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Produção da 
indústria em 
março tem queda 
pior que prevista

A esperada queda na produção 
industrial veio pior do que o es-
perado. A expecativa do mercado 
financeiro era de uma retração de 
3,7%. Mas as estatísticas oficiais do 
IBGE mostraram que o tombo na 
passagem de fevereiro para março 
foi de 9,1%, já descontados os efei-
tos sazonais. Em relação a março 
de 2019, a queda foi de 3,8%. No 
ano, a produção se retraiu 1,7%, e 
em 12 meses, 1%.

“Vale lembrar que as medidas 
de isolamento social, necessárias 
para o combate da Covid-19, 
começaram a ser mais ampla-
mente adotadas apenas na segunda 
metade de março”, ressalta o Insti-
tuto de Estudos para o Desenvolvi-
mento Industrial (Iedi).

Além das medidas de restrição 
de mobilidade e da queda no con-
sumo, existem outros fatores que 
impactaram o desempenho indus-
trial, com a dificuldade de acessar 
insumos, partes e componentes im-
portados. “Por estas razões, entre 
os ramos com quedas intensas em 
março, além de alguns intensivos 
em mão de obra, estão aqueles or-
ganizados em cadeias com partici-
pação importante de fornecedores 
internacionais, que produzem bens 
cuja demanda exige a contrata-
ção de financiamentos e um nível 
maior de confiança em relação ao 
futuro”, destaca o Iedi.

Petrobras mais vulnerável 
se vender Gaspetro

Receitas de 
petroleiras de 
exploração e produção 
(E&P) encolherão 
US$ 1 tri neste ano

A Petrobras reabriu o processo 
de venda de sua participação na 
Petrobras Gás S/A (Gaspetro), da 
qual detém 51%; os 49% restan-
tes são de propriedade da Mitsui 
Gás e Energia do Brasil. A opera-
ção faz parte do Programa de De-
sinvestimentos previsto no Plano 
de Negócios e Gestão da Petro-
bras. A Gaspetro possui participa-
ção acionária em 19 empresas de 

distribuição de gás natural das 27 
constituídas no país.

A fase de análise e habilitação de 
potenciais compradores se estende-
rá até 15 de maio, segundo nota di-
vulgada pela Petrobras.

A Gaspetro é uma holding com 
participação societária em diversas 
companhias distribuidoras de gás 
natural, localizadas em todas as 
regiões do Brasil. Em 2019, o vo-
lume total de gás distribuído foi de 
29 milhões de metros cúbicos por 
dia, atendendo cerca de 500 mil 
clientes por meio de uma rede de 
distribuição de mais de 10 mil qui-
lômetros de gasodutos.

O presidente da Associação dos 
Engenheiros da Petrobrás (Aepet), 
Felipe Coutinho, tem alertado que 
o foco em exploração e produção 
de petróleo (E&P) e na exportação 
de petróleo cru compromete o fu-

turo da Petrobras, além de afetar a 
garantia energética do país e difi-
cultar a apropriação e distribuição 
da renda petrolífera para amplos e 
diversos segmentos da economia 
nacional.

Atividades como distribuição de 
gás deixam as petroleiras mais resi-
lientes em momentos de queda nos 
preços do barril de petróleo, como 
ocorre atualmente.

As receitas globais de empresas 
de exploração e produção (E&P) 
devem recuar em cerca de US$ 1 
trilhão neste ano. O cálculo foi 
feito pela consultoria norueguesa 
Rystad Energy. No ano passado, as 
receitas dessas petroleiras concen-
tradas em E&P somaram US$ 2,47 
trilhões em 2019, mas a nova aná-
lise feita pela empresa estima que 
esse número chegará a US$ 1,47 
trilhão, uma queda de 40%.

Distribuição de gás garante receita em momentos de queda no preço do petróleo

Bancos receberão R$ 100 bilhões do 
FGTS como garantia de empréstimo

Moro fala em 
novas mensagens 
e envolve três 
ministros generais

A divulgação da íntegra do de-
poimento prestado pelo ex-ministro 
da Justiça e Segurança Pública Ser-
gio Moro à Polícia Federal mostra 
que Jair Bolsonaro tem motivos 
para andar mais irritado do que o 
costume. O ex-juiz reafirmou a de-
núncia de interferência política do 
presidente e deixou claro que há 
outras conversas além das divulga-
das em entrevista ao Jornal Nacio-
nal no dia em que Moro deixou o 
Ministério.

No depoimento, o ex-juiz diz 
que, “revendo o chat de conversa 
com o presidente”, “identificou vá-
rias outras mensagens que podem 
ser relevantes para a investigação, 
inclusive outra mensagem sobre o 
Inquérito no STF”.

Moro citou reunião com os mi-
nistros Luiz Eduardo Ramos (Se-
cretaria de Governo), Augusto He-
leno (GSI) e Walter Braga Netto 
(Casa Civil), após encontro com 
Bolsonaro, em que relatou aos ge-
nerais a pressão para trocar o co-
mando da Polícia Federal.

No final desta terça-feira, o mi-
nistro Celso de Mello, do Supremo 
Tribunal Federal, atendeu pedido 
do procurador-geral da República, 
Augusto Aras, para ouvir os três 
generais e ter acesso à gravação da 
reunião em que o presidente teria 
pressionado Moro.

Porém, segundo notícia publi-
cada ao final do dia por um site, o 
pendrive com a gravação ficou com 
o chefe da Assessoria Especial da 
Presidência, Célio Faria Júnior, que 
só a teria devolvido nesta terça-fei-
ra, sem qualquer conteúdo. A mídia 
teria sido formatada.

O ex-ministro da Justiça também 
abordou, em seu depoimento, pres-
sões para substituição do superin-
tendente da PF do Rio de Janeiro, 
Carlos Henrique. Bolsonaro teria 
passado uma mensagem que tinha, 
“mais ou menos”, o seguinte teor: 
“Moro você tem 27 superintendên-
cias, eu quero apenas uma, a do Rio 
de Janeiro”.

Moro ainda afirmou que fazia 
como ministros do passado e comu-
nicava operações sensíveis da Polí-
cia Federal, após a deflagração das 
operações, e que fez isso inúmeras 
vezes e há mensagens de WhatsA-
pp a esse respeito “ora disponibili-
zadas”.

O ex-ministro reafirmou que en-
tendeu que havia desvio de finali-
dade na exoneração de Maurício 
Valeixo, à qual se seguiria a prová-
vel nomeação de Alexandre Rama-
gem, “pessoa próxima à família do 
presidente, e as substituições de su-
perintendentes, tudo isso sem cau-
sa, o que viabilizaria ao presidente 
da República interagir diretamente 
com esses nomeados para colher, 
como admitido pelo próprio presi-
dente, o que ele chamava de relató-
rios de inteligência.

Em reação à divulgação do de-
poimento, Bolsonaro classificou 
as acusações de “mentiras deslava-
das”. O presidente também acusou 
Sergio Moro de cometer um crime 
federal, por ter divulgado as con-
versas entre os dois.

Juristas ouvidos pelo site UOL 
descartam que Moro tenha come-
tido crime classificado na Lei de 
Segurança Nacional. Haveria, no 
máximo, crime contra a honra.

O Conselho Curador do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) referendou nesta terça-
feira resolução, publicada em 27 de 
abril no Diário Oficial da União,
que permite aos trabalhadores que 
optaram pela modalidade saque-
aniversário do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) te-
rem acesso a uma nova linha de 
crédito.

O empréstimo terá como ga-
rantia a parcela anual do saque-
aniversário. Pela resolução do 
Conselho Curador do FGTS, a 
Caixa tem 30 dias, a partir da 
data da publicação da resolução, 
para definir os procedimentos 

operacionais para viabilizar a 
operação e os bancos têm mais 
30 dias para oferecer o emprés-
timo.

O saque-aniversário é uma mo-
dalidade que permite a retirada de 
parte do saldo de qualquer conta 
ativa ou inativa do fundo a cada 
ano, no mês de aniversário, em tro-
ca de não receber parte do que tem 
direito em caso de demissão sem 
justa causa. O pagamento é feito 
conforme cronograma por mês de 
nascimento.

De acordo com o Ministério da 
Economia, o saque-aniversário 
deve criar um mercado de até R$ 
100 bilhões em recebíveis de cré-

dito nos próximos quatro anos. Os 
recebíveis representam os recursos 
de que os bancos podem se apro-
priar em caso de inadimplência.

A garantia de receber parte 
do saldo do FGTS em caso de 
inadimplência reduz os riscos 
para os bancos, que podem cobrar 
taxas mais baixas, como ocorre 
no consignado, porém ainda as-
sim com juros muito acima da 
taxa básica (Selic).

A lei que criou o saque-aniver-
sário no ano passado já previa o 
uso dinheiro a ser sacado a cada 
ano como garantia em operações 
de crédito, mas ainda precisava de 
regulamentação.

Stéferson Faria/Ag-Petrobras
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Já é sabido que a epi-
demia da Covid-19 tem 
assolado o mundo glo-
balizado, alcançando es-
tatísticas de óbitos ele-
vadíssimas, e por suas 
proporções gigantescas 
virou pandemia, atingin-
do em cheio grupos mais 
vulneráveis, como os por-
tadores de diabetes e de 
cardiopatia, acima dos 60 
anos.

