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Foi instalada nesta segunda-feira
a comissão mista que vai acompanhar no Congresso Nacional as medidas econômicas relacionadas ao
combate à pandemia de coronavírus. Uma das primeiras audiências
virtuais deve ser com o ministro da
Economia, Paulo Guedes.
Os parlamentares têm uma série
de esclarecimentos e cobranças a
serem feitos. O senador Esperidião
Amin (PP-SC) sugeriu que a comissão peça relatórios ao BNDES,
Banco Central e Tesouro Nacional
sobre as operações de crédito concretizadas até agora.
Amin afirmou à Agência Câmara que só o Banco Central tem 16
linhas de crédito ativas e existem
denúncias de lentidão em relação
ao BNDES. O senador disse que
será necessário ter dados das entidades sindicais sobre a questão do
desemprego e acompanhar de perto
a concessão do auxílio emergencial
aos trabalhadores informais.
O deputado Reginaldo Lopes
(PT-MG) deu outro exemplo do
que deve ser fiscalizado pelo grupo: “A Caixa anunciou a compra de
dívidas de hospitais filantrópicos
no país com juros de 10%. Eu acho
um absurdo. Deveria ser juro negativo ou taxa Selic. Mas como alguns contratos pertencem à Caixa,
ela não está alterando os contratos.
Permanece a mesma taxa de juros:
20 a 25% ao ano. É um crime. A
Caixa está utilizando de uma política governamental para ampliar sua
carteira de empréstimos num momento de pandemia”, criticou.
Relator da comissão, o deputado
Francisco Jr. (PSD-GO) afirmou
que o grupo terá um papel importante para planejar como será o
futuro pós-pandemia. Já o presidente, Confúcio Moura, ressaltou a
necessidade de aprovar leis que sejam efetivas: “Porque não adianta
aprovar lei e o recurso não chegar a
quem interessa. A burocracia brasileira tem um rito perverso”, disse.
O Plenário da Câmara dos Deputados se reúne nesta quarta-feira para
analisar o Projeto de Lei 1282/20,
de autoria do Senado, que institui
o Programa Nacional de Apoio às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) e concede
crédito mais acessível ao setor, no
valor total de R$ 13,6 bilhões, com
juros anuais de 3,75%, carência de
seis meses para começar a pagar e
prazo total de 36 meses.

Atuação integrada
poderá sustentar
Petrobras mesmo
com barril baixo

Petróleo futuro tem
preço negativo, e
países exportadores
estão ameaçados

O preço do barril de petróleo do
tipo Brent, em torno de US$ 20,
está em linha com os preços do
passado, atualizados. “Este preço
ajuda a economia mundial, como
confirma a história”, afirma o presidente da Associação dos Engenheiro da Petrobrás (Aepet), Felipe
Coutinho.
No mercado norte-americano, o
preço do contrato futuro para maio
foi negociado em valor negativo
nesta segunda-feira, ou seja, quem
detinha o contrato pagava ao com-

prador para manter o produto estocado. O preço do barril de petróleo
WTI ficou abaixo de US$ 12.
Para Felipe Coutinho, a Petrobras sofre impacto devido às vendas de subsidiárias, como a distribuidora BR e a rede de gasodutos),
pois abriu mão de geração de caixa
que depende muito pouco da variação dos preços do petróleo.
“Toda grande empresa de petróleo precisa ser integrada, da exploração à petroquímica, passando por
produção, refino e distribuição. Isso
é fundamental, porque os preços do
produto variam. Quando o preço
está alto, é a exploração e produção
que dão lucro; quando está baixo,
são os demais que geram caixa e
garantem a lucratividade”, explica.
Se a Petrobras ficar concentrada em exploração e produção, este
modelo não sustenta a empresa,
somente com exportação de pe-
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Refino, distribuição e química garantem petroleiras em momentos de baixa
tróleo, especialmente com estes
preços baixos. “Mas se usar toda
a capacidade já demonstrada pela
estatal, com integração, o pré-sal
pode ser usado, agregar valor a
ele, desenvolver indústria química, petroquímica e farmacêutica.
A Petrobras foi construída para
isso e é eficiente para isso”, disse
Coutinho, lembrando que em 19
de abril de 1882 nascia Getúlio
Vargas, presidente responsável
pela criação da estatal.
Gunther Rudzit, coordenador do
Núcleo de Estudos e Negócios do
Oriente Médio da Escola Superior
de Propaganda e Marketing de São
Paulo (ESPM-SP), prevê consequências extensas com os baixos preços internacionais. “Uma queda de

Turismo doméstico deve levar
um ano para se reequilibrar

Balança comercial: agropecuária
sobe, minérios desabam

As atividades de turismo no Brasil
devem sofrer um forte baque neste
ano. O PIB do setor, que em 2019
chegou a R$ 270,8 bilhões, deve
cair para R$ 165,5 bilhões em 2020,
indicando redução de 38,9% no faturamento. É o que indica o estudo
“Impacto Econômico da Covid-19
e Propostas para o Turismo Brasileiro”, elaborado pela FGV Projetos.
Segundo o levantamento, em
2021, os ganhos com o turismo
devem alcançar R$ 259,4 bilhões,
valor 4,2% inferior ao patamar de
2019. A perda total do setor turístico brasileiro será de R$ 116,7
bilhões no biênio 2020-2021. Para
cobrir essa lacuna, será necessário que o setor cresça em média
16,95% ao ano em 2022 e em 2023,
com PIB de, respectivamente, R$
303 bilhões e R$ 355 bilhões.
O mercado de viagens é um dos
setores mais afetados, pois as medidas de contenção ao contágio pela
Covid-19 impactam diretamente
sua dinâmica econômica. Segundo

A balança comercial registrou
superávit de US$ 1,036 bilhão na
terceira semana de abril, com corrente de comércio de US$ 6,904
bilhões. Os dados da Secretaria
de Comércio Exterior (Secex) do
Ministério da Economia e apontam exportações no valor de US$
3,97 bilhões e importações de US$
2,934 bilhões.
Nas exportações, houve queda
de 5,7% na comparação com a terceira semana de abril do ano passado (US$ 866 milhões ante US$
918,18 milhões. As importações
caíram bem mais, perda de 10,4%
em relação ao mesmo período de
2019 (US$ 581,6 milhões frente a
US$ 648,98 milhões).
No acumulado do mês, comparando com abril do ano passado, o que
salvou as exportações foi a Agropecuária, com crescimento de US$
88,49 milhões (alta de 46,1%); a Indústria Extrativa teve queda de US$
44,37 milhões (21,4%), e produtos
da Indústria de Transformação caí-

análise do PewResearch Center,
hoje, 93% da população mundial
vivem em países que adotaram algum tipo de medida de restrição de
viagem e três bilhões de pessoas ao
redor do mundo vivem em países
que fecharam totalmente suas fronteiras para estrangeiros.
No Brasil, o enxugamento dessa
área traz consequências significativas, já que o turismo é uma atividade fortemente geradora de empregos em todas as faixas de renda.
As atividades dessa natureza envolvem principalmente, e em grande
escala, as áreas de menor grau de
especialização.
Neste estudo, a FGV Projetos
considerou um período de “lockdown” de três meses. Passado esse
período, deverá ter início o processo de reequilíbrio dos negócios (estabilização) no Brasil, que deve se
estender por aproximadamente 12
meses. No caso do turismo internacional, o período de recuperação
poderá chegar a 18 meses.

Carga tributária deve aumentar ao fim da crise
Diversas medidas estão sendo
anunciadas para mitigar os efeitos
da crise, como postergamento de
pagamento de tributos, alívios em
impostos, entre outras medidas.
Mas especialistas apontam que o
que foi anunciado até agora não
será suficiente.
“As medidas estão muitos tímidas. O governo, até agora, só
concedeu a suspensão de pagamento de tributos. Quando acabar
o prazo, os contribuintes terão que
pagar o que estava suspenso, mais
o referente ao mês vigente, o que
vai acarretar uma alta carga tributária. Se querem efetivamente
resultados, precisam diminuir a
tributação sobre a folha de salá-

dois terços no valor do barril terá
consequências de curto prazo em
países exportadores que já enfrentavam dificuldades econômicas,
como a Venezuela e o Irã. O FMI
estuda um pacote de resgate ao Irã
mesmo com as sanções impostas
pelos EUA”, afirma.
“A baixa nos preços é tão expressiva que ainda não se têm claras as
implicações dos efeitos na economia mundial. A Arábia Saudita é a
única entre os países exportadores
com reservas mais consistentes
para resistir. Os demais estão ampliando o seu rombo fiscal a uma
velocidade recorde, e a situação
piora com o indicativo de uma crise mais profunda nos EUA”, diz
Rudzit.

rios. O Brasil tem um dos maiores
encargos sobre folha de salários”,
avalia o advogado sócio da San
Martín, Carvalho e Felix Ricotta
Advocacia, André Felix Ricotta
de Oliveira, professor da Pós-graduação em Direito Tributário da
Universidade Mackenzie.
Da mesma opinião, Marcelo
Godke, especialista em Direito
dos Contratos, professor do Insper e da Faap e mestre em Direito
pela Columbia Univesity School
of Law (EUA), avisa que haverá
inadimplência. “Naturalmente, as
empresas deixam de pagar impostos quando têm problemas de
caixa ou em situações de crise,
porque o Fisco demora em cobrar

e porque elas privilegiam outros
pagamentos.”
Dados divulgados pelo Sebrae, esta semana, dão conta
que 600 mil pequenas empresas
já fecharam as portas no mês de
março. Esses números revelam
que teremos muito mais do que
uma recessão, mas uma depressão. “Nesse contexto, quem tem
que se sacrificar mais é o Estado, cumprindo seu papel social.
Para isso, teria que estar muito
mais articulado, em todos os níveis, coisa que a gente não enxerga, porque as posições são
completamente
antagônicas”,
afirma Eduardo Gonzaga de Oliveira Natal, sócio do escritório

Natal & Manssur Advogados,
mestre em Direito Tributário e
Direito do Estado pela PUC-SP
e membro da Academia Brasileira de Direito Tributário.
Segundo ele, “o que vemos
até agora não são medidas de
alívio da carga tributária, mas
sim adiamentos de pagamentos
por 90 dias. Lá na frente, o que
as empresas vão pagar referente aos meses de abril, maio e
junho será sobre o faturamento
do primeiro trimestre, quando
tínhamos outra realidade. Isto é,
pagaremos mais impostos, num
momento de extrema crise e fragilidade. E quem terá caixa para
iniciar 2021?”.

