, a 
união de esforços entre a ini-
ciativa privada, o governo e 
a saúde pública é essencial 
para reforçar a capacidade 
de atendimento do sistema 
público e ajudar a garantir 
a assistência médica”, afir-
ma Bruno Blatt, presidente 
da Qualicorp. “Além disso, 
a agilidade no sistema de 
saúde vai fazer a diferen-
ça na vida das pessoas. As 
empresas que atuam na área 
estão engajadas para ajudar 
a população a superar essa 
crise”, explica o executivo.

“Esse é um projeto pere-
ne, que não se esgota ao final 
da crise do Covid-19. Trata-
se de uma doação que ficará 
por muito tempo a serviço 

da população de São Paulo”, 
comenta Paulo Moll, presi-
dente da Rede D’Or.

Para Gabriel Portella, 
presidente da SulAmérica 
Seguros, “estamos vivendo 
uma questão de saúde pú-
blica, um momento em que 
estamos todos, sem exceção, 
sujeitos a precisar de atendi-
mento médico e de cuidados 
especiais”.

Já segundo Antônio Pen-
teado Mendonça, Provedor 
da Santa Casa de São Paulo, 
para vencer a guerra contra 
o coronavírus a Santa Casa 
precisa do auxílio de todos, 
pessoas e empresas. “Neste 
momento extremamente gra-
ve, em que a pandemia cami-
nha para seu pico, a parceria 

com a Qualicorp, Rede D’Or 
e SulAmérica Seguros é fun-
damental para que a Santa 
Casa de São Paulo possa fa-
zer mais em prol da popula-
ção mais carente. Esses 102 
leitos destinados ao combate 
ao coronavírus são a certeza 
de que centenas de pessoas 
terão atendimento adequa-
do”.

A cooperação entre as três 
empresas contemplará não 
somente a reforma e doação 
dos equipamentos para que 
os leitos entrem em opera-
ção, mas também o custeio 
de insumos por três meses. A 
Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo é o maior hos-
pital filantrópico da América 
Latina.

Como manter corpo e 
mente sãos em tempos de 
coronavírus, diante do iso-
lamento social, será o tema 
que psiquiatra Jairo Bauer 
debaterá nesta quinta-feira, 
às 11 horas, durante palestra 
online provida pela Quali-
corp, que estará representa-
da pelo seu superintendente 
médico Celso Evangelista. 

A transmissão será feita 
por meio do site www.qua-
licorpexplica.com.br/coro-

navirus, desenvolvido pela 
administradora de benefícios 
para divulgar informações, 
notícias e recomendações du-
rante a Covid-19. O objetivo 
é contribuir com a população 
disponibilizando conteúdo 
confiável e de qualidade.

Jairo Bouer foi convidado 
para participar do debate e fa-
lar sobre os desafios do isola-
mento. O médico irá abordar 
temas como qual a melhor 
forma de lidar com o traba-

lho e as tarefas domésticas e 
familiares, como se planejar 
para a jornada diária, como 
criar uma rotina para praticar 
atividades físicas em casa, 
que comportamentos devem 
ser estimulados e quais de-
vem ser evitados.

Durante a live, que será 
aberta ao público, os partici-
pantes também terão a possi-
bilidade de enviar perguntas 
aos médicos.

O Grupo Qualicorp é líder 

brasileiro na comercialização 
e administração de planos de 
saúde coletivos. Fundado em 
1997, atua em nível nacional, 
possui 2 mil colaboradores 
diretos e representa cerca de 
2,5 milhões de beneficiários, 
considerando-se todos os seus 
segmentos de atuação. O Gru-
po Qualicorp abriu seu capital 
em 2011 e mantém na Boves-
pa o nível “Novo Mercado”. 
Para mais informações, acesse 
www.qualicorp.com.br.
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Boeing pagará compensação, 
mas Gol não divulga detalhes