Refletindo sobre essa 
grande tragédia sanitá-
ria, a qual vivenciamos 
atualmente, terá que se 
trazer à tona um dos ins-
trumentos que precisam 
ser incorporados às es-
tratégias de prevenção 
de saúde pública, neste 
momento mais que nun-
ca, que é a Notificação 
Compulsória da Hemo-
globina Glicada, feita 
por laboratórios públi-
cos e privados, e com 
seus resultados notifi-
cados para a Secretaria 
Estadual de Saúde.

A importância em ado-
tar a dosagem de hemo-
globina glicada seria fun-
damental por se tratar de 
um exame sanguíneo de 
baixo custo e que revela 
o nível de gravidade do 
diabetes de 60 a 90 dias 

previamente à coleta do 
material. Esse fato deter-
mina com grande preci-
são através da dosagem 
deste elemento sanguíneo, 
que é ferramenta primor-
dial de triagem desses 
dois grupos frente à Co-
vid-19.

Se observarmos o 
exemplo categórico so-
bre essa questão, temos 
na prática sobre o que 
ocorreu em 2005 no Esta-
do de Nova York, quando 
se implementou a Noti-
ficação Compulsória de 
Hemoglobina Glicada e 
foram demonstradas as 
dosagens anormais, tanto 
provenientes dos labora-
tórios públicos como dos 
privados.

Os resultados foram 
notificados à NY Heal-

th, órgão equivalente a 
Secretaria de Saúde do 
Estado, que por sua vez 
gerencia um banco de da-
dos de portadores de dia-
betes, depois enviando co-
municados instrutivos aos 
pacientes e seus médicos 
incentivando-os ao trata-
mento mais dedicado da 
doença.

A experiência bem-
sucedida de Nova York 
poderá ser aplicada em 
nossa realidade também, 
pois, de acordo com o 
Ministério da Saúde, o 
Rio de Janeiro figura no 
ranking com a maior pre-
valência do diagnóstico 
de diabetes no país, atin-
gindo 9,8% da população 
adulta, mas como é sub-
notificado, estima-se que 
na realidade esse número 
é de 13,5%.

Já a ACD – Associa-
ção Carioca de Diabe-
tes – baseada em vários 
estudos populacionais, 
estima que o Estado do 
Rio de Janeiro tenha 
atualmente 1 milhão de 
pessoas acometidas pelo 
diabetes, em crescimen-
to acelerado. Gráficos 
da Pesquisa Vigitel 2018 
mostram a cidade do Rio 
de Janeiro como centro 

de maior quantidade, 
entre as capitais da fe-
deração, de pessoas com 
autodeclaração de dia-
betes.

A Notificação Compul-
sória do Diabetes, através 
de legislação de nível es-
tadual no Rio de Janeiro, 
pode se tornar um instru-
mento eficaz para identi-
ficarmos e localizarmos 
as pessoas com diabetes 
de maiores riscos diante 
da Covid-19.

Desta maneira, a SES, 
ao receber as notifica-
ções eletrônicas dos la-
boratórios, pode se in-
cumbir da estratégia de 
comunicação para as 
unidades municipais de 
atenção básicas de saú-
de relacionadas ao en-
dereço do paciente para 
levar maior proteção a 
essas pessoas têm o dia-
betes descontrolado. 
Tais informações são vi-
tais para a redução da 
mortalidade das pessoas 
com diabetes diante da 
Covid-19.

  Izidoro de Hiroki 
Flumignan

Médico, diretor de Saúde 
Coletiva da Associação 

Carioca de Diabetes (ACD).

Ainda estamos em 
plena emergência do 
coronavírus, a Covid-19, 
confi nados em casa, 
aguardando melhores 
condições para podermos 
retomar nossas atividades 
normais, de trabalho e 
sociais, lenta e gradual-
mente. Sabemos que essa 
emergência, também, está 
causando um impacto de-
sastroso na maioria das 
atividades econômicas 
do mundo, causando uma 
crise simultânea na de-
manda e no fornecimento 
de bens e serviços.

O setor do turismo está 
particularmente afetado, 
pois as viagens são impe-
didas e desencorajadas, e 
isso preocupa, de perto, 
a Itália e a Toscana, que, 
no turismo, possuem um 
grande recurso econômi-
co. Espera-se que, com 
o retorno gradual ao nor-
mal, essa indústria recom-
ece, talvez no segundo 
semestre do corrente ano.

De fato, passada a 
emergência, nos próximos 
meses, temos mais um mo-
tivo para visitar Florença, 
pois comemoram-se os 
600 anos da construção 
da cúpula da Catedral de 
Santa Maria del Fiore, por 
Filippo Brunelleschi, um 
símbolo da cidade conhe-
cido em todo o mundo.

O projeto da grande 
catedral, em 1296, quando 
da cerimônia da bênção, 
recebeu o nome da Virgem 
Maria e lhe foi atribuído, 
com um jogo misterioso 
de palavras, o epíteto ‘del 
Fiore”, da Flor, que fun-
diu a maternidade univer-
sal da Igreja com algumas 
referências mais locais: 
a fl or aludia, ao mesmo 
tempo, ao nome da cidade 
e ao seu brasão heráldico, 
o lírio, símbolo da pureza 
da Virgem. A colocação 
da primeira pedra remonta 
a 7 de agosto de 1420.

Donald Trump, em Da-
vos, em janeiro último, 
exaltou Brunelleschi, in-
dicando-o como símbolo 
do gênio italiano, e ele 
provavelmente não sabia 
que são comemorados, 
precisamente neste ano, 
os 600 anos de sua obra-
prima: a Cúpula de Santa 
Maria del Fiore (Santa 
Maria da Flor).

Entre as muitas inter-
venções e as muitas cel-
ebrações que ilustram o 
milagre arquitetônico de 
Brunelleschi, nesses dias, 
podemos dizer que as coi-
sas ditas por Trump con-
tinuam sendo as mais sug-
estivas, também porque 
estavam sendo voltadas 
para as elites europeias 
e globalistas que detes-
tam nossas raízes cristãs: 
“As catedrais da Europa”, 
disse o presidente, “nos 
ensinam a buscar grandes 

sonhos, aventuras ousa-
d as e grandes ambições. 
Elas pedem que consid-
eremos, não apenas o que 
construímos hoje, mas, 
o que permanecerá, por 
muito tempo, após o nos-
so desaparecimento. Elas 
testemunham o poder das 
pessoas comuns de obter 
resultados extraordinários 
quando unidos por um 
propósito nobre e gran-
dioso”.

Trump apontou pre-
cisamente os construtores 
das catedrais italianas 
como exemplo: “Séculos 
atrás, na época do Renas-
cimento, artesãos e tra-
balhadores qualifi cados 
olhavam e construíam as 
estruturas que ainda to-
cam a alma humana. Ai-
nda assim, algumas das 
maiores estruturas do 
mundo foram construídas, 
centenas de anos atrás. Na 
Itália, um dia, os cidadãos 
fl orentinos começaram a 
realizar o que se tornaria 
um projeto de 140 anos, 
o Duomo (Catedral) de 
Florença. Um lugar ver-
dadeiramente incrível. 
Embora a tecnologia para 
concluir seu projeto ainda 
não existisse, os pais da 
cidade seguiram em fr-
ente, confi antes de que um 
dia a encontrariam. Esses 
cidadãos de Florença não 
aceitaram limites para 
suas altas aspirações e, 
portanto, a Grande Cúpula 
foi, fi nalmente, construí-
da.”

A cúpula continua 
sendo um trabalho ex-
cepcional de arquitetura e 
engenharia, por causa da 
técnica inovadora usada 
por Brunelleschi: a de 
realizar a cúpula, sem ar-
maduras, graças ao uso de 
uma caixa de ar dupla, da 
qual a interior (com mais 
de dois metros de espes-
sura), feita com pedras 
colocadas a “espinha de 
peixe”, tinha uma função 
estrutural, a de ser autos-
sustentável, e a externa, 
apenas de cobertura. Essa 
técnica de construção a 
manteve bela e sólida por 
todos esses séculos.

Edoardo Pacelli
Jornalista, ex-diretor de 

pesquisa do CNR (Itália), é 
editor da revista Italiamiga.

Em momentos estranhos, 
em que a sociedade volta sua 
atenção para o vírus Sars-
CoV-2 e a doença que causa, 
a Covid-19, torna-se neces-
sário estarmos cada vez mais 
atentos às atitudes de nossos 
governantes. O momento é 
de exaltação por um maior 
investimento em Ciência e 
Tecnologia, que por sua vez 
também depende da forma-
ção de recursos humanos 
altamente qualificados nas 
diferentes áreas do conhe-
cimento e em diferentes ní-
veis, da formação técnica ao 
pós-doutoramento.

No caso do Brasil, cada 
vez mais os estados, através 
das Fundações Estaduais de 
Amparo à Pesquisa, contri-
buem decisivamente para o 
desenvolvimento científico 
e tecnológico. Muitos esta-
dos, como São Paulo, Rio 
de Janeiro, Paraná e Bahia, 
atuam ainda na formação de 
recursos humanos através 
de universidades estaduais 
de excelente qualidade, com 
cursos de pós-graduação de 
alto nível e o desenvolvi-
mento de pesquisa científica 
e tecnológica em áreas de 
fronteira.

No caso do Rio de Janei-
ro, a Uerj, a Uenf e a Uezo, 
ainda que com idades dife-
rentes, têm desempenhado 

papel relevante no desenvol-
vimento científico do esta-
do. As duas primeiras estão 
sempre elencadas entre as 
melhores do país. A última, 
projetada para ser a primeira 
universidade pública tecno-
lógica, teve o projeto desvir-
tuado, mas que pode e deve 
ser recuperado no futuro.