ram US$ 92,78 milhões (18,1%).
A indústria extrativa retratou a
queda na procura e nos preços de
commodities minerais: óleos brutos de petróleo e similares, crus,
queda de 45,4%; outros minérios
e concentrados dos metais de base
tiveram perda de 46,4% na média
diária; outros minerais em bruto
perderam 36,6%.
No lado da importação, o desempenho dos setores, também pela
média diária, apresentou: queda de
US$ 0,41 milhão (2,1%) em Agropecuária; crescimento de US$ 3,72
milhões (10%) em Indústria Extrativa, e queda de US$ 69,83 milhões
(11,8%) em produtos da Indústria
de Transformação.
No mês, o saldo positivo é de US$
3,413 bilhões, e a corrente de comércio (exportações mais importações)
de US$ 17,371 bilhões. Pela média
diária, houve queda de 7,6% na corrente de comércio. No ano, o superávit alcança US$ 8,975 bilhões, com
corrente de US$ 110,85 bilhões.
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Dinheiro na veia

A boa literatura econômica
nos ensina que só o tempo (médio) necessário socialmente de
trabalho humano produz valor.
Ora, o que é o capital senão um
valor em processo, um valor que
procura se valorizar sempre? Um
valor que sai da esfera da circulação e entra na esfera da produção
para se valorizar, se multiplicar,
e, fechando o ciclo, volta para a
circulação para se realizar e se
perpetuar. Um circuito produtor
de crises, ora.
Portanto, sem trabalho humano, nada de capital. Sem o emprego de massas de força de trabalho
assalariado sendo ininterruptamente consumidas nas linhas de
produção de mercadorias, nada
de capital.
Nessa pandemia sanitária, que
detonou um processo de parada
brusca que já ganhava corpo na
economia internacional, a economia brasileira trabalha a baixa
velocidade. As vendas do varejo
recuperaram um pouco na última
semana. Os bens não duráveis
expandiram seus negócios em
4,7%, mas os duráveis tiveram
queda de 58%, os serviços, de
73%, o turismo, 91%, bares/restaurantes caíram 72%, e Vestuário perdeu 83%.
Minha estimativa conservadora é que o desemprego aberto
na terra da jabuticaba e do juro
pornográfico atinja, rapidamente, 1/4 da população econômica,
gerando incremento da pobreza
extrema e da indigência (falta de
recursos para garantir alimentos).
Nesse ambiente, os micros e pequenos empresários tentam salvar
seus negócios, os trabalhadores
formais e informais estão preocu-

pados com suas ocupações, e as
famílias tentam reequilibrar suas
vidas. E agora, o que fazer, antes
que a “chapa esquente”?

Há 2 desafios:
manter a renda
das pessoas e não
deixar as empresas
quebrarem
Há dois desafios econômicos
na atual fase crítica. O primeiro
é manter a renda das pessoas. O
segundo é não deixar as empresas
quebrarem, para que as pessoas
tenham para onde voltar quando
a crise amenizar.
Há alternativas, sempre. A história nos ensina que o Estado é o
principal agente de enfrentamento
de crises agudas. Para lidar com
os efeitos de crises é preciso levar
em conta os contextos específicos.
Como é o caso da economia brasileira. Os países da OCDE já colocaram em prática políticas agressivas de aumento de gastos públicos
(além dos “afrouxamentos monetários”) para lidar com os efeitos
da pandemia e manter as recomendações da Organização Mundial
da Saúde sobre a necessidade de
lockdown.
É crucial a ampliação dos
benefícios e de programas de
transferência de renda para famílias, de trabalhadores formais
e informais. Recomposição do
orçamento da Saúde em relação
aos mínimos constitucionais definidos antes da EC 95/2016.

Recomposição das verbas para
Ciência e Tecnologia, especialmente para áreas capazes de enfrentar a pandemia. Superar velhos dogmas, tais como Superávit
Primário, Regra de Ouro, suspendendo o Teto de Gastos, de forma
a se criar um espaço legal para a
necessária política de expansão
dos gastos públicos. E não pára
por aí.
Ajuda fiscal aos estados e municípios, seja por meio de transferências do Governo Federal,
seja pela renegociação de dívida
e implantação de políticas de expansão de crédito e alongamento
de dívidas utilizando os bancos
públicos para as e famílias e empresas mais afetadas pela pandemia. São algumas medidas historicamente testadas.
Isso alivia a crise, entretanto
não resolve de todo a aflitiva situação, pois somente o surgimento de uma vacina/ou medicamento antiviral poderá evitar futuras
interrupções do funcionamento
das cadeias produtivas mundiais
a pleno vapor.
Urge uma nova configuração
política social e progressista para
nos livrarmos da concorrência
darwinista (natural numa crise
dessas proporções) e centrada na
sobrevivência dos mais “aptos e
fortes”, que tomba os mais fracos
pelo caminho.
Os exemplos de solidariedade
surgem das famílias e comunidades mais humildes que organizam grupos de ajuda mútua pelo
interior e pelas capitais brasileiras. Alvíssaras!

 Ranulfo Vidigal
Economista.

Tecnologia é solução para o
mercado imobiliário não parar
Com a decisão de Bruno Covas, prefeito de São Paulo, de
proibir o funcionamento de estabelecimentos comerciais não
essenciais, os estandes de vendas
de imóveis novos, como também
o trabalho de imobiliárias, estão
paralisados.
A situação é a mesma em todos os outros estados brasileiros,
onde muitas prefeituras estão impedindo a abertura do comércio.
Ficam fora da medida apenas supermercados, farmácias, postos
de gasolina e padarias. A recomendação geral é ficar em casa e
sair apenas quando for inevitável.
Como em todos os outros setores da economia, o mercado
imobiliário será atingido – só não
se sabe ainda o quanto. Inclusive a Caixa Econômica Federal já
divulgou uma série de medidas a
serem tomadas para a mitigação
do impacto durante a pandemia
do coronavírus.
Prevendo a paralisação do setor de construtoras, incorporadoras e pessoas físicas terão laudos,
análises e financiamentos, entre
outros, com prazos e validades
prorrogados.
Com o adiamento do lançamento de novos empreendimentos e os plantões de venda
fechados até segunda ordem, só
resta esperar a ordem de reabertura para retomar o trabalho.
Será? Ouso dizer que não,

muito pelo contrário. As novas
tecnologias trazidas pela transformação digital, que tanto têm
ajudado a tornar o home office
possível e que pequenos comércios continuem vendendo on-line, também podem ser utilizadas
por construtoras, incorporadoras
e imobiliárias.
Os aplicativos de mensagens
como WhatsApp, Telegram e
Messenger do Facebook são os
canais ideais para que o atendimento e a promoção de empreendimentos não pare. São meios
que os consumidores já estão
acostumados a utilizar – então
não haverá estranhamento e nem
uma curva de aprendizagem
acentuada.
Porém é preciso inteligência
e estratégia ao disponibilizar um
canal para os potenciais usuários.
Em primeiro lugar não basta apenas abrir uma conta no WhatsApp
Business, a utilização de uma plataforma conversacional abrirá um
amplo leque de possibilidades.
O atendimento será automatizado, o que é possível pois o
sistema utiliza tecnologias como
Inteligência Artificial e Machine
Learning. Mas não se preocupe,
a linguagem será natural, e a conversa, humanizada.
É possível inserir todas as informações sobre cada empreendimento. E não somente mensagens
de texto, mas também imagens do

ambiente e da planta do imóvel,
como também vídeos que mostram
como é cada ambiente.
Capaz de minimizar prejuízos
de um estande de vendas fechado, a plataforma garante que o recebimento de qualquer informação seja realizada apenas quando
o cliente desejar. E, se os dados
recebidos não forem suficientes,
basta solicitar a transferência
para um atendente “real”. Isso
garante uma relação ainda mais
humanizada e permite que os corretores que estariam no empreendimento não fiquem ociosos.
Mas o que fará toda a diferença é a capacidade de disponibilizar serviços. Caso o processo de
aquisição evolua não será mais
necessário enviar documentos
por e-mail – a própria plataforma
é capaz de recebê-los e dar o tratamento correto.
O céu é o limite quando se
trata de unir tecnologia ao atendimento, possibilitando uma
abordagem automatizada, mas
ao mesmo tempo humanizada. E
o potencial de resultados são os
melhores: impulsionar o relacionamento com os clientes e oferecer a melhor experiência. E, por
fim, não perder vendas durante o
período de isolamento social.

 Marcos Abellón
Diretor-geral da W5 Solutions e
criador do hub AnnA.