A Boeing concordou em pagar uma compensação em 
dinheiro e aceitou o cancelamento de 34 pedidos da Gol, 
além de reduzir os firmes de 737 MAX, de 129 para 95 
aeronaves. A companhia aérea brasileira, no entanto, não 
revelou o montante de recursos que entrarão no seu caixa. 
Paulo Kakinoff,  presidente da Gol, disse que sua em-
presa “segue totalmente comprometida com o 737 MAX 
como núcleo da sua frota”. O pitoresco é que a Gol Linhas 
Aéreas, desde a sua fundação em 2001, sempre operou 
com aviões 737, tendo comprado 250 aeronaves da Boe-
ing. Teimosia inexplícavel, pois o modelo continua proibi-
do de voar em mais de 50 países. Apesar do equipamento 
suspenso e a empresa manter sete aviões no solo por causa 
da decisão da Anac, a Gol, alega que o atraso e depois 
suspensão na entrega de 25 aviões 737 MAX programadas 
para 2019 impactou negativamente suas operações, o seu 
crescimento e o seu plano de renovação de frota.

Para os analistas da XP Investimentos, embora os de-
talhes do acordo não serem públicos, o cancelamento de 
uma parte dos pedidos deverá permitir à companhia maior 
flexibilidade para ajustar sua capacidade à demanda redu-
zida. Além disso, o recebimento de uma compensação em 
caixa em um momento de busca por maior liquidez poderá 
prover um conforto adicional para a Gol.

Cancelamento de turismo já é de 26%
Mesmo que haja normalização a partir de agosto, não 

haverá melhoras para o setor de turismo, porque a taxa de 
cancelamento das viagens para o segundo semestre está 
em 26%, segundo dados da Associação Brasileira das Op-
eradoras de Turismo. As perdas acumuladas pelas opera-
doras brasileiras já somam R$ 3,9 bilhões, o que equivale 
a 25% do faturamento inteiro deste setor da economia 
em 2019. A Braztoa informou que 90,4% dos embarques 
foram cancelados em março; os turistas desistiram ou 
adiaram 96,2% em abril; enquanto para maio a taxa de 
cancelamento, por enquanto, é de 94% e de 63,5% para 
junho. Segundo os analistas da Levante, haverá impacto 
negativo para a CVC, Gol e Azul.

Quais motivos fizeram a Oi subir 18%
As ações preferenciais da Oi tiveram valorização supe-

rior a 18% ao ultrapassarem a faixa dos R$ 1,13. Enquanto 
issso, as ordinárias foram de R$ 0,50 para R$ 0,70, mas 
caíram para R$ 0,60. Qual a explicação para isso, ninguém 
consegue encontrar, sendo a mais a próxima da verdade é 
que o isolamento social está provocando surtos nos inves-
tidores, fazendo com que comprem qualquer coisa. Out-
ros vão dizer que a motivação foi o relatório do Credit 
Suisse que, ao ser lido com atenção, é completamente 
desfavorável. O mais importante é a falta de nexo nesse 
relatório, pois os analistas elevaram a recomendação para 
as ações da operadora para neutra, ao mesmo tempo que 
baixaram o preço-alvo das ordinárias de R$ 0,70 para R$ 
0,50. Ora, isso significa a previsão de desvalorização de 
mais de 44%.

Os técnicos do banco admitem que a Oi venderá sua 
operação de telefonia celular em 2020, por um preço ao 
redor de R$ 15,5 bilhões. Ressaltam, no entanto, que o 
cenário para a empresa permanece desafiador, que embora 
tenha reduzido drasticamente seu endividamento nos úl-
timos dois anos, terá uma geração de caixa relativamente 
baixa.

Ações da Netflix sobem 2,5%
As ações da Netflix subiram 2,5% para o máximo 

histórico de US$ 424, ficando na posição de líder no 
streaming, no momento em que o serviço está a ter uma 
forte procura. Assim, desde o dia 16 de março, quando 
atingiu o mínimo do ano, a cotação valorizou 40%.  Com 
os maiores eventos e campeonatos desportivos cancelados 
devido ao coronavírus, e quase todas as atividades cult-
urais suspensas, o serviço de streaming tem ganho força 
nas últimas semanas, com um aumento anunciado de uti-
lizadores registados. A Netflix divulgou um aumento de 
downloads da sua aplicação, principalmente em áreas 
onde se verificam mais casos de infetados com covid-19.