No que se refere à for-
mação de técnicos, tanto de 
nível médio como superior, 
a Faetec tem seus méritos 
reconhecidos por todos, 
tendo atendido a alguns mi-
lhões de alunos. No campo 
da educação a distância, o 
Cederj, que é parte da Fun-
dação Centro de Ciências 
do Estado do Rio de Janei-
ro (Cecierj), é a instituição 
pioneira na modalidade de 
educação superior a distân-
cia no Brasil, com base em 
um ensino público semi-
presencial e que inspirou 

a Universidade Aberta do 
Brasil, hoje atendendo a 
cerca de 160 mil estudan-
tes. A qualidade dos alu-
nos formados pelo Cederj 
é reconhecida por todos, 
sendo que alguns dos seus 
alunos já chegaram à pós-
graduação e com excelente 
desempenho.

Há uma semana, o go-
vernador Wilson Witzel en-
caminhou à Assembleia Le-
gislativa do Estado (Alerj), 
em regime de urgência, o 
Projeto de Lei 2.419/2020, 
que prevê a possibilidade 
de privatização de todas as 
instituições acima mencio-
nadas e que constituem o 
grande patrimônio da Edu-
cação, Ciência, Tecnologia 
e Cultura do Estado do Rio 
de Janeiro.

Trata-se de uma medida 
surpreendente que apequena 
um governador com forma-
ção superior, ex-juiz de Di-
reito e aluno de doutorado 
da Universidade Federal do 
Fluminense. No mínimo, 
uma surpresa desagradável 
para aqueles que acompa-
nham sua administração 
com algum interesse. De-
cepcionante, até do ponto 
de vista jurídico, indicando 
também uma assessoria jurí-
dica subserviente ou mesmo 
incompetente.

Afinal, algumas das ins-
tituições atingidas, como as 
universidades e a Faperj, es-
tão previstas na constituição 
do estado, não podendo se-
rem disponibilizadas na ba-
cia das almas pela figura de 
um Projeto de Lei. Estamos 
todos cientes que o Rio de 
Janeiro passa por dificulda-
des de natureza econômica 
e fiscal. No entanto, há mui-
tas alternativas de redução 
de despesas e aumento de 
arrecadação possíveis, qua-
se sempre dependentes da 
grande força acadêmica con-
centrada no estado.

Face a este atentado ao 
futuro do Estado do Rio de 
Janeiro, é fundamental que 
a sociedade fluminense se 
manifeste instando nossos 
representantes na Alerj a 
não aprovarem o referido 
PL. Uma outra opção seria 
o próprio governador reti-
rar a proposta encaminha-
da. Ao optar pela última 
opção, estará dando indi-
cações de reconhecimento 
do valor da Ciência e do 
conhecimento.

Wanderley de Souza
Professor titular da UFRJ, 

membro da Academia 
Brasileira de Ciências e 

da Academia Nacional de 
Medicina.
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Ação de grande 
impacto para 
a proteção das 
pessoas 
que têm 
a doença

A cúpula 
da Catedral 
de Florença 
é trabalho 
excepcional de 
arquitetura e 
engenharia

Privatização de 
universidades 
e instituições 
é atentado ao 
futuro do estado

Governo do Rio de Janeiro na 
contramão da Ciência e do conhecimento

Notifi cação do diabetes mellitus 
na pandemia da Covid-19

600 anos de uma 
obra de arte
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Alternativa para o Enem sem 
prejudicar os que mais necessitam

Darcy Ribeiro ensinou: “A crise da educação no Bra-
sil não é uma crise; é projeto”. Não se poderia atribuir 
ao ministro Abraham Weintraub capacidade de elaborar 
um projeto para a educação brasileira, mas a disposição 
de manter o Enem, diante das escolas fechadas, só pode 
fazer parte de um plano para prejudicar o ensino público 
e dificultar o acesso dos mais pobres às universidades.

O ministro, que abusa de ações simbólicas em suas 
redes sociais, foi explícito ao colocar no ar uma pro-
paganda na TV em que quatro atores adolescentes, três 
brancos e um negro, em cenários que simulam aparta-
mentos de classe abastada, dizem que “a vida não pode 
parar” e pedem para os estudantes estudarem de qualquer 
lugar e de diferentes formas. Não é preciso conhecer a 
fundo a desigualdade social e educacional do país para 
saber que a saída proposta pelo MEC é muito mais fácil 
para o andar de cima.

Ex-secretário de Educação do Estado do Rio de Ja-
neiro, Wagner Victer enviou uma carta ao ministro 
Weintraub em que destaca que, mantido o quadro atual, 
a competição de vagas no Enem será ainda mais desigual 
entre escolas das redes pública e privada, “e isso trará 
problemas para alunos em sua grande maioria de menor 
poder aquisitivo”.

Victer propõe como alternativa que o Enem deste ano 
só tenha questões com conteúdo até a Segunda Série do 
Ensino Médio. “Tal metodologia seria fundamental, pois 
a grande maioria da rede pública não se preparou de ma-
neira prévia para oferecer videoaulas”, enquanto as re-
des privadas se adaptaram muito mais rapidamente e têm 
ofertado o conteúdo da Terceira Série online.

A mudança não seria complexa de se implementar. 
Basta haver vontade política.

Tradicional
Para quem defende a cloroquina por supostamente 

trazer benefícios para 90% dos infectados pelo coro-
navírus, a China oferece remédios mais antigos e menos 
tóxicos. Os dados chineses revelam que até 23 de fever-
eiro 74.187 pacientes no país foram curados com recurso 
à Medicina Tradicional Chinesa (MTC), representando 
91,5% de todos os infetados. Em Hubei o número é de 
61.449, perfazendo 90,6%. De acordo com as observa-
ções clínicas, a taxa de eficiência da MTC atingiu os 
90%.

Participação
Em carta encaminhada aos senadores, a Federação 

Nacional dos Urbanitários (FNU), que representa os 
trabalhadores do setor de água e saneamento, solicita 
a suspensão da tramitação do PL 4162/2019, enquanto 
perdurar a pandemia. O PL trata da mudança do marco 
regulatório do saneamento (Lei 11.445/2017).

“Um projeto dessa importância, que altera e desestru-
tura todo o setor do saneamento no país, não deve ser 
aprovado sem uma maior participação dos atores en-
volvidos em um amplo debate e, neste momento, isso 
está impedido devido ao isolamento social”, defende Pe-
dro Blois, presidente da FNU.

Timidez
Com a ociosidade da indústria perto de 50%, a inflação 

próxima a zero e o desemprego se acelerando, a provável 
redução da taxa básica de juros em apenas 0,5 ponto per-
centual, para 3,25%, não seria fundamentalismo liberal 
ou medo; soaria como escárnio.

Rápidas
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou em 27/4 

o Provimento 97, que autoriza a realização de intima-
ções digitais – tais como por e-mail ou aplicativos de 
mensagem – pelos cartórios de protesto de títulos. Para 
debater este tema, a Revista Justiça & Cidadania, o In-
stituto de Protestos e a Anoreg realizarão webinar nesta 
quarta, às 16h, com participação do ministro Antonio 
Saldanha, presidente da 6ª Turma do STJ. Será no ca-
nal de YouTube da revista *** A ADVB-SP e a Skål In-
ternacional São Paulo realizarão, nesta quinta, das 11h 
às 12h, o “Fórum de Temas Internacionais”. Na pauta: 
“América Latina e Europa: A Economia pós Pandemia”. 
Transmissão ao vivo no Face da ADVB (facebook.com/
ADVBOnline/?ref=br_rs) *** A Associação dos Ad-
vogados (Aasp) realiza nesta quarta, às 17h, o webinar 
“Impactos da Covid-19 no agronegócio”, com Xico Gra-
ziano e Marcos Fava Neves, entre outros. Inscrições: 
mla.bs/1db66361 *** A Associação Brasileira de Direito 
Tributário realizará nesta quinta-feira, às 19h30, webinar 
“Observatório da Jurisprudência – Repercussões tribu-
tárias na pandemia”. Inscrições: bit.ly/ABRADT0705

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 05.495.546/0001-84 - NIRE: 33300271406

Certidão da Ata de RCA realizada em 20/03/2020 às 10h. Certidão: 
JUCERJA. LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. Certifico o deferimento em 
27/03/2020 e o registro nº 00003867223 e data 30/03/2020. Bernardo Feijó 
Sampaio Berwanger – Secretário Geral.

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 05.495.546/0001-84 - NIRE: 33300271406

Certidão da Ata de RCA realizada em 28/03/2020 às 10h. Certidão: 
JUCERJA. LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. Certifico o deferimento em 
01/04/2020 e o registro nº 00003867408 e data 02/04/2020. Bernardo Feijó 
Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

Funarte: presidente é readmitido  
e demitido no mesmo dia

O governo federal publi-
cou na noite desta terça-fei-
ra, em edição extra do Diá-
rio Oficial da União (DOU),
portaria que torna sem 
efeito a nomeação do maes-
tro Dante Mantovani como 
presidente da Fundação Na-
cional de Artes (Funarte). 
A portaria de nomeação, 
assinada pelo ministro-
chefe da Casa Civil, Walter 
Braga Netto, havia sido pu-
blicada também em edição 
extra no Diário Oficial da 
União desta terça-feira.

Mantovani já havia ocu-

pado o mesmo cargo até 
março deste ano, quando foi 
exonerado da função após a 
atriz Regina Duarte assumir 
a Secretaria Especial da Cul-
tura do Ministério do Turis-
mo.