Líderes nacionalistas:
PRI mexicano
A Revolução Mexicana, iniciada
em 1910, foi a primeira revolução de
grande porte na América Latina após
as guerras de independência. A história do México no século XX foi, em
essência, o desenrolar do processo
revolucionário, encerrado, na prática,
em 1982 com a eleição do neoliberal
Miguel de la Madrid.
O que desencadeou seu estopim foram, basicamente, as contradições do
desenvolvimento econômico ocorrido
no governo de Porfirio Diaz (1884–
1911), baseado na atração de capital
estrangeiro e na alta exploração da
força de trabalho mexicana. O México industrializou-se, integrou-se nacionalmente por meio de uma extensa
malha ferroviária e conheceu uma estratificação social mais complexa, mas
as desigualdades sociais aumentaram,
e grande parte da população não se beneficiava com o aumento das riquezas
produzidas. Além disso, a política externa de Diaz, muitas vezes contrárias
aos interesses dos EUA, levou o vizinho do norte a apoiar a Revolução em
seus estágios iniciais.
De 1910 a 1917, o Estado mexicano desintegrou-se sob a pressão de
várias forças que se insurgiam, dentre
as quais se destacam os exércitos de
Pancho Villa, ao norte, e de Emiliano
Zapata, ao sul, ambas de caráter popular, e várias outras de caráter oligárquico e localista.
A Constituição de 1917, anterior à
Revolução Russa, operou uma grande aliança nacional que restabeleceu
a unidade do Estado, reformulando-o
completamente. Fortaleceu o poder
presidencial e assegurou a primazia
do governo central ante os estados.
Também fundou os arcabouços do Estado nacionalista e social, garantindo
a soberania nacional sobre os recursos
naturais e incorporando os setores populares à plena cidadania. Os recursos
hídricos e do subsolo, como petróleo e
minérios, foram estatizados.
Foi a primeira constituição do mundo a estabelecer a reforma agrária e
direitos trabalhistas como salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas
diárias, descanso semanal remunerado, férias remuneradas obrigatórias e
regras de segurança do trabalho.
O período seguinte foi bastante turbulento e marcado por lideranças individuais sem um partido forte e estruturado.
Essas lideranças, notadamente Álvaro
Obregón (1920–1924) e Plutarco Elías
Calles (1924–1928) lutaram para recompor na prática a autoridade federal,
dando realidade à Constituição. Para
isso, constituíram um arco de aliança
entre os trabalhadores urbanos, os camponeses e o Exército.
Foram realizadas importantes medidas em termos de nacionalização do
setor bancário, com a criação do Banco do México em 1925, esforços de reforma agrária e políticas educacionais
e culturais de erradicação do analfabetismo e valorização da nacionalidade.
No plano externo, os EUA impuseram
uma severa oposição em retaliação à
nacionalização do petróleo.
No final da década de 1920, as elites revolucionárias criaram o Partido
Nacional Revolucionário (PNR), partido de massas que buscava representar todo o país e que consistia em quatro setores: trabalho organizado, união
camponesa, Exército e setor popular.
O PNR tornaria-se o Partido da Revolução Mexicana (PRM) em 1938,
transformado, em 1946, em Partido da
Revolução Institucionalizada (PRI).
Essa estrutura partidária represen-
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tativa de amplos setores sociais foi
fundamental para consolidar a Revolução e unificar a Nação, tendo liderado o processo revolucionário a partir
de então. O PRI manteve-se ininterruptamente no governo até 2000, em
um processo peculiar onde a estrutura
partidária sobrepunha-se aos presidentes que, proibidos de se reelegerem, apoiavam, com êxito, os seus
sucessores.
Com Lázaro Cárdenas (1934–
1940), o mais destacado líder revolucionário individual, a autoridade
presidencial foi sacramentada pela
destruição do poder dos chefes locais.
Suas principais realizações foram a
nacionalização das ferrovias e da indústria de petróleo e o avanço significativo da reforma agrária em bases
comunitárias e cooperativas, com estímulo à mecanização agrícola por meio
da Nacional Financiera, banco público
criado em 1934.
Cárdenas apoiou a indicação do seu
sucessor, Ávila Camacho (1940–46),
que adotou uma política nacionalista
centrista de aproximação da revolução
mexicana com os empresários. A partir de então, o PRI passou a incorporar,
em sua organização interna e em suas
políticas, também os representantes
do capital nacional. Isso consolidou o
partido como representante de toda a
Nação e o viabilizou como fiador da
unidade mexicana e condutor do nacional-desenvolvimentismo que seria
adotado a partir de então.
O pacto sociopolítico firmado foi
chamado então de Desenvolvimento
Estabilizado, em que o Estado logrou
combinar rápido crescimento econômico com preços estáveis por meio do
planejamento governamental. Além
de subsídios e tarifas de importação,
foram criadas e expandidas diversas
empresas estatais em setores de alta
complexidade: em 1947, foi criada
uma indústria estatal de fibras sintéticas; em 1948, uma indústria de
motores elétricos; em 1954, o Estado
começou a fabricar vagões de trens;
em 1959, a Pemex (estatal de petróleo
fundada por Cárdenas) iniciou a indústria petroquímica. Em 1960, o setor elétrico foi nacionalizado. O aprofundamento da reforma agrária levou
à distribuição de cerca de 42 milhões
de hectares para 802 mil famílias camponesas entre 1958 e 1976.
Contudo, nas décadas de 1960 e
1970, passou a haver uma crescente
contestação ao PRI, principalmente
devido ao lamentável evento do massacre de estudantes na Praça das Três
Culturas, na Cidade do México, em
1968. A desaceleração econômica na
década de 1970, em razão de um contexto internacional desfavorável, fortaleceu as vozes oposicionistas.
Com a crise da dívida, no início da
década de 1980, a pressão internacional pela adoção do neoliberalismo tornou-se implacável. A nacionalização
do setor financeiro, em 1982, por José
López Portillo (1976–1982), logo foi
revertida pelo seu sucessor, Miguel de
La Madrid (1982–1988) que, mesmo
sendo do PRI, adotou o receituário do
FMI e encerrou, na prática, o processo revolucionário iniciado em 1910.
A partir de então, o PRI descaracterizou-se como liderança nacionalista,
aproximando-se cada vez mais da direita liberal, onde inapelavelmente se
encontra hoje.
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Pesquisa pelo telefone sobre
contaminação de coronavírus

Comércio atira no alvo errado
O confinamento demonstrou a todos, na prática, o que
os economistas ensinam: sem trabalho humano, nada de
capital. Os empresários, mesmo os que não são chegados
a teoria, sabem disso e estão corretamente preocupados
com a paralisação dos negócios. Mas voltam seus canhões para o alvo errado.
A Alshop, que reúne grandes redes de lojas nos shopping centers e que no final de 2019 se envolveu em uma
polêmica sobre alta das vendas (os números excessivamente otimistas foram derrubados pela realidade) cobra
das autoridades um plano para a reabertura gradual do
comércio, citando prejuízos de R$ 20 bilhões em pouco
mais de 40 dias de lojas fechadas. Há 105 mil lojas de
shopping fechadas em um setor que emprega cerca de
1,5 milhão de pessoas.
A entidade ataca os governadores, por não terem dado
alívio significativo nos impostos (ICMS e IPTU) e vê
como positivas as medidas tomadas pelo Governo Federal. Se está realmente preocupada com empregos e com
a saúde das pessoas, deveria cobrar a aprovação sem vetos da ajuda financeira aos estados e municípios proposta
pela Câmara dos Deputados, mas que o ministro Paulo
Guedes tenta barrar no Senado ou então via canetada do
presidente.
É a União que tem a chave do cofre e comanda as
impressoras da Casa da Moeda. Assim está sendo feito
em todos os países, a começar pelos Estados Unidos,
tão idolatrados pelo atual governo brasileiro. Se os empresários querem ver garantidas saúde e economia, devem começar a defender a liberação de recursos para
trabalhadores e empresas. O que foi feito até agora é limitado (pelo alcance) e modesto (pelo valor). Pior, com
uma ação descoordenada e errática, fica a sensação de
insegurança – e não se vê em lugar algum do mundo consumidor ir às compras inseguro.

Soldados
A Alshop compara a reabertura das lojas dos shoppings com o funcionamento de supermercados e farmácias “que estão abertos e funcionam sem aglomeração”.
Posso estar enganado, mas parece haver distinção entre
produtos de alimentação e remédios, essenciais ainda
mais numa pandemia, e ir às compras para comprar uma
calça de uma grife da moda.
Se desejam tanto ajudar, os donos das lojas e franqueados poderiam ir eles próprios abrir os estabelecimentos,
de carro, com luva, máscara e álcool gel, deixando os
trabalhadores – que usam transporte coletivo – seguros
em casa. Se aparecerem consumidores, poderão faturar
algum.
Sem testes, sem controle de quem está infectado, ficar dando uma de general, mandando o soldado para a
guerra, é fácil.

Clarice
Em celebração ao Dia Internacional do Livro e em
homenagem à escritora Clarice Lispector, a Fundação
Joaquim Nabuco (Fundaj) realizará, nesta quinta-feira,
a Festa Digital do Livro. Serão 18 horas ininterruptas de
lives com palestras, debates, entrevistas, recitais, filmes
e programas de rádio e TV. O universo do escritor irlandês James Joyce, uma das inspirações de Clarice, está
relacionado à duração do evento. Em seu clássico Ulisses (1922), Joyce leva seu personagem principal em uma
viagem de 18 horas por Dublin.
Ucraniana naturalizada brasileira, a escritora é uma
das autoras mais importantes internacionalmente do século 20 e a maior escritora judia desde Franz Kafka. Por
isso, também, a cultura judaica integra a tríade de temas
centrais.
A iniciativa é coordenada pela Diretoria de Memória,
Educação, Cultura e Arte (Dimeca). O evento começará
às 6h e seguirá até a meia-noite no endereço eletrônico
flidfundaj.com.br

Mito
“O grande inimigo da verdade não é muito frequentemente a mentira – deliberada, controvertida e desonesta, mas o mito – persistente, persuasivo, e não realista.”
John F. Kennedy, em discurso na cerimônia de formatura
na Universidade de Yale (1962).

Rápidas
O projeto Café com Comex, da M2Trade, terá batepapo com Fabrício Silva, professor de Gestão Internacional da PUC-RJ (terça), e com Márcio Sette Fortes,
conselheiro da AEB e professor do Ibmec (quinta), sempre às 17h, em instagram.com/michelle_m2trade/ *** O
Grupo Cia de Talentos fará a Maior Live de Carreira do
Mundo, quarta e quinta, com a participação de executivos de empresas como Unilever, PwC, Next, Cargill,
Burguer King, Itaú, Suzano, McKinsey, Linkedln e Embraer, e de nomes como Bernardinho, Nizan Guanaes,
Luiza Helena Trajano e outros, na plataforma YouTube
da Cia de Talentos.

As operadoras de telefonia fixa e de celular repassaram o cadastro de seus clientes para o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE) fazer pesquisas domiciliares por telefone. É
o que determina a Medida
Provisória (MP) 954/2020,
publicada em edição extra
do Diário Oficial da União
na sexta-feira (17).
A norma foi um pedido
do próprio IBGE. O instituto quer manter a continuidade de levantamentos como
a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), que
mede dados sobre força de
trabalho do país, como renda
e desemprego. Antes da pandemia, a pesquisa era feita
trimestralmente por meio de
visitas domiciliares. Mas os
números de telefones estão
sendo usados pelo Ministério da Saúde para a identificação de possíveis casos de
pessoas contaminadas pelo
coronavírus.