Para os analistas do Bank of America, a pandemia rep-
resenta a “tempestade perfeita” para fazer crescer a Netflix 
nas próximas semanas, e tal razão levou o banco de inves-
timento a elevar o preço-alvo das suas ações para os US$ 
460. Um importante teste para a empresa norte-americana 
será a sua apresentação de resultados trimestrais, marcado 
para o final deste mês. Os analistas de Wall Street esperam 
lucro de US$ 1,64 por ação e receitas totais de US$ 5,73 
bilhões.

Petrobras desligará 45 plataformas
A Petrobras comunicou aos sindicatos de petroleiros 

que vai desligar 45 plataformas de produção de petróleo e 
gás natural instaladas no Nordeste e no Sudeste, que rep-
resentam 10 mil barris diários. O corte terá de ser de 200 
mil barris.

IPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ: 22.885.667/0001-51

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL
A empresa IPAR PARTICIPAÇÕES LTDA. torna público que iniciou a elaboração 
do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental (Rima), de acordo com a Instrução Técnica nº 04/2019, do Inea, 
encaminhada em 21/11/2019, referente ao requerimento de Licença Prévia 
(LP) feito ao Instituto, para análise da viabilidade ambiental da implantação da 
Pequena Central Hidrelétrica - PCH MACAÉ, no rio Macaé, com capacidade 
instalada de 17,7 MW, nos Municípios de Macaé e Casimiro de Abreu, sob sua 
responsabilidade, conforme consta no Processo E- 07/002.100.658/2018.

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 Securiti-
zadora 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 So-
cicam 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 repac-
tuar 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 obrigatorie-
dade de renovação da nota de classificação de risco de crédito da Emissão; (v) deliberar pela substituição da Pentá-
gono, 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, individual-
mente 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, individu-
almente 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 obriga-
ções 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 Emis-
sora 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 Imobiliá-
rios 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:

Bancos não podem elevar juros durante a pandemia
O juiz Renato Coelho Bo-

relli, da 9ª Vara Federal Cível 
de Brasília, determinou nesta 
quarta-feira que todos os ban-
cos do país não aumentem os 
juros e não dificultem a obten-
ção de crédito durante a pan-
demia do novo coronavírus. 
Cabe recurso da decisão.

Conforme a agência Brasil, 
o magistrado atendeu a um 
pedido feito em ação popular 
por Carlos Lupi, presidente 
do PDT, que argumentou ha-
ver um gargalo na concessão 
de empréstimos pelos bancos, 
mesmo com medidas anun-
ciadas pelo Banco Central 

(BC) para aumentar a dispo-
nibilidade de crédito.

Uma das medidas de li-
quidez, anunciada em 22 
março, foi a redução dos de-
pósitos bancários compulsó-
rios (recursos que os bancos 
são obrigados a deixar de-
positados como garantia de 
suas operações), o que libe-
rou R$ 68 bilhões ao merca-
do, segundo o BC.

Desde então, porém, em-
presas e pessoas físicas têm 
se queixado de dificulda-
des para renegociação de 
dívidas e da cobrança de 
juros mais caros em no-

vas operações de crédito.

Decisão

O juiz entendeu que a li-
beração de compulsórios 
pelo BC deveria ter sido
combinada com exigências 
que facilitassem a obtenção 
de crédito durante a pande-
mia. “Nessa direção, de nada 
adianta a criação de norma 
para ampliação de crédito, 
se esse crédito não circula, 
ficando represado nas ins-
tituições financeiras, o que 
mostra a não observância 
dos princípios da vincula-

ção, finalidade e motivação 
que devem nortear todos os 
atos administrativos”, escre-
veu o magistrado.

Ele determinou que “todas 
as instituições do Sistema 
Financeiro Nacional se abs-
tenham de aumentar a taxa 
de juros ou intensificar as 
exigências para a concessão 
de crédito”, e ordenou que 
o BC condicione a redução 
dos compulsórios “à efetiva 
apresentação de novas linhas 
e carteiras de créditos a fa-
vor do mercado produtivo 
interno por parte dos bancos 
a serem beneficiados”.

Fundos em iuan resultantes de câmbio continuam caindo
O saldo dos fundos em iuan 

(moeda chinesa) resultantes 
de câmbio na China conti-
nuou a cair em março. Os fun-
dos ficaram em 21,2 trilhões 
de iuanes (US$ 3,01 trilhões) 
no final de março, uma queda 
de 17,01 bilhões de iuanes em 
relação a um mês atrás, infor-

mou nesta quarta-feira o Ban-
co Popular da China, o banco 
central do país.