O maestro é um dos no-
mes mais controversos da 
gestão de Roberto Alvim na 
Secretaria especial da Cultu-
ra. Ele foi demitido por Re-
gina no mesmo dia em que 
foi empossada secretária de 
Cultura. Interlocutores do 
Planalto associam seu re-
torno a uma indicação do 

vereador Carlos Bolsonaro 
(Republicanos-RJ), filho do 
presidente, e também a uma 
retomada de poder da ala 
ideológica, ligada a Olavo 
de Carvalho.

A aliados, Regina de-
monstrou surpresa com a 
nomeação do maestro, pu-
blicada no Diário Oficial da 
União desta terça-feira. Afir-
mou não ter sido consultada 
pelo ministro-chefe da Casa 
Civil, Braga Netto, ou por 
Bolsonaro sobre a Funarte. 
Foi Braga Netto que assinou 
a nomeação de Mantovani.

A presidência da Funarte 
estava sendo exercida desde 
então pelo servidor Marcos 
Teixeira Campos, indicado 
por Regina. A Funarte é o ór-
gão federal responsável pelas 
políticas públicas de fomen-
to às artes no país e alcança 
as áreas de circo, dança e te-
atro; de música, de concerto, 
popular e de bandas; de artes 
visuais; e também a preser-
vação da memória das artes 
e a pesquisa na esfera artís-
tica. Atualmente, a Funarte 
é vinculada ao Ministério do 
Turismo.

Sigilo bancário de operações com recursos públicos é retirado
O governo vai retirar o 

sigilo bancário das opera-
ções de crédito envolvendo 
recursos públicos federais, 
inclusive em transações com 
estados, municípios, além 
de autarquias e fundações 
da administração pública. A 
decisão consta de um pare-
cer da Advocacia-Geral da 
União (AGU) ratificado pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
nesta terça-feira) durante 
transmissão ao vivo em sua 
página no Facebook.

Segundo o advogado-ge-
ral da União, o parecer cria 
efeito vinculante sobre toda 
a administração pública e 
deverá ser observado pelos 
gestores. “Todos os órgãos 
de controle, Polícia Federal, 
tribunais de Conta, eles vão 
ter acesso livre ao dinheiro 
público, ou seja, tem um di-
nheiro da União que foi re-
passado ao BNDES , lá para 
o município ou para o esta-
do, esses órgãos de controle 
vão ter acesso livre. Não vai 

poder ser defendido que não 
pode ter acesso por causa do 
sigilo bancário. Não tem si-
gilo bancário, a partir dessa 
assinatura, em relação ao di-
nheiro público federal”, dis-
se André Luiz Mendonça.

Divulgação

O parecer estabelece que 
as instituições financeiras 
da administração pública 
deverão divulgar os contra-
tos de empréstimos contraí-
dos por empresas nas hipó-
teses em que os créditos se 
originarem dos orçamentos 
da União, dos estados, do 
Distrito Federal ou dos mu-
nicípios, ou se tratarem de 
recursos privados adminis-
trados pelo poder público, 
como é o caso do Fundo de 
Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS). Nesses casos, 
no entanto, os titulares de 
contas individualizadas con-
tinuarão resguardados pelo 
sigilo bancário.

A AGU cita no parecer 
as manifestações feitas pelo 
BNDES e pela Caixa Eco-
nômica Federal, segundo 
as quais o sigilo bancário é 
inexistente em contratos ce-
lebrados com entidades in-
tegrantes da Administração 
Pública.

“Convém lembrar que a 
Lei Complementar nº 105, 
de 2001 [que trata do sigilo 
bancário], teve sua consti-
tucionalidade reconhecida 
pelo Supremo Tribunal Fe-
deral no julgamento conjun-
to de diversas ações diretas 
de inconstitucionalidade. 
Completando este julgamen-
to, o STF, no já citado Man-
dado de Segurança nº 33340/
DF, reconheceu que o sigilo 
bancário incide de modo 
diferenciado se estiverem 
presentes recursos públicos 
e que o Tribunal de Contas 
da União pode fiscalizar a 
atuação de instituições fi-
nanceiras públicas”, informa 
o parecer.

Sigilo

Nas situações em que hou-
ver sigilo bancário, o parecer 
prevê que o Ministério Pú-
blico, os tribunais de contas 
da União, dos estados e mu-
nicípios, além do Ministério 
Transparência e Controlado-
ria-Geral da União (CGU) po-
derão celebrar convênios com 
o Banco Central e a Comissão 
de Valores Mobiliários com o 
objetivo de promover fiscali-
zações conjuntas por meio do 
compartilhamento das infor-
mações sob segredo.

A AGU informou tam-
bém que o parecer continua 
a garantir o sigilo bancário 
a partir do momento em que 
os valores forem deposita-
dos na conta-corrente dos 
tomadores do empréstimo. 
Isso significa, segundo o 
órgão, que as operações fi-
nanceiras privadas e as con-
tas dos particulares destina-
tários dos recursos seguem 
protegidas.

Prazo de entrega da declaração do IR vai até 30 de junho
Cerca de 32 milhões de 

pessoas físicas ganharam 
mais dois meses para entre-
gar a declaração do Imposto 
de Renda Pessoa Física. O 
prazo, que acabaria em 30 
de abril, foi estendido para 
30 de junho, informou o se-
cretário da Receita Federal, 
José Barroso Tostes Neto.

Segundo o secretário, 
apesar de a entrega das de-
clarações neste ano estar em 
ritmo superior ao do mesmo 
período do ano passado, a 
Receita concordou em pror-

rogar o prazo depois de ou-
vir relatos de contribuintes 
confinados em casa com 
dificuldades em obter do-
cumentos na empresa ou de 
conseguir recibos com clíni-
cas médicas para deduzirem 
gastos.

“O ritmo de entrega con-
tinua bom. Até ontem, tínha-
mos recebido 8,8 milhões de 
declarações, 400 mil a mais 
que no mesmo período do 
ano passado. Isso represen-
ta 27% do esperado. Porém 
decidimos pela prorroga-

ção por demanda de contri-
buintes confinados em casa, 
mas que relatam a falta de 
documentos ou documen-
tos que estão na empresa, 
no escritório ou na clínica. 
Eles estão com dificuldade 
momentânea de obter todos 
os documentos necessários”, 
explicou.

Sobre a possibilidade de 
rever o cronograma de resti-
tuição para quem já entregou 
a declaração, o secretário 
disse que ainda vai reavaliar 
a medida. Neste ano, a Re-

ceita tinha reduzido, de sete 
para cinco, o número de lo-
tes de restituição e antecipa-
do o primeiro lote de 15 de
junho para 30 de maio.

Tostes também anunciou 
a total desoneração, por 90 
dias, de Imposto sobre Ope-
rações Financeiras (IOF) so-
bre operações de crédito. A 
medida terá como objetivo 
baratear as linhas emergen-
ciais de crédito já anuncia-
das pelo governo. Segundo 
ele, o governo deixará de 
arrecadar R$ 7 bilhões com 

STF autoriza oitivas em 
inquérito sobre suposta 
interferência na PF

O ministro Celso de Mello, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), autorizou hoje (5) as 
diligências solicitadas pelo 
procurador-geral da Repúbli-
ca, Augusto Aras, no inquéri-
to que apura suposta tentativa 
de interferência na Polícia 
Federal (PF). No pedido en-
caminhado nesta segunda-
feira ao relator Aras pediu 
autorização para a tomada de 
depoimento de três ministros, 
seis delegados da Polícia Fe-
deral (PF), da deputada Carla 
Zambelli (PSL-SP), além da 
realização de perícias.

As medidas foram tomadas 
após o ex-ministro da Justiça 
e Segurança Pública Sergio 

Moro prestar depoimento à 
PF, no sábado (2). Ao deixar 
o governo, Moro acusou o 
presidente Jair Bolsonaro de 
interferência na corporação.

O procurador-geral da 
República também solicitou 
a cópia de uma reunião rea-
lizada no dia 22 de abril en-
tre o presidente Bolsonaro, o 
vice-presidente, ministros e 
presidentes de bancos públi-
cos, e os comprovantes das 
assinaturas de exoneração a 
pedido do ex-diretor da PF 
Maurício Valeixo. Desde a 
exoneração de Moro, o presi-
dente nega que tenha pedido 
para o então ministro interfe-
rir em investigações da PF.

Fitch reduz para negativa 
perspectiva da nota do Brasil

A agência de classifica-
ção de risco Fitch reduziu 
de estável para negativa a 
perspectiva da nota da dívida 
pública brasileira. A decisão 
foi divulgada na noite desta 
terça-feira e ocorre dois anos 
depois de a agência ter indi-
cado que não pretendia rever 
a nota do país.

A perspectiva estável signi-
fica que a agência pode redu-
zir a nota do país nos próximos 
meses ou anos. Atualmente, a 
Fitch concede nota BB- para 
o Brasil, três níveis abaixo 
do grau de investimento, ga-
rantia de que o país não corre 
risco de dar calote na dívida 
pública. A perspectiva estável 
indicava que a nota não seria 
alterada tão cedo.

Em comunicado, a Fitch 
citou dois fatores para justifi-

car a decisão. O primeiro foi a 
deterioração das perspectivas 
para a economia, que vinha 
num cenário de desequilíbrios 
fiscais e de baixo crescimento 
econômico, mas foi agravada 
pela pandemia do novo coro-
navírus.