Segundo a MP, as empresas de telecomunicação entregarão à Fundação IBGE,
por meio eletrônico, relação
com nomes, números de telefone e endereços das pessoas
físicas ou jurídicas que são
seus clientes. Os dados deverão ser manipulados pelo
IBGE apenas enquanto durar a situação de emergência
de saúde pública decorrente
da pandemia de covid-19,
para a produção estatística
oficial, com entrevistas não
presenciais.
Em nota divulgada à imprensa, o IBGE afirma que a
disponibilização dos dados
dos clientes será fundamental “para o enfrentamento
dos desafios de saúde e econômicos da realidade brasileira durante a pandemia”.
Na nota, o órgão também
se compromete com o sigilo
dos dados recebidos.
Dados
Pelo texto, a presidência

do IBGE emitirá ato, em
três dias após a publicação
da MP, com os procedimentos para disponibilização
dos dados. A partir do ato,
as operadoras terão 7 dias
para entregar o material, ou
14 para pedidos posteriores.
Os dados compartilhados
terão caráter sigiloso e não
serão utilizados como objeto de certidão ou meio de
prova em processo administrativo, fiscal ou judicial.
As informações cadastrais
serão eliminadas da base de
dados do IBGE, no máximo, 30 dias após o fim do
estado de emergência. Essa
pequena extensão do prazo é para a hipótese de necessidade de conclusão de
produção estatística oficial.
A medida provisória proíbe
o IBGE de disponibilizar os
dados a outros órgãos públicos, a estatais e a empresas
privadas. O instituto informará, no seu site, as situações em que os dados foram
utilizados e divulgará relató-

rio de impacto à proteção de
dados pessoais, nos termos
da Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (LGPDP).
O relatório deve conter a
descrição dos tipos de dados
coletados, a metodologia
utilizada para a coleta e para
a garantia da segurança das
informações. De acordo com
a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em
fevereiro havia no país 226,6
milhões de linhas ativas
da telefonia celular e 32,8
milhões da telefonia fixa.
A MP 954 seguirá o rito
sumário de tramitação das
medidas provisórias definido pelo Congresso Nacional em virtude da situação de calamidade pública:
dois dias úteis para a apresentação de emendas, votação no Plenário da Câmara
em até 9 dias e votação no
Plenário do Senado em até
14 dias, por deliberação
remota e sem necessidade
de avaliação da comissão
mista.

Três em cada 10 idosos brasileiros não cumprem isolamento
Eles fazem parte do grupo de risco da pandemia do
novo coronavírus. Ainda assim, 30% dos idosos do Brasil não seguem à risca as medidas de isolamento social
propostas pelas autoridades
mundiais. A informação é
de um levantamento virtual
realizado pelo Instituto de
Pesquisa do Risco Comportamental (IPRC Brasil), em
parceria com a Hibou, empresa de pesquisa e monitoramento de mercado.
De acordo com a pesquisa, que obteve mais de
2 mil respostas em cinco dias, (com 2,19% de
margem de erro a 95% de
confiabilidade), 26% dos
participantes afirmam desrespeitar a quarentena apenas quando necessário. Já
os 4% restantes dizem que
continuam levando uma rotina normal.
“Ver que 70% deles estão cumprindo o isolamento é uma surpresa positiva,
mas os 30% que continuam
saindo de casa levantam preocupação”, comenta Renato

Santos, diretor do IPRC Brasil e coordenador do levantamento. A pesquisa foi capaz
de mapear o risco comportamental dos idosos brasileiros
no período de quarentena.
As principais razões para as
“escapadas” são quatro: fazer compras, garantir a saúde mental, e ir ao trabalho e
risco aventura.
No grupo dos dissidentes,
66% justificam que não estão completamente isolados
porque precisam comprar
itens de necessidade básica,
como comida e remédios.
“No entanto, essa atividade
pode muito bem ser feita por
entregadores ou por grupos
de vizinhos e amigos, que
vêm se mobilizando para
ajudá-los”, lembra Santos.
“Parece que eles encontram
nas compras uma justificativa para sair de casa”, completa.
Outros 14% dos idosos
que não respeitam o isolamento afirmam que ficar
em casa pode prejudicar a
saúde mental. “Quando a
gente entende a rotina que

esse público levava antes do
isolamento, fica mais fácil
de encontrar alternativas que
podem ajudar a minimizar
essa sensação, esse impacto na saúde mental deles”,
afirma Marcelo Vieira, cofundador do IPRC Brasil.
Vieira defende que a criação
de grupos e canais virtuais
de comunicação e interação
com esse público é uma forma de demonstrar empatia
e combater a estafa. “Muitos tutoriais e vídeos sobre
como passar a quarentena
com as crianças bombam na
internet, mas a mesma atenção não é dada aos idosos”,
pontua.
Ainda no grupo dos dissidentes, 10% dos participantes dizem que precisam
sair de casa para trabalhar.
“Isso reflete um problema
social do país, que antecede
a pandemia”, lembra Santos. “Precisamos de opções
urgentes para os idosos que
trabalham fora de casa, de
forma que possam ficar em
casa imediatamente”, completa.

Outra descoberta feita
pelo levantamento mostra
que, dos 30% de idosos que
não cumprem o isolamento,
10% afirmam que sabem se
cuidar na rua e não consideram as saídas perigosas.
O famoso risco aventura:
“” nunca aconteceu comigo,
por que vai acontecer agora?” Outros 5% acreditam
ser praticamente imunes à
Covid-19. “Isso é reflexo
da desinformação e das fake
news”, explica Santos.
Nesta segunda-feira, a
Organização Mundial da
Saúde (OMS) e o Fundo das
Nações Unidas para a Infância (Unicef) ressaltaram
a importância de os países
manterem os seus planos de
vacinação para evitar maior
impacto da pandemia. Em
comunicado, as duas organizações reiteraram que é vital
a manutenção dos serviços
de imunização de rotina durante a pandemia, recordando que a situação atual “é
um sinal de que as doenças
infecciosas não conhecem
fronteiras”.

Bolsonaro vai reeditar MP do Contrato Verde Amarelo
O presidente Jair Bolsonaro anunciou, em postagem no Facebook na tarde
desta segunda-feira (20),
que revogará a Medida
Provisória (MP) 905/2019,
conhecida como MP do
Contrato Verde e Amarelo.
Atendendo a um pedido do
presidente do Senado, Davi
Alcolumbre
(DEM-AP),
Bolsonaro disse que editará outra, direcionando-a ao
enfrentamento da crise deflagada pela pandemia do
novo coronavírus.
“Diante da iminente caducidade da MP 905, optei

por revogá-la, mediante entendimento com o presidente
do Senado. Para criação de
empregos editaremos nova
MP, específica para tratar do
Contrato Verde e Amarelo
durante o período de enfrentamento da Covid (Dec-leg
6/20).”
Ao final da tarde de desta
segunda-feira, na frente do
Palácio da Alvorada, Bolsonaro voltou a comentar
o tema. “Foi um acerto que
fizermos, vou reeditar algumas partes da MP”, disse
aos jornalistas presentes no
local.

O presidente do Senado
já havia cancelado a sessão
prevista para a tarde de deata segunda-feira data possível para votação da MP,
pois nesta terça-feira perderia a validade, e estava
trancando a pauta de votações. No entanto, não houve consenso para votação
do texto. O presidente do
Senado divulgou que havia
sugerido ao presidente Jair
Bolsonaro que reeditasse
a MP para os parlamentares poderem discuti-la com
mais tempo.
A pressão dos trabalha-