Conforme a agência Xinhua, 
como o iuan chinês não é uma 
moeda livremente conversível 
sob a conta de capital, o banco 
central tem que comprar as mo-
edas estrangeiras geradas por 

superávit comercial e entrada 
de investimento estrangeiro no 
país, acrescentando fundos 
para o mercado monetário. 
Esses fundos são um impor-
tante indicador dos fluxos 
transfronteiriços do capital es-
trangeiro e de liquidez do iuan 
no mercado doméstico.

A leitura de março marcou 
o segundo mês consecutivo de 
baixa após uma recuperação 
em janeiro que encerrou uma 
tendência de quedas de 17 me-
ses. Isso acontece em meio a 
uma queda no investimento 
direto estrangeiro (IDE) que 
o país recebeu.

B3 entra no 
combate para 
minimizar efeitos 
do coronavírus

A B3, a bolsa do Bra-
sil, lançou nesta quarta-
feira uma campanha de 
responsabilidade social 
para ajudar a minimizar os 
efeitos do coronavírus no 
país. “Dividida em quatro 
ações, o objetivo é auxi-
liar na compra de equipa-
mentos para hospitais pú-
blicos e seus profissionais 
de saúde; contribuir com 
a distribuição de cestas 
de higiene a famílias em 
situação de vulnerabili-
dade social e econômica, 
além da doação de sangue 
para os hemocentros”, in-
formou em nota a B3. As 
ações de voluntariado se-
rão complementadas com 
a doação de recursos fi-
nanceiros para a compra 
de equipamentos de UTI 
e de proteção pessoal para 
profissionais de saúde da 
rede pública.

Por meio da plataforma 
de crowdfunding Benfeito-
ria, a meta é arrecadar 4 mil 
cestas de higiene, que reú-
nem itens para a prevenção 
do coronavírus, e que serão 
entregues para os fundos 
União SP e o Rio Contra 
Corona. A doação mínima 
é de R$ 60,00 e, para cada 
cesta doada, a B3 comple-
mentará com outras cinco, 
até que sejam atingidas 24 
mil cestas. As doações po-
dem ser feitas por qualquer 
pessoa neste endereço.

A doação de sangue tam-
bém está na lista de priori-
dades. A bolsa paulista está 
incentivando os seus 2.300 
funcionários para que doem 
sangue aos hemocentros da 
cidade de São Paulo.

Para especialistas, mercado  
não espera mais efeito surpresa
Brasil tem dados, 
informações 
e tempo que a 
Europa não teve 

“Não estamos mais no escu-
ro diante da crise e, caso haja 
uma segunda onda, não have-
rá o efeito surpresa no merca-
do”, A previsão é do CEO e 
estrategista-chefe da Eleven 
Financial Research Adeoda-
to Netto, durante conferência 
online da InvestSmart, empre-
sa que está realizando uma sé-
rie de bate-papos virtuais com 
as principais gestoras e assets. 
por meio do projeto “Encon-
tros Digitais”,

A InvestSmart, assessoria 
de investimentos credenciada 
à XP Investimentos, reuniu a 
Eleven Financial Research, por 
meio do CEO e estrategista-
chefe Adeodato Netto e o ana-
lista CNPI-T Raphael Figuere-
do. Os executivos abordaram 
como o cenário de pandemia 
tem afetado as análises finan-
ceiras e o mercado em si. Para 
o CEO e estrategista-chefe da 
Eleven Adeodato, o mercado, 
inicialmente, não se importou 
tanto com o coronavírus, pois 
achavam que a dimensão era 
conhecida, mas essa mudança 
foi brutal. “Toda grande crise 
tem um preço e o mercado não 
tem medo disso”, afirmou.

Segunda onda

Segundo Figueredo, o 

mercado tem medo do es-
curo, do que não consegue 
quantificar como impacto. 
“Estamos no fim deste im-
pacto e temos os dados, as 
informações e o tempo que a 
Europa não teve. Mas, quan-
do afetou o Brasil, o estrago 
no mercado financeiro veio 
antes da pandemia. O fato de 
não estarmos mais no escuro 
é muito bom. E mesmo que 
exista uma segunda onda, 
não haverá mais o efeito sur-
presa”, afirmou o executivo.