Segundo a agência, o 
Produto Interno Bruto (PIB, 
soma das riquezas produzi-
das) deve ter contração de 
4% neste ano. Queda de ar-
recadação e gastos maiores 
elevam o déficit do gover-
no e fazem a dívida pública 
subir. O segundo fator foi a 
tensão política. Segundo o 
comunicado, existe um “rela-
cionamento volátil” entre os 
Poderes Executivo e Legis-
lativo, que pode prejudicar a 
aprovação de reformas estru-
turais depois da pandemia.
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E daí, Ursula?
– Ursula von der Leyen, ex-ministra da Defesa da Alema-

nha da Chanceler Angela Merkel e presidente da Comissão 
Europeia (CE), instância executiva do Parlamento da União 
Europeia (UE), disse, na abertura da reunião da CE, em co-
operação com a OMS, com potenciais doadores de recursos 
a serem empregados na busca da vacina anti Covid-19, que 
o desenvolvimento de uma “vacina é nossa melhor oportuni-
dade coletiva de vencer o vírus e precisa de financiamento”.

– A presidente da CE é uma dessas pessoas que tem no-
ção (o oposto de “sem-noção”) das consequências dos seus 
atos. A médica, culta, competente e responsável, apesar de 
alguns “trancos de ombro” que recebeu da esquerda, por 
suposta complacência com o governo de extrema direita 
da Hungria, é das que mais têm insistido na importância da 
ciência, da cooperação internacional e da democracia.

– Enquanto, no mundo, cooperação, solidariedade, 
transparência e investimentos em saúde são conceitos 
cada vez mais difundidos para exercício da cidadania no 
pós-pandemia, o governo brasileiro dá aulas sucessivas 
de como desdobrar a pandemia do voraz coronavírus, em 
diversas crises: de saúde, econômica, política etc.

– Há, no mundo empresarial, e não só o das grandes 
corporações quem encontre respostas para a pergunta “E 
daí?”. Solidariedade é um dos componentes mais frequen-
tes no cenário presumível que resultará da Covid-19. No 
caso das empresas, a expressão da solidariedade é bem 
peculiar e precisa estar conectada aos seus aspectos estra-
tégicos, ou será só discurso. Até a crise seguinte...

O caso Dimona, solidariedade na prática
A Dimona, tradicional empresa de personalização de 

camisetas do Rio de Janeiro está personalizando máscaras 
de proteção individual e destinando parte do lucro deri-
vado de suas vendas para doações em comunidades em 
condição de vulnerabilidade social. Também participa da 
campanha “COmVIDa-20”.

A Dimona (camisadimona.com.br) adaptou suas ins-
talações e máquinas para aprimorar, em tempo recorde, 
o treinamento de seus colaboradores para a produção de 
máscaras de proteção individual. A empresa, que foi li-
cenciadora oficial de produtos de grandes eventos, como 
o Rock In Rio, os Jogos Olímpicos, a Jornada Mundial 
da Juventude e de grandes blocos de carnaval da cidade, 
entra assim no campo dos EPIs e converterá parte do seu 
lucro para a compra e distribuição de cestas básicas para 
famílias em situação de vulnerabilidade social.

A capacidade inicial de produção é de 7 mil máscaras 
por dia. A expectativa é que, com as recentes recomen-
dações das autoridades de saúde para o uso do acessório 
como forma de prevenção, a personalização, que sempre 
foi a qualidade que distingue a empresa, ganhe mais desta-
que. Empresas petroquímicas, construtoras e imprensa têm 
procurado a Dimona nas últimas semanas com intuito de 
garantir a saúde e correta proteção de seus colaboradores.

Simultaneamente ao lançamento das máscaras de pro-
teção, a Dimona está atuando em diferentes frentes de 
solidariedade: 10% do valor apurado nas vendas das más-
caras serão destinados à compra de cestas básicas para 
doação ao Instituto da Criança e campanhas em comu-
nidades carentes. As doações serão semanais, e o projeto 
Gramachinhos, em Duque de Caxias (RJ), foi o primeiro a 
receber os donativos – ao todo foram distribuídos 70 kits 
de alimentos. Além disso, em parceria com a Fundação 
Santa Cabrini, a empresa carioca está doando tecido de 
malha para que costureiras (detentas) do sistema prisional 
possam confeccionar máscaras para doação aos órgãos de 
saúde e segurança. Com a primeira doação de tecidos feita 
pela Dimona, será possível produzir cerca de 1.500 peças.

Há também o apoio à campanha ComVIDa-20, que es-
timula uma corrente do bem através da venda de kits con-
tendo máscaras de proteção e camisetas. Pedro Werneck, 
presidente do Instituto da Criança, reflete que, no início da 
pandemia, grande parte da sociedade civil adquiriu a cons-
ciência sobre a necessidade de buscar ações para combater 
a Covid-19. “Graças à contribuição de pessoas, empresas e 
iniciativas como a COmViDa-20, podemos avançar a favor 
da preservação de vidas. Causas provocam consequências. 
União e reação constroem soluções”, diz Werneck.

“De uma hora para outra a realidade de todos nós foi 
afetada”, diz Leonardo Zonenschein, sócio-diretor da Di-
mona. E acrescenta. “Nossa empresa, pautada pela cultu-
ra familiar, sempre foi muito dinâmica. Nós procuramos 
agir rápido tendo como base o que chamamos de tripé de 
necessidades: a nossa necessidade de sobrevivermos en-
quanto empresa, a necessidade de manter os empregos de 
todo nosso time e a necessidade de ajudar os mais vulnerá-
veis na sociedade. Para isso remontamos a nossa fábrica, 
adaptamos máquinas, processos e treinamentos, levando 
em conta, principalmente, os cuidados de higienização re-
quisitados para a produção das máscaras e respondemos 
às necessidades do mercado, ao mesmo tempo viabilizan-
do parcerias emergenciais com projetos sociais”, conclui 
Zonenschein. A variedade de máquinas e tipos de perso-
nalização tem um objetivo muito importante: garantir a 
transformação de uma ideia em estampa com excelência.

Faz parte da política de comunicação da Dimona o site, 
muito amistoso, onde é possível obter informações so-
bre a produção e venda de máscaras de proteção e outros 
itens da empresa, inclusive com a informação rápida de 
orçamentos, dadas algumas informações do cliente. No 
Instagram @dimona estão retratadas iniciativas sociais 
apoiadas pela Dimona.

Como será o amanhã?
Para tod@s que se interessam ou que têm curiosidade 

sobre o futuro, especialmente no pós Covid-19, na próxi-
ma edição da coluna Empresa-Cidadã (da sugestiva data 
de 13 de maio), traremos os 6 passos rumo ao futuro.

#fiqueemcasa
Bons livros, bons vídeos, boas companhias, solidariedade.

Setor de eletros evita demissões
A redução no número de 

empregados é o último re-
curso adotado pelas empre-
sas da Indústria Elétrica e 
Eletrônica. Essa é a conclu-
são da 6ª sondagem realiza-
da pela Associação Brasi-
leira da Indústria Elétrica e 
Eletrônica (Abinee), no dia 
4 de maio, sobre o impacto 
da pandemia de coronavírus 
na produção do setor. 

Segundo o estudo, embo-
ra tenha aumentado o per-
centual de entrevistadas que 
promoveram demissões, que 
estava em 20% em fevereiro, 
passou para 29% em março, 
e para 30% em abril, a maior 
parte das empresas está de-
terminada a preservar os em-
pregos neste período adver-

so decorrente da pandemia. 
Oitenta por cento das em-

presas indicaram que não 
reduziram seus quadros de 
empregados no mês de fe-
vereiro de 2020, 71% deram 
essa indicação ao se referir 
ao mês de março e, 70% no 
mês de abril. “Mesmo nesse 
último mês em que verifi-
camos o agravamento dos 
impactos negativos da pan-
demia, o percentual continua 
alto”, afirma o presidente 
executivo da Abinee, Hum-
berto Barbato. 

De acordo com ele, as ca-
racterísticas do setor em fun-
ção do nível de sofisticação 
dos bens fabricados e grau 
de desenvolvimento tecno-
lógico explicam essa opção. 

“Temos uma mão de obra 
muito qualificada, de tal for-
ma que as empresas buscam 
reter esses profissionais já 
treinados vislumbrando a 
retomada das atividades”, 
ressalta.

Segundo essa pesquisa, 
95% das entrevistadas estão 
realizando ações com o obje-
tivo de evitar ou reduzir de-
missões, tais como: teletra-
balho (home-office); anteci-
pação de férias individuais; 
acordos de redução de jor-
nada de trabalho e salários; 
uso do banco de horas; férias 
coletivas; suspensão de con-
tratos de trabalho; antecipa-
ção de feriados; utilização de 
linha de crédito para folha de 
pagamentos. Também foram 

citadas outras ações como: 
licença remunerada; atuação 
em novos segmentos de co-
mercialização; renegociação 
de contratos de serviços e dí-
vidas bancárias; contingen-
ciamentos de caixa, como 
por exemplo, a proibição de 
horas extras nesse período.

Barbato pondera que, 
apesar da determinação da 
maior parte das entrevista-
das em manter os empregos 
no setor, as incertezas quan-
to à evolução da pandemia 
continuam causando muita 
preocupação. “Não se sabe a 
duração e a intensidade das 
medidas de isolamento so-
cial até que seja possível rea-
lizar o retorno de uma forma 
segura”.

CNI: cai a atividade da construção civil
A atividade industrial 

na construção civil caiu de 
forma inédita de feverei-
ro para março, informou 
a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), nesta 
terça-feira, na Sondagem 
Indústria da Construção. 
Segundo a confederação, 
o mês de março de 2020 
foi fortemente afetado pela 
pandemia de Covid-19. A 
sondagem colheu informa-
ções com 411 empresas, 
sendo 143 de pequeno por-
te, 181 de médio porte e 87 
de grande porte.