dores sobre os senadores
surtiu efeito e a MP não foi
votada nesta segunda-feira,
último dia antes da matéria
perder a validade. O presidente da República, Jair
Bolsonaro, informou por
meio de uma rede social a
revogação do texto que institui o Contrato Verde Amarelo, que previa flexibilização de direitos trabalhistas
e redução de contribuições
de empresas para estimular
a contratação de jovens de
18 a 29 anos e pessoas acima de 55 anos.
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Os riscos à propriedade
intelectual no Brasil
A difusão do conhecimento acerca dos direitos intelectuais cresceu muito nos últimos 20 anos. São muitas iniciativas
por parte do setor privado, ora das associações profissionais,
de universidades e, sobretudo da indústria e comércio. Entretanto, contraditoriamente, os bens intelectuais ainda não
alcançaram o status de grande potencial econômico no seio
do Estado brasileiro. O tema vem sendo mal compreendido
por diferentes governos que não conseguem conferir a ele
a atenção compatível com a relevância desenvolvimentista.
Atualmente, algumas de medidas de gestão pública declaram um agravamento da desconsideração.
As ideias são de livre apropriação, todavia, o trabalho
criativo é protegível. Se a criatividade pode ser considerada
como a essência do desenvolvimento econômico e social de
um país, o sistema da propriedade intelectual deve ser considerado como seu guardião. É responsável pela proteção,
pelo estímulo e pela garantia de remuneração a seus titulares
(autores, inventores, empreendedores culturais, investidores). O sistema de propriedade intelectual oferece proteção
temporária ao produto do trabalho criativo (livros, filmes,
novelas, patentes de medicamentos, de cosméticos, da indústria aeronáutica, designer de carros), por meio do direito à exploração comercial exclusiva de seu titular; estímulo
indispensável à atividade inovadora em todos os segmentos
da indústria, do comércio, das ciências, da educação e da
cultura.
Quais são as criações intelectuais protegidas como propriedade intelectual? Existem controvérsias acadêmicas em
face da terminologia, sendo que a Organização Mundial da
Propriedade Intelectual – OMPI define como propriedade
intelectual a soma dos direitos relativos às obras literárias,
artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções de radiodifusão, às invenções em todos os
domínios da atividade humana, às descobertas científicas,
aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais,
comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e
denominações comerciais, à proteção contra a concorrência
desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.
Nuvens turvas vêm assombrando um dos pilares deste sistema. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial
– INPI encerrou o ano de 2019 sob a ameaça de extinção
a fim de que suas funções sejam assumidas pela Agência
Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), integrante do Sistema S, note-se, uma entidade privada. O INPI é
uma autarquia pública responsável por analisar os depósitos
de patentes, os pedidos de registro de marcas para produtos e serviços, desenhos industriais (designer). São direitos
exclusivos diretamente relacionados com a competividade
nos mais diversos setores de produção de bens e serviços
não só no país, mas entre os países. As posições contrárias a
extinção do INPI justificam-se na convicção de ser essencial
o serviço público de concessão de direitos de propriedade
industrial. Tanto a Associação de Juízes Federais do Brasil
(Ajufe), como a Associação dos Juízes Federais do Rio de
Janeiro e Espírito Santo (Ajuferjes) ressaltaram que a proposta de extinção contraria a experiência dos países desenvolvidos, e que o INPI é uma autarquia federal superavitária
que merece aprimoramento, fortalecimento, independência
financeira e segurança jurídica.
Em meio a todo o impacto que o coronavírus vem causando no mundo inteiro, inicia-se uma corrida pela invenção de um antídoto para securar os doentes, e, sobretudo,
pela invenção de uma vacina para se evitar a disseminação e
contaminação da população. As pesquisas e testes científicos
envolvem recursos materiais e humanos que precisam ser
recompensados. É por meio de uma patente de invenção que
o conhecimento adquirido durante anos de pesquisa pode ser
protegido contra a exploração não remunerada de terceiros.
Isso pode parecer contraditório, mas assim como a ambivalência é parte da natureza humana, o sistema de proteção por
exploração exclusivo visa ao mesmo tempo motivar a sociedade para que haja perenidade no aporte de recursos à inovação, por meio da concessão de exclusividade temporária
na exploração de uma invenção e, por outro lado, assegurar
o incremento da ciência por meio do domínio público que
será conferido à sociedade, logo após o término do prazo de
proteção.
No segmento da cultura e do entretenimento, parece ser
insuperável a extinção do Ministério da Cultura. E aqui não
se fala da unidade administrativa, mas de uma estrutura de
gestão, de experiências acumuladas. Tudo parece haver se
perdido. Importa uma análise criteriosa da indexação das
atividades do extinto Ministério da Cultura ao Ministério do
Turismo, bem como de suas implicações, já que logo em
seguida a essa medida, sob o argumento de redução de despesas para o setor, o governo editou a Medida Provisória nº.
907 de 2019, que provocou a perda de R$ 110 milhões de
prejuízo à classe artística, segundo a Associação Brasileira
de Música e Artes- Abramus.
A Medida Provisória 907 de 2019 altera a legislação de
Direito Autoral para desobrigar o pagamento de direitos
autorais na execução pública realizada no interior das unidades habitacionais nos meios de hospedagem e de cabines
de meios de transporte de passageiros marítimo e fluviais.
O direito de execução pública é previsto na Lei de Direito
Autoral brasileira, assim como ocorre nas legislações dos
países membros da Convenção de Berna o tratado internacional fixado sobre direito autoral. A reforma da Lei de Direito Autoral seria a última tentativa, já que o Superior Tribunal de Justiça já havia pacificado o entendimento sobre o
tema. Agora, aguarda-se a votação da Medida Provisória e a
respectiva análise de ações diretas de inconstitucionalidade
pelo Supremo Tribunal Federal.
A gestão pública, seja ela qual for, não pode ser um fator
de inibição ou de entrave ao desenvolvimento. O gestor, diferente do censor policial, deve sempre favorecer. Deve fomentar a diversidade de iniciativas, a diversidade de pensamento, de crítica, de agentes de cultura e de ciência a fim de
se ampliar a difusão das formas de expressão do povo brasileiro de norte a sul. É importante que o Estado compreenda a
importância da propriedade intelectual ao desenvolvimento
do Brasil. A extinção de estruturas de gestão pode eliminar
certos problemas, mas também pode simultaneamente eliminar a possibilidade de se encontrar soluções. A extinção
pode eliminar o aprendizado das experiências realizadas ao
longo do caminho.

 Ivana Có Galdino Crivelli
Advogada, sócia de Có Crivelli Advogados, ex-presidente da
Associação Paulista de Propriedade Intelectual e diretora da
Associação Brasileira de Direito Autoral.

Brasil foi o 4º país mais atacado
por malware financeiro em 2019

Em 2019, 773.943 usuários das soluções Kaspersky
foram atacados por trojans
bancários e, dentre eles,
mais de um terço (35,1%)
era do setor corporativo.
Essa é uma das constatações
da análise do panorama de
ameaças financeiras feitas
pela Kaspersky.
Os trojans bancários, ou
“bankers”, são um dos instrumentos mais comuns usados pelos hackers para roubar dinheiro dos internautas.
Quando instalados nos dispositivos das vítimas, eles
buscam pelas credenciais
dos usuários em serviços de
pagamento virtual e sistemas
de internet banking, além de
senhas e códigos temporários para repassá-los aos cibercriminosos.
Em 2019, um terço dos
ataques financeiros foi direcionado a usuários corporativos e eles tiveram aumento
de cerca de 25% em relação
ao ano anterior - uma média de crescimento que se
mantem constante no último
triênio. Segundo os especialistas da Kaspersky, há uma
razão simples: além de permitir o acesso a contas de
pagamentos ou bancárias,
os ataques ao setor B2B, por
meio do comprometimento
dos funcionários, também
podem afetar os recursos fi-

nanceiros das empresas.
Os dados do levantamento
apontam ainda que a Rússia
manteve sua posição como
país mais atacado em 2019,
respondendo por mais de
30% dos usuários atacados
por malware bancário no
mundo. Em seguida, estão
Alemanha (com mais de
7%), China (mais de 3%) e
Brasil (3%). Outro país da
região que aparece no top10
deste ranking é o México
(3%), que está na 6ª posição
global.
“Embora o número total
de malware bancário tenha
diminuído em 2019, o crescente interesse por credenciais de usuários corporativos indica que as ameaças financeiras não deram trégua.
Portanto, pedimos a todos
que tenham cuidado ao realizar operações financeiras
on-line. Apesar do atual pico
de trabalho remoto durante
a pandemia do coronavírus,
é especialmente importante
não subestimar a ganância
dos cibercriminosos”, alerta
Oleg Kupreev, analista de
Segurança da Kaspersky.
Nesta segunda-feira, a Federação Brasileira de Bancos
(Febraban) divulgou nota dizendo que tanto a instituição
como os bancos têm reforçado a importância do uso dos
canais digitais para evitar as

aglomerações e combater a
proliferação do novo coronavírus. Por meio do internet banking e dos aplicativos
das instituições financeiras,
é possível realizar quase todas as operações bancárias
e ter acesso a diversos produtos e serviços (fazer transferência, tirar extrato, pagar
contas, pedir empréstimo,
negociar dívidas, contratar
seguros etc).
“Entretanto, é importante redobrar os cuidados de
segurança, pois quadrilhas
estão se aproveitando deste
momento de uso mais intenso dos meios digitais para
aplicar golpes. Os métodos
dos bandidos não são novos. Eles usam a chamada
engenharia social, que são
armadilhas que os golpistas
criam para obter dados, senhas e informações pessoais
dos clientes, ou ainda leválos a fazer pagamentos em
benefício dos criminosos. O
golpe do falso motoboy é um
bom exemplo do aumento
da atividade das quadrilhas.
Nele, criminosos entram em
contato com as vítimas se
fazendo passar pelo banco
para comunicar a realização
de transações suspeitas com
o cartão de crédito do cliente” diz o texto.
Para passar uma imagem
de segurança, os crimino-

sos orientam a vítima a
cortar o cartão ao meio, no
sentido do comprimento,
para inutilizar a tarja magnética, antes de entregá-lo
ao motoboy. No entanto,
o chip permanece intacto,
o que permite que a quadrilha faça compras com o
cartão, ainda que o plástico
esteja partido ao meio. “Os
bancos nunca enviam funcionários para recolher os
cartões dos clientes”, alerta
Walter de Faria, diretor-adjunto de Operações da Febraban. Ele completa que
“quando o cliente for descartar um cartão, é importante inutilizar o chip para
impedir que novas compras
sejam feitas”.
Outro exemplo de golpe
que surgiu na esteira da pandemia causada pelo novo coronavírus são as dezenas de
aplicativos falsos relacionados ao auxílio emergencial
de criado pelo Governo Federal. Os golpistas se aproveitam da necessidade de as
pessoas se cadastrarem para
receber o benefício, para
roubar a informações sigilosas.
“A mistura de medo da
doença e a confusão trazida
pelo excesso de fontes de informação criam o ambiente
perfeito para a ação dos golpistas”, diz Faria.

Somente 6,44% adquiriram os
ovos de Páscoa no varejo online
Apesar da crise causada
pelo coronavírus que impactou as vendas do comércio para a Páscoa, as redes
de supermercados registraram uma participação de
62,29% na comercialização
dos ovos de chocolates e
caixas de bombons. É o que
indica o levantamento realizado pela ShopFully, plataforma de geolocalização
especializada em shoppers,
que faz o acompanhamento
de toda a jornada de compra
do consumidor, do planejamento à aquisição, influenciando o fluxo de clientes
nas lojas físicas.
A pesquisa, realizada com
2.182 pessoas de todo o Brasil, em sua maioria mulheres (63%) de 30 e 39 anos
(38%), entre os dias 13 e 15
de abril, constatou que 62%
dos consumidores adquiriram ovos de Páscoa nas redes de supermercados, uma
vez que as lojas especializadas, muitas estabelecidas em
shoppings e centros comerciais, estão fechadas. Os que

optaram pela compra no varejo online, de acordo com o
levantamento, corresponderam à 6,44% dos entrevistados. Os produtos “caseiros”,
indicados na pesquisa como
“outros”, responderam por
24,34% das vendas.
No que diz respeito à
preferência pelos produtos, os Ovos de Páscoa
tradicionais (industrializados), corresponderam a
46,66% das compras, seguidos pelos Bombons e
Barras de Chocolate, com
41,65%. Já os produtos artesanais ou caseiros foram
adquiridos por 25,30% dos
entrevistados.
Os presentes foram comprados no próprio fim de semana da Páscoa (50%), 36%
uma semana antes e apenas
14% foram prevenidos e
compraram em março. Ainda de acordo com o levantamento, 84,73% dos itens
foram direcionados para a
família e foram entregues
pessoalmente por 45,11%
dos entrevistados.