De acordo com o analista 
CNPI-T Raphael Figueredo, 
o mercado pode começar 
a consolidar o preço para 
voltar a crescer. Mas, sem 
retirar a tendência de baixa, 
pois se os indicadores pré-
vios forem ruins, as quedas 
persistirão.

Seletividade

“Acredito que o pior 
está passando, mas ainda 
não passou. O que temos 
de concreto é que a velo-
cidade da queda dos pre-
ços foi muito brutal e, por 
isso, não devemos relaxar. 
O mercado brasileiro está 
sendo muito mais lento do 
que os demais. As econo-
mias respondem de acordo 
com suas individualida-
des”, disse Figueredo.

“No Brasil, a ques-
tão fiscal atrapalha a re-
tomada. Nos EUA, por 
exemplo, já foi recupera-
do 50%. Aqui, nem 38% 
ainda por questões fiscais 
futuras. Por isso, precisa-
mos ser seletivos”, acres-
centou.
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MINERAÇÃO GUARIBA LTDA.
CNPJ: 42.276.840/0001-21 - NIRE: 33.2.0011658-1

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Senhores quotistas: A administração da Mineração Guariba Ltda., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e contratuais vigentes, apresentamos a V.Sas. as Demonstrações Financeiras acompanhadas 
das respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. Ao encerrarmos o exercício de 2019, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido da controladora Vale S.A. bem 
como a todos os demais colaboradores por sua dedicação e empenho. Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2020. MARIA CRISTINA ALMEIDA VALADARES - Diretor Administrador.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
Em milhares de reais

Capital
social

Prejuízos
acumulados

Passivo a 
descoberto

Saldo em 31 de dezembro de 2017 1 (53) (52)
 Resultado do exercício  - - -
Saldo em 31 de dezembro de 2018 1 (53) (52)
 Resultado do exercício - - -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1 (53) (52)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2019 2018
Resultado do exercício - -
 Quantidade de quotas ao final do exercício 2.012 2.012
Lucro básico e diluído por quota – Em R$ - -
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - Em milhares de reais
Exercícios findos em 

31 de dezembro de
2019 2018

Resultado do exercício - -
 Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente - -
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

BALANÇO PATRIMONIAL - Em milhares de reais

Notas

31 de 
dezembro

de 2019

31 de 
dezembro

de 2018
Total do ativo - -
Passivo
Passivo não circulante
 Partes relacionadas 4 52 52

52 52
Total do passivo 52 52
Total do passivo a descoberto 3 (52) (52)
Total do passivo e passivo a descoberto - -
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1. Contexto histórico: A Mineração Guariba Ltda. (“Sociedade”) é uma 
sociedade limitada, controlada pela Vale S.A. (“Vale”) e com sede no Rio 
de Janeiro, Brasil. A Sociedade tinha por objetivo principal a exploração 
e aproveitamento de jazidas minerais no território nacional, entretanto, 
atualmente, a Sociedade não está realizando atividades operacionais. 
A Vale tem intenção de continuar a prestar apoio financeiro suficiente para a 
Sociedade, de modo a cumprir as responsabilidades e obrigações contratuais 
a vencer. Neste contexto, a Sociedade é capaz de liquidar seus passivos, 
não havendo dúvida sobre a sua continuidade. 2. Base de preparação 
das demonstrações financeiras: a) Declaração de conformidade: 
As demonstrações financeiras da Sociedade (“demonstrações financeiras”) 
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – Contabilidade para 
pequenas e médias empresas (“CPC PMEs”), aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (“CFC”). Todas as informações relevantes próprias 
das demonstrações financeiras, e apenas essas informações, estão sendo 
evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da Administração da 
Sociedade. b) Base de apresentação: As demonstrações financeiras foram 
preparadas com base no custo histórico e ajustadas para refletir as perdas 
pela redução ao valor recuperável (“impairment”) de ativos. Os eventos 
 subsequentes foram avaliados até 31 de janeiro de 2020, data em que 
a emissão das demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria. 
Em janeiro de 2019 ocorreu o rompimento da barragem da mina do Córrego 
do Feijão de propriedade da Vale, acionista controlador da Sociedade.  
Os impactos do evento são mensurados e divulgados nas demonstrações 
financeiras da Vale, não havendo desdobramentos relevantes que 
impactem o plano de negócios da Sociedade, bem como alterações 
em suas demonstrações financeiras em decorrência do evento. c) Novos 