De acordo com a CNI, o 
índice de evolução do nível 
de atividade ficou em 28,8 
pontos, “o que demonstra 
uma queda muito intensa e 
disseminada”. Esse indica-
dor varia de 0 a 100, com 
linha divisória de 50 pontos, 
que separa crescimento e 
queda do nível de ativida-
de. Os valores abaixo de 50 
pontos são considerados re-
tração. “É o valor mais bai-
xo da série histórica. Indica 
recuo de intensidade e dis-
seminação jamais registra-
dos na série mensal”, disse o 
economista da CNI Marcelo 
Azevedo.

Apesar desse recuo, a 
queda no emprego não foi 
tão intensa quanto a retra-
ção do nível de atividade, 
aponta a sondagem da CNI. 
O indicador de evolução do 
número de empregados re-
gistrou 39 pontos, 11 pontos 
abaixo da linha divisória de 
50 pontos. Entre os motivos, 
diz a CNI, estão a rapidez e 
a surpresa da queda da ativi-
dade e a possibilidade de os 
empresários adotarem medi-
das temporárias para preser-
vação de empregos, como 
a redução proporcional de 
jornada de trabalho e salá-
rio. Essas foram alternativas 
à dispensa permanente dos 
empregados, diz a CNI.

“Mas não sabemos como 
vai ficar nos próximos me-
ses, devido a forte contração 
da atividade e das expectati-
vas”, disse o diretor de De-
senvolvimento Industrial da 
CNI, Carlos Abijaodi.

De acordo com a CNI, 
diante da atual conjuntura, 
as expectativas para os pró-
ximos seis meses registra-
ram as maiores quedas ob-
servadas na série histórica. 
“Esse fato demonstra a pre-
ocupação do empresário da 

indústria da construção com 
o futuro imediato”, avalia o 
estudo.

Os índices de expectati-
vas do nível de atividade e 
de novos empreendimentos 
e serviços recuaram 27,4 e 
26,6 pontos, respectivamen-
te, em abril na comparação 
com março. Os indicadores 
de expectativas de compras 
de insumos e matérias-pri-
mas e do número de empre-
gados recuaram, 24,9 e 22,8 
pontos, respectivamente, no 
mesmo período.

Os números de abril de 
2020 representam o patamar 
mais baixo atingido por to-
dos os indicadores de expec-
tativa desde o início de suas 
respectivas séries históricas 
mensais.

O índice de Confiança do 
Empresário da Construção 
(Icei-Construção) registrou 
34,8 pontos em abril, após 
cair 24,5 pontos, o maior 
recuo mensal da série. Com 
a queda, o Icei-Construção 
recuou para o menor valor 
da série desde outubro de 
2015, quando registrou 34,4 
pontos.

A situação financeira das 
empresas da construção 

piorou devido à forte queda 
do faturamento e do nível 
de atividade decorrentes da 
pandemia. A piora nas con-
dições financeiras ocorreu 
depois de três altas consecu-
tivas dos indicadores ao lon-
go de 2019. A insatisfação 
com a situação financeira e 
a margem de lucro operacio-
nal de seus negócios retor-
nou aos níveis registrados no 
início do ano passado.

O índice de satisfação 
com a situação financeira 
registrou 38,6 pontos, redu-
ção de 6,2 pontos frente ao 
quarto trimestre de 2019. A 
queda reverte a maior parte 
de toda melhora acumulada 
em 2019. A lucratividade 
também foi afetada nega-
tivamente. O indicador de 
satisfação com a margem 
de lucro operacional regis-
trou 34,1 pontos após queda 
de 5,8 pontos em relação ao 
quarto trimestre de 2019.

Segundo a CNI, o acesso 
ao crédito também se tornou 
mais difícil no primeiro tri-
mestre de 2020. O índice de 
facilidade de acesso ao cré-
dito também recuou 5,4 pon-
tos, de 37,6 pontos para 32,2 
pontos.

Busca por serviço de marmoraria e granito cresce 29%
A vontade de renovar os 

cômodos fez com que a de-
manda por serviços como 
marmoraria e granito cres-
cessem 29% nos dias 19 
ao dia 25 de abril, segundo 
relatório feito pelo Get-
Ninjas, maior aplicativo 
para contratação de ser-
viços da América Latina, 
que monitora os impactos 
da Covid-19 no setor de 
serviços autônomos. Du-
rante o mesmo período, o 
levantamento mostra que 
a busca pela instalação de 
eletrônicos cresceu 21%, e 
a procura por decoradores, 
18%.

Além disso, outros pro-
fissionais também contabi-
lizaram uma demanda cres-
cente, tais como: vidraceiro, 
que somou um acréscimo de 
13%; tapeceiro, que cresceu 
8%, e apesar de ser outono, 
as buscas por reparos em 

piscinas aumentaram 2%.

Panorama

A categoria de “Reformas 
e Reparos” foi uma das mais 
afetadas em março, quando a 
pesquisa começou a ser fei-
ta. Ao levar em consideração 
todos os serviços que englo-
bam esta categoria, a queda 
no número de solicitações 
chegou a 51% entre os dias 
22 a 28 de março. Porém, 
a partir de então, as buscas 
cresceram. “Ao passar mais 
tempo em casa por conta 
da quarentena, as pessoas 
passam a observar melhor 
os detalhes que podem ou 
precisam ser melhorados em 
casa. Porém, para manter a 
segurança que esse momento 
requer, os consumidores op-
taram pela praticidades das 
contratações online, como é 
o caso de diversos serviços 

que vêm sendo oferecidos 
pelos profissionais que atu-
am com o app”, analisa Edu-
ardo L’Hotellier, fundador e 
CEO do GetNinjas.

Com o objetivo de evi-
tar que os profissionais e os 
consumidores corram riscos 
de contraírem ou transmi-
tirem o novo coronavírus 
(Covid-19), o GetNinjas 

está realizando uma campa-
nha interna para auxiliar e 
orientar todos os prestadores 
de serviço cadastrados no 
aplicativo à tomarem as de-
vidas medidas de segurança 
e prevenção, seguindo as re-
comendações do Ministério 
da Saúde, nos serviços que 
precisam ser feitos presen-
cialmente.

Condomínios do Rio registram inadimplência histórica
Os condomínios já sen-

tem os efeitos do coronaví-
rus. Pesquisa da Apsa apon-
ta que a taxa de atraso das 
cotas subiu, em abril, 100% 
na comparação com mar-
ço no Rio de Janeiro e está 
em 14%. Há elevação proje-
tada para maio, o que pode 
comprometer radicalmente 
o funcionamento das unida-
des de moradia, já que é com 
esse dinheiro que os síndicos 
e gestores pagam salário dos 
funcionários, limpeza, se-
gurança, água e energia; tão 
importantes nesse momento 
em que as pessoas estão em 
distanciamento social, tra-
balhando de casa. Desde o 
início do estudo, em 2002, 

a taxa de atraso de cotas 
condominiais nunca esteve 
acima de 10%. Para esse es-
tudo, a Apsa levantou dados 
de mais de 2800 condomí-
nios representando cerca de 
20% dos condomínios admi-
nistráveis da capital carioca.

Por conta desse cenário, a 
Apsa está anunciando para o 
mercado parceria com a G5 
Partners, a maior empresa in-
dependente de serviços finan-
ceiros do Brasil. Vão colocar à 
disposição dos clientes crédito 
de um Fundo gerido pela G5, 
que possibilita receber o valor 
total da cota condominial dos 
condôminos inadimplentes e 
garantir o recebimento pelos 
próximos 12 meses.

“Temos procurado jun-
to com os síndicos auxiliar 
com as medidas de conten-
ção de despesas. É hora de 
calma, buscar soluções que 
privilegiem reduzir os cus-
tos mas sem afetar a vida de 
todos! Os condomínios tem 
que funcionar! Imaginem 
condomínio sem portaria, 
segurança, água, energia, 
limpeza? Temos que evitar 
afetar também a vida dos 
funcionários”, destaca Fer-
nando Schneider, diretor-
superintendente da Apsa.

Rapidamente a Apsa es-
truturou, em parceria com 
a G5 Partners, o produto 
‘Condomínio em Dia’.

“Através dele o condo-

mínio pode ceder o crédito 
a um Fundo gerido pela G5, 
receber o valor total da cota 
condominial dos condôminos 
inadimplentes e garantir o re-
cebimento em dia pelos pró-
ximos 12 meses. “O ‘Con-
domínio em Dia’ nos possi-
bilita atuar do outro lado da 
balança, ou seja na garantia 
de receita, ajudando a manter 
o equilíbrio orçamentário do 
condomínio”, esclarece Fer-
nando Schneider.