RSM Brasil mobiliza empresas
para fabricar máscaras
A RSM Brasil (Acal), através do seu escritório de Campinas, está engajada na campanha para a produção e doação de
máscaras do tipo Face Shield aos profissionais de saúde que
estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus (Covid-19) na Região Metropolitana de Campinas (RMC).
A iniciativa é de professores do Centro Universitário Unimetrocamp e de voluntários do Fab Lab 3DTOY - um espaço
de fabricação digital – e conta com o apoio da RSM Brasil
para sensibilizar e mobilizar as empresas da RMC a doarem
matérias-primas para a fabricação dos equipamentos de proteção individual.
Em dez dias, foram produzidas e entregues 2 mil máscaras
a hospitais municipais, clínicas e centros de saúde da RMC. A
expectativa dos voluntários é produzir 300 máscaras por dia,
ao longo de 60 dias. “Mas isso vai depender do recebimento
das doações e das matérias-primas para a fabricação das máscaras. Quanto maior for o número de adesões, maiores serão
as chances de atingirmos esse objetivo”, diz Fábio Curto, sócio responsável pelo escritório de Campinas da RSM Brasil.
“Diante do cenário de enfrentamento da pandemia do Covid-19, é preciso união para salvarmos vidas. Estamos felizes

Quando o assunto é valor,
os resultados trazem dados
animadores, apesar da queda
geral nas vendas: 41% dos
entrevistados gastaram até
R$ 50 por compra, enquanto
44% gastaram entre R$ 50 e
R$ 150 e 15% gastaram aci-

ma de R$ 150.
Foi perguntado ainda
qual a marca que chamou
mais atenção nessa Páscoa,
o Top of Mind foram Nestlé
(23%), Lacta (22%), Garoto
(13%), Cacau Show (11%) e
Ferrero (5%).

com o engajamento de empresas parceiras. A participação da
RSM Brasil (ACAL) ampliará as doações e a escala de produção desses equipamentos fundamentais para os profissionais
de saúde”, avalia o executivo.
Mais informações: acoes.sociais@rsmbrasil.com.br ou
(19) 9-8186-7420.

Brother doa 15 máquinas
de costura para hospital
A Brother, multinacional japonesa que acompanha os avanços do mercado máquinas de costura e bordado, mercado de
impressão, digitalização e organização, em parceria com a
Celmáquinas, doou 15 máquinas de costura para o Hospital
Divina Providência, em Porto Alegre, para ajudar na produção de máscaras e aventais para os funcionários que trabalham na linha de frente ao combate da COVID-19.
A meta de produção, que será feita por 600 voluntários, é
de 30 mil EPIs, entre aventais e máscaras, para os próximos
90 dias. Os materiais para a produção, tecidos como TNT e
SMS, elásticos, linhas, velcro e punhos são higienizados com
todas as recomendações da OMS e das autoridades locais, garantindo a segurança dos voluntários durante a produção das
peças.
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Oportunidades para ganhos pós pandemia
Ativos
alternativos
podem
compensar queda
de lucratividade
Apesar de todas as ondas
e tribulações que assolam a
economia mundial nos últimos meses, a máxima de
que a lucratividade nos investimentos é conquistada
com a compra na baixa e
venda na alta continua sólida e imutável. Desta forma,
com a maioria dos mercados
enfrentando sérias dificuldades, os especialistas alertam
para a tendência de alta dos
chamados ‘distressed assets’
nos próximos meses.
A argumentação é de que
o cenário pós-Covid-19 oferecerá oportunidades de adquirir ativos que atualmente
estão em baixa, mas que logo
se recuperarão e possibilitarão
rendimentos acima das médias tradicionais. É o caso da

indústria da aviação, que foi
uma das primeiras a serem
atingidas com o bloqueio dos
aeroportos logo no início da
estratégia de confinamento.
As companhias aéreas
foram impedidas de fazerem viagens e estão vendo
suas ações despencarem em
todas as bolsas ao redor do
planeta. Mas este período
vai passar e quando as viagens represadas começarem
a acontecer, haverá chegado
o momento da alta.
Não é de hoje que companhias aéreas sofrem com
ciclos de recessão ou que
seus problemas são encarados como oportunidades
de investimento em situações de estresse. É nisso que
acreditam os estrategistas
da Hurst, fintech que acaba
de estruturar uma operação
inédita no país baseada em
direitos creditórios de honorários advocatícios de reclamações trabalhistas de exfuncionários da Vasp.
Com aporte mínimo de
R$ 10 mil, os investidores
podem adquirir uma parcela desses direitos credi-

tórios que possuem uma
rentabilidade esperada de
20,42% ao ano, pelo prazo
projetado de 2 a 3 anos. A
startup opera por meio de
uma plataforma tecnológica
baseada em robôs de investimentos que vasculham os
sites dos tribunais de justiça
e diários oficiais em busca
de selecionar as melhores
oportunidades envolvendo
processos judiciais.
O CEO da Hurst, Arthur
Farache afirma acreditar que
o momento da economia
global permitirá aos investidores alcançar um nível de
lucratividade raro nos últimos anos justamente pela
possibilidade de aproveitar
esta oscilação tão brusca no
valor dos ativos. “Identificamos no mercado da aviação
um dos fortes geradores destes altos rendimentos e por
isso lançaremos outras carteiras deste setor na sequência desta primeira operação
com a Vasp”, completa
A operação engloba os
honorários advocatícios de
570 processos trabalhistas
conjuntamente, diminuindo

o risco da operação e aumentando a diversificação entre
ativos. Desde 2017 as nove
turmas do TST firmaram o
entendimento de que o Estado de São Paulo é obrigado
a pagar essas reclamações
trabalhistas de forma que
elas sejam consideradas dívida pública com prioridade
de pagamento. Ele explica
que na operação citada, o
escritório Machado Meyer
foi o responsável pela análise da tese, due diligence dos
processos, habilitação como
advogados dos processos e
levantamento dos valores
junto ao Judiciário.
A carteira possui uma razão de garantia de 525%,
mais de 5 vezes o valor
da operação, que funciona
como sobre colateralização
e prioridade no recebimento. A operação engloba os
honorários advocatícios de
570 processos trabalhistas
conjuntamente, diminuindo
o risco e aumentando a diversificação entre ativos.
Todo o investimento pode
ser feito online através da
plataforma da Hurst.

Receitas de estatais centrais da China caíram 11,8%
As empresas estatais sob
administração central da
China registraram queda nos
lucros e receitas durante o
primeiro trimestre, informou
nesta segunda-feira o órgão
regulador estatal do país.
As receitas caíram 11,8%
em termos anuais para 6 trilhões de iuanes (US$ 857,14
bilhões) durante o primeiro
trimestre, enquanto os lucros
caíram 58,8% ano a ano para
130,4 bilhões de iuanes, disse Peng Huagang, porta-voz
da Comissão de Supervisão
e Administração de Ativos
Estatais, em uma entrevista

coletiva. Até agora, 99,4%
das empresas estatais centrais retomaram a produção.
O resultado é reflexo de
vários fatores de declínio
como a epidemia do novo
coronavírus e a queda nos
preços do petróleo. O portavoz informou que mais de
80% das empresas estatais
centrais registraram queda
de receita durante o período,
disse ele.
Peng Huagang acrescentou que a maioria das empresas estatais centrais teve
um melhor desempenho em
março com o declínio da

epidemia e aceleração da retomada do trabalho. Suas receitas atingiram 2,2 trilhões
de iuanes no mês passado,
recuperando-se ao nível de
janeiro.
Trata-se de um “resultado conquistado com dificuldade”, pois as empresas
estatais centrais enfrentaram
desafios sem precedentes
durante o primeiro trimestre
como a epidemia do novo
coronavírus e a queda dos
preços do petróleo, disse o
porta-voz.
Conforme a agência Xinhua, o investimento em seto-

res-chave manteve um crescimento constante no primeiro
trimestre. O investimento em
ativos fixos das empresas estatais petroquímicas aumentou 12,4% em termos anuais,
enquanto o investimento em
empresas estatais de telecomunicações e empresas elétricas cresceu 12,3% e 2%,
respectivamente.
Peng Huagang frisou que
as empresas estatais centrais
se esforçarão para estabilizar
as operações, reforçar a cadeia de suprimentos e evitar
falências, cortes dramáticos
de salários e demissões.

CNseg debate substitução de depósitos judiciais por seguro-garantia
A substituição de depósitos judiciais por seguro
garantia está entre os temas
do webinar a ser realizado
pela Confederação Nacional das Seguradoras - CNseg, nesgta quarta-feira
(22), às 11h, sobre as questões tributárias relacionadas ao seguro em tempos
de pandemia.
“O mercado segurador questões tributárias em tempos de pandemia” - evento
gratuito e aberto ao público
em geral por meio de inscrições, que devem ser feitas

antecipadamente - terá a participação de Luís Gustavo
Bichara, advogado, de José
Roberto Afonso, economista, e mediação de Patrícia
Rocha, presidente da Comissão de Assuntos Fiscais (Cafis) da CNseg.
Por meio do seguro,
empresas poderão liberar
parte dos recursos retidos,
a título de provisões, de
depósitos judiciais constituídos em virtude de ações
de natureza tributária, utilizando-os como capital
de giro ou em outras obri-

Luziânia - Niquelândia Transmissora S.A.
CNPJ:14.863.121/0001-71
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Convidam-se os senhores acionistas da Luziânia Niquelândia Transmissora
S.A. a se reunirem em assembleia geral extraordinária, a realizar-se na sede
social da Companhia, à Avenida Presidente Vargas, 955, 11º andar, sala 1101
(parte), Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, no dia 27 de abril de
2020, às 11:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Substituição de um membro do Conselho de Administração indicado pela
acionista State Grid Brazil Holding. Ramon Sade Haddad - Conselheiro.

gações. O seguro poderá
facilitar a liberação de
algo entre R$ 20 bilhões
e R$ 40 bilhões - ao todo
são R$ 250 bilhões em
depósitos judiciais dependendo das tratativas com a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Além da substituição dos
depósitos em dinheiro por
seguro garantia em ações
sobre tributos, dois outros
tópicos serão discutidos: as
diferenciações para fins tributários entre instituições
financeiras, seguradoras e

entidades abertas de previdência, e os principais projetos de lei relacionados a temas tributários de interesse
do setor.
Em virtude do novo coronavírus, só o governo
federal editou 28 Medidas
Provisórias até essa quarta-feira (15) e o Senado
tem 72 projetos de votação prioritária de enfrentamento à pandemia. Há
ainda várias medidas que
mudam as regras de pagamento de impostos adotadas pela Receita Federal.