pronunciamentos: CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil -
A partir dessa norma, os arrendatários deverão reconhecer o passivo dos 
pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente 
todos os contratos de arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, 
podendo ficar fora do escopo dessa nova norma determinados contratos 
de curto prazo ou de pequenos montantes. Os critérios de reconhecimento 
e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações financeiras dos 
arrendadores ficam substancialmente mantidos. A Administração avaliou 
o impacto da adoção da referida norma, e concluiu que não há impactos 
relevantes nas suas demonstrações financeiras. ICPC 22 - Incerteza sobre 
tratamento de impostos – A interpretação explica como considerar a 
incerteza na contabilização do imposto de renda. O CPC32 - Imposto de 
Renda, especifica como contabilizar os impostos de renda correntes e 
diferidos, mas não como refletir os efeitos da incerteza. A sociedade avaliou 
os requerimentos dessa nova interpretação e concluiu que não há impacto 
significativo em suas demonstrações financeiras. 3. Patrimônio líquido:  
a) Capital social – Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o capital social é 
de R$ 1 correspondendo a 2.012 quotas, totalmente integralizadas e com 
valor nominal de R$ 0,48 (quarenta e oito centavos de real). 4. Transações 

com partes relacionadas: Em 31 de dezembro de 2019 o saldo de contas 
a pagar, refere-se basicamente a montantes devidos para a Vale (parte 
relacionada). 5. Sumário das principais políticas contábeis: a) Moeda 
funcional - As demonstrações financeiras são mensuradas utilizando o real 
(“BRL” ou “R$”), que é a moeda do principal ambiente econômico no qual a 
Sociedade opera (“moeda funcional”). Todas as operações são realizadas 
em R$. 6. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: A preparação 
das Demonstrações Financeiras requer o uso de certas estimativas e 
julgamentos contábeis críticos por parte da Administração da Sociedade. 
Essas estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada 
exercício. Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir a revisão 
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Considerando a natureza e a complexidade das operações da Sociedade, na 
opinião da Administração, as estimativas contábeis e julgamentos feitos no 
curso da preparação dessas Demonstrações Financeiras não são subjetivas 
ou complexas em um grau que requeresse sua descrição como crítica.
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Entidades do fisco defendem tributação de bens de luxo
Barcos, lanchas, 
iates, jet ski, 
helicópteros e jatos 
somariam quase R$ 
5 bi em arrecadação

Em 2019, 206 bilionários 
detinham mais de R$ 1,2 tri-
lhão (quase 20% do PIB brasi-
leiro). Quase metade (R$ 600 
bilhões) está nas mãos de ape-
nas 1% das famílias. E estes 
1% de brasileiros detém 30% 
da renda do país, segundo a 
revista Forbes. São Paulo é o 
estado que mais arrecada im-
postos no país e é o que reúne 
o maior número de bilionários 
com patrimônio estimado em 
US$ 85 bilhões.

Mas esses brasileiros abas-
tados possuem bens totalmente 
isentos de pagamento de im-
postos como barcos, lanchas, 
iates, jet ski, helicópteros e jatos 
particulares. A rápida propaga-
ção da pandemia do coronaví-
rus fez acalorar o debate sobre 
tributação desses bens de luxo, 
que poderiam ser inseridos na 
cobrança do IPVA (Imposto 
sobre Propriedade de Veículos 
Automotores). O imposto é 
pago anualmente por proprietá-
rios de carro, moto, caminhão e 
ônibus. 

Há um montante estima-
do de arrecadação de quase 
R$ 5 bilhões com a inclusão 
de bens de luxo na conta do 
IPVA, cita Alfredo Maranca, 
presidente do Sindicato dos 
Agentes Fiscais de Rendas 
do Estado de São Paulo (Si-
nafresp). Ele conversou com 
a reportagem do MONITOR 
MERCANTIL sobre como os 
mais afortunados poderiam 
contribuir para ampliação de 
arrecadação do tributo.