O produto é uma exclusivi-
dade da Apsa que tem expec-
tativa de com isso viabilizar 
uma melhor gestão financeira 
para cerca de 15 % de seus 
condomínios afetados com 
arrecadação financeira.
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PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. - Cia. Aberta
CNPJ/MF nº 18.593.815/0001-97 - NIRE Nº 33.3.0031102-5

Edital de 2ª Convocação Assembleia Geral Extraordinária. Ficam convocados 
em 2ª convocação os Srs. acionistas da Priner Serviços Industriais S.A. (a “Cia.”) 
a se reunirem em AGE, a ser realizada no dia 15/05/2020, às 11hs (a “AGE”), na 
sede da Cia., na Av. Geremário Dantas, 1400, lojas 249 e 267, Freguesia, Ja-
carepaguá, CEP 22.760-401, no Rio de Janeiro/RJ, para deliberarem acerca 
das seguintes matérias: (i) Alterar o estatuto social da Cia. para atualizar o caput 
do Art. 5º do Estatuto Social da Cia. para refletir o aumento de capital aprovado 
pelo Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado, em reunião 
realizada em 13/02/2020 decorrente da oferta pública de distribuição primária e se-
cundária de ações de emissão da Cia. realizada em 14/02/2020; e (ii) Consolidar o 
estatuto social da Cia. de forma a refletir a alteração acima indicada. Informações 
Gerais: Os acionistas encontrarão os documentos e informações obrigatórias, 
conforme previsto na Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 481/2009, e que são 
necessários para melhor entendimento da matéria acima, disponíveis no escritório 
da Cia., na Av. Geremário Dantas, 1400, lojas 249 e 267, Freguesia, Jacarepa-
guá, CEP 22.760-401, no seu site (www.priner.com.br) e nos sites da CVM (www.
cvm.gov.br) e da B3 S.A - BRASIL, BOLSA, BALCÃO (a “B3”) (www.b3.com.br). 
Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, poderão participar da 
AGE por meio de voto a distância ou presencialmente, munidos de documento de 
identidade com foto, comprovação de poderes e extrato de titularidade das ações, 
consoante Art. 126 da Lei 6.404/76. Com relação à participação por meio de pro-
curador, a outorga de poderes de representação para participação na AGE deverá 
ter sido realizada há menos de 1 ano, nos termos do art. 126, §1º, da Lei 6.404/76. 
Os acionistas pessoas jurídicas podem ser representados por meio de seus repre-
sentantes legais ou procuradores devidamente constituídos, de acordo com os 
seus atos constitutivos, não precisando, nesse caso, o procurador ser acionista, 
administrador da Cia. ou advogado. Tendo em vista a situação da Covid 19 no Bra-
sil, a Cia. dispensa o reconhecimento de firma nas procurações, exigindo, ainda, 
a notarização, consularização e tradução juramentada no caso de procurações 
outorgadas no exterior. Para fins de melhor organização da AGE, a Cia. solicita, 
nos termos do art. 8º do estatuto social da Cia., o depósito prévio dos documentos 
necessários para participação na AGE com, no mínimo, 48h de antecedência, aos 
cuidados do Departamento de Relações com Investidores. Ressalta-se que os 
acionistas poderão participar da AGE ainda que não realizem o depósito prévio 
acima referido, bastando apresentarem os documentos na abertura da AGE, con-
forme o disposto no art. 5º, §2º, da ICVM 481/09. O acionista que desejar poderá 
optar por participar e exercer o seu direito de voto por meio do sistema de votação 
à distância, nos termos da ICVM 481/09, enviando o correspondente boletim de 
voto à distância por meio de seus respectivos agentes de custódia, ao banco escri-
turador das ações ou diretamente à Cia., conforme as orientações constantes no 
próprio boletim. Os boletins de voto à distância apresentados pelos acionistas para 
a AGO realizada em 1ª convocação, no dia 30/04/2020 (a “AGO”), serão conside-
rados válidos para o quórum e para as deliberações da AGE a ser realizada em 2ª 
convocação, no dia 15/05/2020. Igualmente, os acionistas que se credenciaram 
para participar da AGO do dia 30 de abril 2020, estão dispensados da reapresen-
tação dos documentos mencionados. Rio de Janeiro, 06/05/2020. Pedro Henrique 
Chermont de Miranda - Presidente do Conselho de Administração. 

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.114.805/0001-30 - NIRE n° 33.3.0031011-8

Ata da Assembleia Geral Extraorinária realizada em 18/02/2020. 1. Data, 
Hora e Local da Assembleia: Realizada aos 18 dias do mês de fevereiro de 
2020, às 14 horas, na sede social da Companhia na Rua da Glória, nº 122, 
10º e 11º andares, Glória, Rio de Janeiro/ RJ – CEP: 20.241-180 (“Compa-
nhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de 
convocação, conforme disposto no artigo 124, §4º da Lei 6.404, de 15.12.76 
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em decorrência de esta-
rem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, con-
forme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa:
Presidida pelo Sr. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade e secretariada por  
Sr. Fernando José de Oliveira Pires dos Santos. 4. Ordem do Dia: (i) Apro-
var a constituição de duas subsidiárias da Companhia no Brasil; (ii) Aprovar a 
realização de aporte de capital para constituição das subsidiárias; e (iii) Ou-
torgar à Diretoria da Companhia os poderes necessários para tomar todas as 
medidas para a constituição das subsidiárias, incluindo a tomada de decisão 
sobre o local da sede, denominação social e tipo societário. 5. Deliberações 
Tomadas por Unanimidade de Votos: Instalada a Assembleia e dando iní-
cio à discussão, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer ressalvas, o que segue: (i) Aprovar, conforme a Cláusula 10, inciso 
xiii, do Estatuto Social da Companhia e inciso X do artigo 5.1.1 do Acordo 
de Acionistas, a constituição de uma subsidiária da Companhia no Brasil;  
(ii) Aprovar o aporte de capital pela Companhia na subsidiária a ser constituída, 
no valor de R$2.500.000,00; e (iii) Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar 
todas as medidas necessárias e suficientes e praticar todos e quaisquer atos 
(incluindo a tomada de decisão sobre o local da sede, denominação social e 
tipo societário, a negociação e a assinatura de todos e quaisquer documentos 
e contratos) necessários para implementação das deliberações tomadas nos 
itens acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerra-
da a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, 
foi assinada por todos, sendo autorizada sua lavratura na forma de sumário, 
nos termos do §1o do Artigo 130 da Lei 6.404/76. Rio de Janeiro, 18/02/2020. 
Mesa: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade - Presidente. Fernando José de 
Oliveira Pires dos Santos - Secretário. Acionistas Presentes: Tinharé Par-
ticipações S.A., Por: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade - Cargo: Diretor. 
Dyna II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Por: Fernan-
do José de Oliveira Pires dos Santos - Cargo: Diretor Jucerja nº 3870325, em 
29/04/20. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Edital de Intimação - Para conhecimentos de terceiros Prazo de 10 dias
- O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Alessandra de Souza Araujo - Juiz Titular do 
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Araruama, RJ, Faz Saber aos que o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por 
este Juízo, que funciona a Av. Getúlio Vargas, 59, tel. 021-22-2665-9200, CEP: 
28970-000 - Centro - Araruama - RJ, e-mail: ara01vciv@tjrs.jus.br, tramitam os 
autos da Ação de Desapropriação de nº 0003141-75.2014.8.19.0052, movida 
por Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A. em face de Almirio Macedo 
de Souza; Anna da Silva Carvalho Souza, em atendimento aos termos do 
Artigo 34 do Decreto Lei nº 3.365/1941. Dado e passado nesta cidade de 
Araruama, Aos Doze Dias do Mês de Novembro do Ano de Dois Mil e Dezenove. 
Eu, Luciano Gomes Marinho - Técnico de Atividade Judiciária - Matr., 01/31398, 
digitei. E eu, Simone da Silva Tuler - Responsável pelo Expediente - Matr. 
01/18855, o subscrevo. Alessandra de Souza Araujo - Juiz Titular.

Economistas norte-americanos 
acham que fundo foi atingido

Para os economistas do Goldman Sachs, a atividade 
econômica provavelmente já atingiu o seu ponto mais 
baixo, e as medidas de confinamento e o distanciamento 
social começam a diminuir, com muitos países reabrindo 
cautelosamente as atividades. No seu último relatório, o 
banco norte-americano faz a previsão de que as economias 
avançadas deverão registrar uma retração média de 32% 
no trimestre atual, seguido de um crescimento de 16% nos 
próximos três meses e uma expansão de 13% no último 
trimestre do ano.

A opinião dos especialistas do Morgan Stanley é semel-
hante e, também no mais recente relatório da instituição, 
fazem questão de ressaltar que o acompanhamento de vári-
os indicadores de alta frequência sugerem que a economia 
global está em processo de atingir o nível mínimo. Além 
disso, as expectativas dos consumidores melhoraram, pois 
as tendências de mobilidade aumentaram em relação aos 
mínimos e os gastos das famílias caem mais lentamente 
do que nas primeiras semanas do surto.A conclusão dos 
técnicos do Morgan Stanley é que a economia da China 
atingiu o nível mais baixo em fevereiro, a Zona Euro deve 
ter atingido em abril, e os EUA, no fim de abril.

Porém, nem todos os economistas estão otimistas. Os 
do HSBC usam dados da economia chinesa para consub-
stanciar a tese de que a recuperação dos gastos dos con-
sumidores deve ser mais lenta, pois as pessoas continuam 
receosas em comprar ou voltar ao trabalho. Dando sequên-
cia à linha pessimista, alertam que os governos estão di-
minuindo cada vez mais as restrições para o combate ao 
vírus, mas existe a possibilidade de uma segunda vaga do 
surto, o que pode abalar ainda mais a atividade e o maior 
risco negativo para as perspetivas globais é que as taxas de 
infecção voltem a acelerar acentuadamente à medida que 
a economia reabre. Parece que no banco inglês ninguém 
ouviu falar na descoberta de uma vacina.