UNIMED NOVA IGUAÇU PARTICIPAÇÕES S.A. – UNIPASA
CNPJ/MF nº 15.228.057/0001-10
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA - Ficam convocados os acionistas da UNIPASA para
se reunirem NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL, no dia 30 de abril de
2020, às 15h em primeira convocação e às 15h30 em segunda convocação.
Para informações detalhadas, os acionistas deverão acessar o domínio
eletrônico Microsoft teams e zoom cloud meetings. Nova Iguaçu, 17 de abril
de 2020. Javert do Carmo Azevedo Filho - Presidente do Conselho.

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.

Companhia Fechada
CNPJ/ME nº 06.057.223/0001-71 – NIRE 33.300.272.909
Aviso aos Debenturistas
A Sendas Distribuidora S.A. (“Companhia”), nos termos da cláusula 4.18.1(iii) do
Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia
Fidejussória Adicional, em Quatro Séries, para Distribuição Pública com
Esforços Restritos, da Sendas Distribuidora S.A. (“Debêntures”), celebrado
em 9 de agosto de 2019 entre a Companhia e o Agente Fiduciário (“Escritura
de Emissão”), comunica aos titulares das Debêntures que realizará a
amortização extraordinária obrigatória das Debêntures integrantes da 1ª série
de sua 1ª emissão (“Debêntures da 1ª Série”) em circulação, com código
do ativo SDAS11 (“Amortização Extraordinária Obrigatória”). A Amortização
Extraordinária Obrigatória decorre do recebimento pela Companhia, entre
6 e 13 de abril de 2020, de parte dos dividendos distribuídos pela Almacenes
Éxito S.A., sociedade colombiana controlada pela Companhia (“Éxito”), no
valor de R$ 745.326.131,51 (setecentos e quarenta e cinco milhões, trezentos
e vinte e seis mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e um centavos). Este
pagamento configura recebimento de Recursos para Amortização Obrigatória,
nos termos da Escritura de Emissão. Deste modo, apresentamos abaixo as
informações requeridas pela Cláusula 4.18.3 da Escritura de Emissão: (i) data
e procedimento de Amortização Extraordinária Obrigatória: a Amortização
Extraordinária Obrigatória será realizada em 22 de maio de 2020 (portanto,
dentro do prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data, na forma
prevista na Escritura de Emissão), e será feita (a) por meio dos procedimentos
adotados pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) para as Debêntures da
1ª Série custodiadas eletronicamente na B3, e/ou (b) mediante depósito em
contas correntes indicadas pelos titulares das Debêntures, a ser realizado pelo
Banco Liquidante e Escriturador (conforme definido na Escritura de Emissão),
no caso de Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na
B3; (ii) parcela do Valor Nominal Unitário amortizada: a Amortização
Extraordinária Obrigatória corresponderá ao pagamento do preço unitário (P.U.)
de R$ 3.620,61820755 para cada uma das Debêntures da 1ª Série em circulação,
equivalente a 75,58% do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures
da 1ª Série; (iii) valor total da Amortização Extraordinária Obrigatória: A
Amortização Extraordinária Obrigatória será realizada, mediante (a) amortização
no valor de R$ 724.123.641,51 do saldo do Valor Nominal Unitário das
Debêntures da 1ª Série e (b) pagamento no valor de R$ 21.202.490,00 da
Remuneração; e (iv) demais informações relevantes: a B3 será informada
pela Companhia a respeito da Amortização Extraordinária Obrigatória com,
no mínimo, 3 dias úteis de antecedência à sua realização. Os termos iniciados
em letra maiúscula que não forem expressamente definidos neste Aviso aos
Debenturistas terão o mesmo significado a eles atribuído na Escritura de
Emissão. Rio de Janeiro, 22 de abril de 2020. Sendas Distribuidora S.A.

EMMANUEL BLOCH, ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
CNPJ nº 33.259.722/0001-14
Edital de Convocação – Assembléia de sócios. São convidados os senhores
cotistas da Emmanuel Bloch, Administração de Bens Ltda., para se reunirem
em Assembléia de sócios cotistas, na sede da Sociedade, na Rua Sete de Setembro, 55/sl. 1901, no dia 30/04/2020, às 12:00 horas, para: a) Aprovação de
contas e deliberar sobre Balanço Patrimonial e do Resultado Econômico encerrado em 31/12/2019; b) Aprovação de pró-labore; c) Assuntos de interesse
geral. RJ, 13/04/2020. Jean Charles David Bernheim - Sócio Diretor Gerente.

Mercado futuro derruba
petróleo em Nova York
Por causa do “contango” no mercado futuro de petróleo,
provocado pelo vencimento dos contratos de maio, em
Nova York, houve uma queda de 43,79% na cotação do
barril do West Texas Intermediate, para US$ 10,27, o valor
mais baixo desde abril de 1986. Com isso, a commodity
ficou 83,5% abaixo do pico de janeiro, que foi US$ 63,27.
Porém, as perdas foram reduzidas para 43,48%, e o preço
subiu para US$ 11,99. Em Londres, o terror foi menor, e o
do Brent só caiu 5,09% para os US$ 26,65 dólares.
O problema do petróleo norte-americano afetou as
bolsas. O Dow Jones perdeu 1,99%, o S&P 500 deslizou
1,44%, e o tecnológico Nasdaq diminuiu 0,86%. As maiores petrolíferas do país tiveram atuação negativa, com a
Exxon, caindo 5,6%, e a Chevron, desvalorizando 4,8%.
Enquanto a oferta aumenta e a procura diminui, cresce
cada vez mais a falta de espaço de armazenamento em
terra. Devido a isso, muitas empresas estão recorrendo aos
superpetroleiros e a quantidade estocada no mar chegou
ao novo recorde de 160 milhões de barris, o dobro do nível
registrado há duas semanas.

Eletrobras aceita proposta da Evoltz
A Eletrobras aceitou a oferta de R$ 232 milhões feita pela
Evoltz para a aquisição de sua participação total, que é 49,5%,
na Manaus Transmissora de Energia. As negociações foram
iniciadas em 2018, quando a estatal manifestou seus planos
de desinvestimento na Eletronorte e em outras subsidiárias na
Região Norte do Brasil. A Eletrobras comunicou que quando
a transação for aprovada pela Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) e outros órgãos reguladores, a Evoltz será a
única acionista da transmissora manauara. A Evoltz Energia
é controlada pelo fundo noret-americano Seville, por sua vez
um braço dos investidores do Texas Pacific Group (TPG). No
ano passado, a Evoltz comprou transmissoras de energia no
Estado do Pará.

Pequeno acionista influenciou na AES Tietê?
Após negociações de mais de 45 dias, por unanimidade do conselho de administração, a AES Tietê rejeitou a
oferta hostil feita pela Eneva Energia, alegando que seus
termos e condições são inadequados ao melhor interesse
da companhia e do conjunto de seus acionistas. O engraçado é que os argumentos apresentados são exatamente os
que constam de uma carta de Luís Barsi, um investidor de
81 anos, que nem tem posição significativa em ações da
concessionária paulista. O comprador de ações afirmou:
“Entendo a importância do negócio para o país, mas não
me interesso em investir em um modal poluente”. Como
se vê, surgiu a versão masculina da Greta.

Ganhos com Cyrela serão pequenos
Apesar de considerar positivos os resultados do primeiro trimestre da Cyrela, os analistas do Bradesco BBI mantiveram a recomendação neutra e o preço-alvo em R$ 17
para a ação em 2020, uma alta de 18% sobre os R$ 14,35.
No pregão desta segunda-feira, a cotação apresentou ganhos de 5,30% e foi para R$ 15,10. Esses técnicos acharam
que a exposição que a empresa tem no segmento popular
e no Minha Casa, Minha Vida, deverá judar a compensar
o desempenho de vendas mais desafiador no cenário póspandemia nos segmentos médio e alto, ressaltando que foi
o primeiro setor o que impulso as vendas trimestrais. A
construtora e incorporadora Cyrela na prévia do primeiro
trimestre de 2020, informou vendas líquidas de R$ 1 bilhão no período, uma expansão de 27% sobre igual trimestre de 2019 e os lançamentos totalizaram R$ 1,2 bilhão
no primeiro trimestre, com expansão de 171% sobre igual
trimestre do ano passado.

Eztec subiu mais de 11%
A prévia dos resultados do primeiro trimestre da construtora e incorporadora imobiliária EzTec informa que o
crescimento de 51% mas vendas líquidas que chegaram a
R$ 455 milhões no período. O banco Bradesco BBI manteve a recomendação de acima da média de mercado e,
mesmo com a suspensão do guidance para 2020 por causa
da epidemia do coronavírus, estabelecendo preço-alvo de
R$ 39,00. Os analistas da instituição projetavam ganhos
de 31%, mas que agora foram reduzidoss pois no pregão
dessa segunda-feira houve alta superior a 11% e o papel
foi negociado por mais de R$ 33.

Será verdade?
EMDA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
CNPJ 09.178.763/0001-00
Edital de Convocação – Assembléia de sócios. São convidados os senhores cotistas da Emda Administração de Bens Ltda., para se reunirem
em Assembléia de sócios cotistas, na Av. José Silva de Azevedo Neto,
200 - Bl.07 – sl. 417 – Condomínio 02 Offices – Barra da Tijuca/RJ., no dia
30/04/2020, às 10:00 horas, para: a) Aprovação de contas da Administração e deliberar sobre o Balanço Patrimonial e do Resultado Econômico encerrado em 31/12/2019; b) Eleição da Diretoria para o período de
04/2020 a 04/2022; c) Eleição do Cons.Fiscal para 2020/2021; d) Aprovação pró-labore da Diretoria; e) Assuntos de interesse geral. RJ, 13/04/2020.
Jean Charles David Bernheim - Sócio Diretor; Mauro Bloch - Sócio Diretor
GLOBALTECH CONSULTING S/A
CNPJ N.º 06.077.048/0001-84 - Nire: 33.3.0027299-2
CONVOCAÇÃO E AVISO: Ficam convocados os Senhores Acionistas da
Globaltech Consulting S/A para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária
no dia 30 de abril de 2020 às 09:00h, a ser realizada na sede social, na R.
Dr. Mattos nº 348/210, Rio Bonito/RJ, para deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: 1) Aprovação do Relatório da Diretoria e Demonstrações
Financeiras, referentes ao Exercício Social encerrado em 31/12/2019;
2) Destinação do Resultado do Exercício; 3) Alteração de nome fantasia;
4) Mudança de endereço e 5) Assuntos Gerais. Outrossim, informamos
que os documentos mencionados no Art. 133 da Lei 6.404/76 encontramse à disposição dos Senhores Acionistas na Sede Social da Companhia.
Rio de Janeiro, 21 de abril de 2020. A Diretoria.