Arrecadação

A projeção de quase R$ 
5 bilhões de arrecadação é 
oriunda de cálculos feitos 

pelo Sindifisco Nacional 
(Sindicato Nacional dos Au-
ditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil) mostram 
que o país poderia arrecadar 
cerca de R$ 4,7 bilhões por 
ano a mais com a ampliação 
do tributo.

O cálculo previsto é base-
ado em uma alíquota única 
de 4% do valor venal dos ve-
ículos, não envolvendo bar-
cos ou aviões comerciais. Ao 
todo, foram listados 1.682 
helicópteros, 641 aviões a 
jato e 827 turboélices, além 
de cerca de 168 mil embar-
cações de esporte e lazer.

Em 2007 a inclusão desses 
bens na cobrança do IPVA foi 
parar no Superior Tribunal Fe-
deral (STF). Mas o STF con-
cluiu que o IPVA não poderia 
incidir sobre embarcações de 
recreio (não comerciais) e ae-
ronaves em virtude de ser um 
tributo que substituiu a Taxa 
Rodoviária Única (TRU) em 
1969. E a taxa só era cobra-
da de veículos rodoviários. O 
antigo tributo era destinado ao 
antigo Departamento Nacio-
nal de Estradas de Rodagem 
(DNER) e usado basicamente 
na manutenção das estradas 
brasileiras. “Essa justificativa 
é muito estranha porque era 
uma taxa de outro sistema 
tributário. O conhecimento 
tributário se desenvolveu por 
essa taxa rodoviária única. 
Mas o IPVA é um tributo e 
não taxa”, sustenta Maranca.

Geração de renda

O IPVA é a segunda fon-
te de arrecadação tributária 
dos governos estaduais atrás 
apenas do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS). O dinheiro 
apurado vai para uma con-
ta única, no caso o Tesouro 
do Estado e dos municípios, 
para atender às necessidades 
da população em saúde, edu-
cação, infraestrutura e outros, 
de acordo com o estabelecido 
no orçamento anual, no pla-
no plurianual e nas diretrizes 
orçamentárias. “Em 2019, o 

IPVA como um todo arreca-
dou cerca de R$ 40 bilhões. 
Ou seja, o novo tributo pode-
ria incrementar em cerca de 
10% a arrecadação destinada 
a estados e municípios”, cita o 
Sinafresp.

O Sinafresp encaminhou 
recentemente ofício a todos 
os senadores e deputados fe-
derais e estaduais proposta 
do Fenafisco (Federação Na-
cional do Fisco Estadual e 
Distrital) e de outras associa-
ções de mudanças na tribu-
tação nacional.  Para reper-
cutir a proposta, o sindicato 
produziu uma campanha que 
está sendo divulgada em sua 
fanpage, no Facebook e no 
Instagram do Fisco Paulista.

Na última segunda-feira, 
entidades do Fisco, em nível 
federal, estadual e munici-
pal, lançaram um novo site 
para divulgar suas propostas 
tributárias emergenciais para 
o enfrentamento da crise 
causada pela pandemia de 
Covid-19, que trará prejuí-
zos imediatos para a saúde 
pública e para a economia.

De acordo com o manifes-
to apresentado na platafor-
ma, se colocadas em prática, 
as dez medidas sugeridas 
pelas entidades seriam capa-
zes de gerar um impacto de 
cerca de R$ 49 bilhões em 
desoneração e de R$ 299 bi-
lhões em arrecadação.

Grandes fortunas

Dentre os sete novos im-
postos sugeridos, está a cria-
ção do Imposto sobre Grandes 
Fortunas (IGF), com alíquotas 
progressivas de até 3% sobre 
grandes fortunas, que atingiria 
pessoas com patrimônio supe-
rior a R$ 20 milhões.

A taxa sobre grandes fortu-
nas é o único dos sete tributos 
federais previstos na consti-
tuição de 1988, mas sem re-
gulamentação até hoje. Com 
o retorno da discussão e com 
o Projeto de Lei (PLP) PLP 
183/2019, em tramitação no 
Senado Federal, que pode ser 
acessado no portal e-Cidada-

nia. Desde outubro de 2019, 
esse PLP encontra-se em fase 
de consulta pública. Até 30 de 
março, já eram mais de 322 
mil brasileiros a favor do pro-
jeto de Lei e 6485 contra.  No 
site, está disponível para down-
load o documento em versão 
PDF das propostas apresenta-
das pelos entes que representam 
os auditores fiscais. Além disso, 
também é possível opinar sobre 
as medidas e avaliá-las (http://
www.10medidastributarias.org.
br/). 

Abaixo, um pouco mais 
da conversa do MM com 
Alfredo Maranca que, ha 
quatro anos está à frente do 
Sinafresp, é formado em En-
genharia Química pela Esco-
la Politécnica da USP e em 
Direito pela Faculdade do 
Largo São Francisco. 

A discussão sobre a co-
brança de IPVA de pro-
prietários de bens de luxo 
(jet ski, iate, jatinho parti-
cular etc) é uma discussão 
recorrente no país. Em 
2007 chegou até o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
e foi rejeitada. Em sua opi-
nião por que esse debate 
ainda não amadureceu? 

- O STF entendeu que os 
veículos aquáticos não po-
deriam sofrer incidência do 
IPVA porque esse imposto 
substituiu um tributo que 
tinha na constituição an-
terior, a Taxa Rodoviária 
Única (substituída em 1969 
pelo IPVA) que incidia só 
sobre os veículos terrestres 
Essa justificativa é muito 
estranha porque era uma 
taxa de outro sistema tribu-
tário. O conhecimento tri-
butário se desenvolveu por 
essa taxa rodoviária única. 
Mas o IPVA é um tributo e 
não taxa. No Brasil temos 
uma definição clara do que 
é taxa e imposto. É imposto 
quando serve para alimen-
tar o estado nas necessi-
dades gerais A taxa, sim, é 
uma forma de aplicar o po-
der de polícia. Se houvesse 
uma taxa sobre lancha seria 
a marinha que cobraria essa 

taxa pois é ela que faz a fis-
calização e registro. 

E como poderia ser de-
finida a cobrança das em-
barcações uma vez que 
muitos pescadores são 
proprietários, mas usam o 
veículo como meio de tra-
balho?

- A cobrança seria das em-
barcações de recreio (jet ski, 
lanchas...) Todas as embar-
cações engajadas em comér-
cio como pescador, transpor-
tador não teriam necessidade 
de pagamento de IPVA. A 
ideia não é essa. A ideia é 
cobrar de embarcações que 
não estão engajadas em co-
mércio. Sabemos que essas 
embarcações de recreio são 
de pessoas acostumadas a 
gastar muito dinheiro. Custa 
caro para manter, é necessá-
rio ter pessoal para cuidar da 
sua lancha. É uma diversão 
cara e essas diversões caras 
cabe uma tributação. Tem 
espaço para tributar sem au-
mentar o preço da lancha.

Qual seria o valor arre-
cadado se fosse cobrado 
IPVA desses bens de luxo?

- A base tributável é enor-
me. Seria R$ 4 bilhões a mais 
a ser arrecadado no país com 

a inclusão das embarcações 
de recreio. Somadas as ae-
ronaves (aviões comerciais 
não entrariam) acrescentaria 
mais R$ 1 bilhão. Mas tam-
bém tem um problema com 
o STF em relação as aero-
naves. O STF entendeu (em 
2007) que o avião “não é ve-
ículo e o que ele realiza não 
é transporte”.  Eu tenho a im-
pressão de que se fizéssemos 
uma lei complementar agora 
o STF jamais responderia 
dessa maneira novamente. 

Acredita que o momento 
é oportuno para o relança-
mento da discussão, uma 
vez que há uma necessida-
de real do estado e do país 
de ampliar a arrecadação 
com a crise provocada pela 
pandemia do coronavírus?

- Estamos trabalhando 
muito na Fenafisco (Federa-
ção Nacional do Fisco Esta-
dual e Distrital) para apon-
tar novas bases tributárias. 
Nós temos um hotsite (http://
www.10medidastributarias.org.
br/) que explica as propostas 
tributárias emergenciais para o 
enfrentamento da crise causa-
da pela pandemia de Covid-19, 
que trará prejuízos imediatos 
para a saúde pública .

Alfredo Maranca