Quando as ações das construtoras e incorporadoras
começam a subir em demasia, é o sinal que o movimento
de alta está chegando ao fim.

ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29 - NIRE n° 33.3.0029696-4
AVISO AOS ACIONISTAS
A administração da ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares S.A.,
sociedade anônima de capital fechado, com sede na Avenida Barão de Tefé
nº 34, 5º ao 12º andares, Bairro Saúde, Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
CEP 20.220-460, inscrita no CNPJ/MF sob n° 29.435.005/0001-29, e na
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob NIRE 33.3.0029696-4
(“Companhia”), comunica aos seus acionistas que, em razão da pandemia
declarada do vírus COVID-19, conforme autoriza o art. 1º da Medida
Provisória nº 931, de 30 de março de 2020, adiará a realização de sua
Assembleia Geral Ordinária para o prazo de até 31 de julho de 2020, isto é,
7 (sete) meses contados a partir de 31 de dezembro de 2019. Em razão do
acima exposto, a Companhia convocará a sua Assembleia Geral Ordinária
por meio de edital de convocação específico a ser publicado por sua
administração. A administração da Companhia permanece à disposição de
seus acionistas para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Rio de Janeiro, 20 de abril de 2020.
José Carlos Barbosa de Magalhães - Presidente
Ricardo Hajime Yoshio Watanabe – Diretor Financeiro
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Febraban alerta sobre Acesso de pequenos
negócios
a
crédito
é
ampliado
golpes pela internet
Bancos não enviam
links para atualizar
dados por SMS,
whatsapp ou e-mail

Manter antivírus atualizado, não instalar pen drives
desconhecidos, pois podem
ter vírus; configurar senhas
fortes no wi-fi pessoal; alterar senhas se identificar
algum comportamento suspeito; e criar usuários caso
utilize um computador compartilhado. A lista foi concebida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban)
que divulgou nesta segundafeira dicas para que as pessoas se protejam e evitem golpes pela internet que podem
gerar prejuízos materiais.
A Febraban informou que
com o crescimento das transações digitais em razão da
pandemia do novo coronavírus (covid-19), vêm aumentando também as tentativas
de invasão e acesso indevido
aos dispositivos de cidadãos
visando obter alguma vantagem indevida.
A Federação citou que há
golpes novos que vêm ocor-

rendo mais fortemente. Em
um deles, bandidos entram
em contato com clientes, se
passando por funcionários
do banco, - afirmando que
houve transações suspeitas.
Isso pode ocorrer para obter dados pessoais do correntista. Um outro tipo de
golpe envolve o envio de
um “motoboy” à casa do
cliente para recolher o cartão e, supostamente, verificar problemas.
Uma das estratégias usadas por golpistas, durante
a pandemia, é a criação de
aplicativos para simular
apps de governos e autoridades, como o da Caixa para
pagamento do auxílio emergencial. Utilizando esses
programas falsos, os bandidos conseguem informações
que permitem realizar compras ou transações.
Segundo a Febraban, bandidos também estão intensificando táticas já utilizadas,
como esquemas para obter
dados das pessoas que viabilizem realizar transações ou
clonagem de contas para requisitar valores se passando
pela pessoa.
Foi o caso da consultora em redes sociais Flávia
Azevedo. Ela recebeu a ligação de uma pessoa que se

NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 25.175.002/0001-42 - NIRE 33.300.320.504
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
(“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada
em 30/04/2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na
Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 708 (parte), Leblon, CEP 22430-060, na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: (i) exame, discutição e votação das contas dos administradores
e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/2019; (ii) a destinação do resultado do exercício; (iii) a
aprovação da remuneração global dos Diretores da Companhia. Informamos
que os documentos pertinentes às matérias aqui previstas foram amplamente
divulgados aos acionistas da Companhia desde 25/03/2020, os quais se
acham à disposição dos acionistas na sede social da Companhia desde então.
Rio de Janeiro, 22/04/2020. NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.

passava por assessor de um
amigo e pedia informações
para o envio do convite de
um evento. Flávia recebeu
email com um link para o
whatsapp que gerava um código. Ela repassou o código
para a pessoa - no intuito de
receber o convite, mas o que
teve foi uma grande dor de
cabeça. A pessoa clonou a
conta da profissional no serviço de mensagens e, a partir
daí, passou a enviar pedidos
de dinheiro a amigos da consultora, se fazendo passar
por ela.
A Febraban explica que
os bancos não enviam links
com pedidos de atualização
de dados por mensagem
(SMS), Whatsapp ou e-mail.
As instituições financeiras
também não entram em contato por telefone para pedir
cadastro, realizar transferência, fazer testes ou atualizar
e sincronizar tokens.
O acesso a sites de bancos ou de benefícios como
o auxílio emergencial deve
ser feito com digitação dos
endereços dos sites oficiais,
não entrando por meio de
links. Os aplicativos devem
ser baixados nas lojas oficiais (como Play Store para
Android ou App Store para
os smartphones da Apple).

Sebrae e Caixa assinaram,
nesta segunda-feira, um convênio para facilitar o acesso
das micro e pequenas empresas (MPE), bem como microempreendedores individuais
(MEI), a crédito. Intenção é
destinar R$ 12 bilhões em
linhas de crédito facilitado.
Lembrando que essas empresas têm reclamado da falta
de acesso a crédito desde que
começou a pandemia do coronavítus. “Serão utilizadas
as linhas de crédito disponibilizadas pelo banco governamental e as garantias complementares concedidas pelo
Sebrae por meio do Fundo
de Aval às Micro e Pequenas
Empresas (Fampe)”, informou o Sebrae.
Segundo o presidente da
Caixa, Pedro Guimarães, a
parceria com o Sebrae tem o
objetivo de apoiar o setor que
vem sofrendo com a pandemia. “A Caixa, enquanto banco público tem a missão de
dedicar uma atenção especial
a este cliente que gera tantos
empregos no país. Através da
parceria, a Caixa disponibilizará melhores condições de
taxas, prazo e carência, de forma a atender a demanda por
crédito do setor”, disse Guimarães.
A parceria utilizará as linhas de crédito disponibilizadas pela Caixa e as garan-

XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 09.163.677/0001-15 - NIRE 33.300.284.222
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
(“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da
Companhia, a ser realizada em 30/04/2020, às 10:00 horas, na sede social da
Companhia, localizada na Av. Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201 (parte), Leblon,
CEP 22440-032, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de discutir e deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: (i) exame, discutição e votação das contas dos
administradores e das demonstrações financeiras da Companhia referentes
ao exercício social encerrado em 31/12/2019; (ii) a destinação do lucro líquido
do exercício; (iii) a reeleição dos diretores da Companhia; e (iv) aprovação da
remuneração global dos diretores. Informamos que os documentos pertinentes
às matérias aqui previstas foram amplamente divulgados aos acionistas da
Companhia desde 25/03/2020, os quais se acham à disposição dos acionistas
na sede social da Companhia desde então. Rio de Janeiro, 22/04/2020.
XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.

tias complementares serão
concedidas pelo Sebrae, por
meio do Fampe. Segundo o
vice-presidente da Caixa,
Celso Derziê, “a expectativa
é injetar R$ 12 bilhões em
linhas de crédito facilitado
para o setor”, acrescentou.
O acordo é um desdobramento da Medida Provisória
932 que estabeleceu, por um
período de três meses, que
50% da arrecadação do Sebrae
será destinada a fortalecer o
Fampe e permitir um aumento
nas operações de crédito com
taxas mais baixas, maior prazo e melhor período de carência. A expectativa do Sebrae é
que esta operação de socorro
aos pequenos negócios na
crise do coronavírus (no contexto na MP) começará com
R$ 500 milhões para o Fampe
em garantias, o que permitirá
a concessão de aproximadamente R$ 6 bilhões (podendo
chegar a R$ 7 bilhões) em negócios.
O Fampe viabiliza a garantia necessária às micro e pequenas empresas, atendendo
às exigências das instituições
financeiras para conceder
operações de crédito. O fundo
de aval disponibilizado pelo
Sebrae pode alavancar empréstimos no valor 12 vezes ao
do seu patrimônio. “Um dos
maiores obstáculos no acesso
dos pequenos negócios a cré-

dito é a exigência de garantias
feita pelas instituições financeiras. Nesse sentido, o Fampe funciona como um salvoconduto, que vai permitir aos
pequenos negócios, incluindo
até o microempreendedor individual, obterem os recursos
para capital de giro, tão necessários para atravessarem a crise provocada pela pandemia
do coronavírus, mantendo os
negócios e os empregos”, explica o presidente do Sebrae,
Carlos Melles.
Segundo o Sebrae, além
de entrar com recursos para
alavancar o volume de operações de crédito, o grande
diferencial do Fampe é que
os empreendedores vão contar com um crédito assistido
pelo Sebrae. “ Os donos de
micro e pequenas empresas serão acompanhados ao
longo de todas as fases da
operação, através da oferta
de capacitações e soluções
adequadas às necessidades
de cada empreendedor e do
estágio em que ele se encontra no processo do crédito.
Isso vai possibilitar a redução do risco e, consequente,
dos custos financeiros das
operações”, acrescenta Melles. Ele acrescenta que os
empreendedores terão à sua
disposição tutoriais, capacitações EAD e presenciais,
bem como consultorias.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 33.228.024/0001-51

ERRATA
No RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO das Demonstrações Financeiras
2019 publicadas na página 35 deste jornal em 20/04/2020, em sua tabela
demonstrativa, onde se lê, no cabeçalho:
R$ milhões
2018
2018
Variação 2019/2018
Leia-se:
R$ milhões
2019
2018
Variação 2019/2018
Rio de Janeiro, 20 de abril de 2020.