Ações da Petrobras sobem mais de 5%
Devido ao panorama favorável no mercado interna-

cional, no pregão dessa terça-feira, as ações ordinárias e 
preferenciais da Petrobras subiram mais de 5%, Também 
contribuíram para a animação dos investidores algumas 
noticias favoráveis para a companhia, como a reabertura 
da fase de análise e habilitação dos potenciais compra-
dores da sua participação de 51% na Gaspetro, sendo que, 
em 2015, a Mitsui adquiriu os 49% do capital por R$ 1,93 
bilhão, para a japones. A venda dessa subsidiária será o 
maior desinvestimento da estatal neste ano.

Além disso, a Superintendência Nacional de Previdên-
cia Complementar, aprovou o novo Plano de Equacio-
namento de Déficit do Petros, fundo de pensão dos fun-
cionários da estatal, que vigorará a partir de junho deste 
ano e o valor de responsabilidade da empresa, estimado 
em R$ 13,6 bilhões, será arcado ao longo da existência dos 
planos de previdência dos empregados. E o pagamento do 
benefício de pecúlio, no valor de R$ 2,02 bilhões e que 
seria pago a vista, será adiado e pago em prestações para 
preservar o caixa da companhia no meio à crise.

Tentaram puxar a B2W e não conseguiram
Pesquisadores descobriram que, quando o coronavírus 

ataca e não mata um investidor, o deixa abilolado, doido 
para fazer besteiras. No último pregão, as ações da B2W 
chegaram a subir mais de 7%, e a única explicação foi a 
velha notícia da parceria com a rede de lojas de conveniên-
cia BR Mania, da BR Distribuidora, para permitir que as 
1.300 lojas da distribuidora participem da sua platafor-
ma de marketplace. Nada demais. Porém, como existem 
aqueles que não foram infectados, a ação chegou a acusar 
baixa de 1%. No final mostrou alta de pouco mais de 1%,

Depois de vender móvel, como ficará a Oi?
As ações ordinárias da Oi subiram mais de 3% para o 

nível de R$ 0,70, devido a notícias de que a oferta da Tim 
e da Vivo pela Oi Móvel deve ser feita dentro dois a três 
meses. A expectativa é que o valor a ser oferecido será 
em torno de R$ 15 bilhões. Porém, antes de concretizar 
a operação, a Oi terá de levar o assunto para uma assem-
bleia geral de credores, que deverá acontecer no segundo 
semestre. A dúvida de alguns analistas é a seguinte: a tele-
fonia fixa será suficiente para apresentar resultados que 
agradem os acionistas? E quanto dos R$ 15 bilhões serão 
destinados aos credores?

Animação no mercado de petróleo
A expectativa é que a retomada da economia nos países 

da Ásia e da Europa aumente a demanda pelo petróleo. 
Os preços do barril do norte-americano WTI aumentaram 
17%, para cerca de US$ 24, enquanto os do Brent tiveram 
valorização de 11%, para US$ 30.

Lucro do Itaú Unibanco caiu 49,3% no trimestr
O banco Itaú Unibanco re-

gistrou lucro líquido contábil 
de R$ 3,401 bilhões no primei-
ro trimestre de 2020, resultado 
que representa uma queda de 
49,3% na comparação com o 
mesmo período do ano anterior 
(R$ 6,701 bilhões). Já o lucro 
líquido recorrente do banco, 
que exclui fatores extraor-
dinários no trimestre fiscal, 
somou R$ 3.912 bilhões, um 
valor 43,1% abaixo do regis-
trado no primeiro trimestre de 
2019 (R$ 6,877 bilhões).

O retorno recorrente sobre 
o patrimônio líquido médio 
anualizado (como o banco 
remunera o acionista) foi de 
12,8% no primeiro trimestre, 
uma queda de 10,8 pontos 
percentuais em relação aos 
primeiros três meses de 2019.

O resultado mais fraco do 
banco foi atribuído ao aumen-
to do provisionamento diante 
da piora do cenário econômi-
co com os impactos provoca-

dos pelo surto de coronavírus. 
O Itaú aumentou em 147,2% 
a despesa de provisão para 
créditos de liquidação duvi-
dosa em relação ao primeiro 
trimestre de 2019, totalizando 
R$ 10,4 bilhões.

“As provisões realizadas 
pelo Itaú Unibanco no primei-
ro trimestre do ano decorrem 
da expressiva piora do cenário 
econômico para o Brasil e o 
mundo como consequência da 
pandemia de covid-19”, afir-
mou o vice-presidente execu-
tivo do Itaú, Milton Maluhy, 
por meio de nota.

Carteira de crédito

No trimestre, a carteira de 
crédito do banco somou R$ 
769,2 bilhões, um cresci-
mento de 18,9%, em relação 
a igual período de 2019, im-
pulsionado pelo aumento da 
tomada de recursos por pes-
soas físicas e jurídicas para 

enfrentar a crise econômica.
A carteira de crédito para 

a pessoa física totalizou R$ 
238,1 bilhões, enquanto no 
segmento de micro, pequenas 
e médias empresas foi de R$ 
104,5 bilhões. Para as grandes 
companhias, a carteira chegou 
a R$ 231,1 bilhões.

“Todos nossos esforços es-
tão voltados a podermos apoiar 
nossos clientes durante a crise e 
no longo período de recupera-
ção que se seguirá a ela. Para 
tanto, é fundamental manter 
um balanço forte e é com este 
objetivo que incrementamos 
significativamente nosso ní-
vel de provisões”, disse o pre-
sidente do Itaú, Candido Bra-
cher, também em nota.

O custo do crédito au-
mentou 165,2% em relação 
ao mesmo período de 2019, 
devido, principalmente, ao 
aumento na despesa de pro-
visão para créditos de liqui-
dação duvidosa.

Prorrogação de empréstimos

Diante do impacto da 
pandemia do novo corona-
vírus sobre as finanças das 
famílias e empresas, o ban-
co anunciou a prorrogação 
do pagamento de parcelas 
de empréstimos em dia. 
Com isso, o saldo de rene-
gociações do banco cresceu 
12,9% entre dezembro de 
2019 e março de 2020, ao 
passar de R$ 28,1 bilhões 
para R$ 31,7 bilhões.

O índice de inadimplên-
cia no primeiro trimestre 
foi de 3,1%, um aumen-
to de 0,1 ponto percentual 
em relação ao observado 
no mesmo período do ano 
passado.A receita com pres-
tação de serviços somou R$ 
9,5 bilhões nos primeiros 
três meses deste ano, um 
crescimento de 10,4% na 
comparação com o primei-
ro trimestre de 2019.

Klabin aumentou suas vendas em 8% no trimestre
O desejo da Klabin é igual 

ao de todas as empresas. A 
produtora aguarda um segun-
do trimestre com desempenho 
melhor que os três primeiros 
meses deste ano. Apesar de 
uma pandemia sem preceden-
tes, a empresa conseguiu ele-
var suas vendas em 8% sobre 
um ano antes, impulsionada 
por demanda por papéis para 
embalagens, desvalorização 
do real ante o dólar e chances 
de reajuste no preço de celu-
lose.

No primeiro trimestre, 
a Klabin teve um prejuízo 
líquido de R$ 3,1 bilhões, 
mais por causa do impacto 
da desvalorização cambial, 
afirmaram os seus executi-
vos. O diretor financeiro da 
companhia, Marcos Paulo 
Conde Ivo, afirmou que no 
longo prazo este movimento 
do câmbio será benéfico ao 
grupo que exporta a maior 
parte de sua produção.

Em teleconferência com 
analistas do setor nesta 
terça-feira, executivos da 
companhia afirmaram que 
a Klabin mantém previsão 
de investimento de R$ 900 
milhões neste ano e que o 
projeto de expansão de pro-
dução de papel no Paraná, 
Puma 2, também mantém 
expectativa de investimento 
de R$ 3,8 bilhões.

“Acreditamos que a for-
te expedição de embalagens 
deve se manter no segundo 
trimestre, quanto à celulose 
esperamos reação tímida de 
preço, e com desvalorização 
(do real) esperamos resultados 
ainda melhores no segundo 
trimestre em relação ao pri-
meiro”, disse o diretor geral 
da Klabin, Cristiano Teixeira.

Segundo Ivo, “se o câm-
bio ficar em 5 (reais por dó-
lar) meu pico de alavancagem 
será menor do que o que tí-
nhamos previsto e nossa desa-

lavacagem será mais rápida”. 
Ele lembrou que a Klabin 
tem liquidez de quase R$ 10 
bilhões e compromissos de dí-
vida de cerca de R$ 3 bilhões 
até 2022. Conforme a Reuters, 
ainda de acordo com o execu-
tivo, em nenhum cenário de 
estresse testado pela Klabin a 
companhia demonstrou “risco 
de liquidez e, portanto, não há 
necessidade neste momento 
de nenhum plano de contin-
gência”.

A companhia mantém ex-
pectativa de um custo de pro-
dução de celulose em 2020 no 
mesmo nível de 2019 e não 
está vendo motivos para dei-
xar para uma segunda etapa a 
implantação da segunda má-
quina de produção de papel de 
Puma 2, disseram executivos 
da Klabin.

Segundo eles, a demanda 
por papel no Brasil cresceu 
nos últimos meses por causa 
das medidas de confinamen-

to da população, que passou 
a comprar mais mantimen-
tos para permanecerem em 
casa. Este movimento teria 
compensado a queda na de-
manda por embalagens de 
bens duráveis, como eletro-
domésticos.

Mesmo diante de uma 
pandemia global, o forneci-
mento da produtora seguiu 
em bom ritmo. A demanda 
por papel, disseram os exe-
cutivos da Klabin, em abril 
e maio está nos mesmos ní-
veis dos registrados no ano 
passado.

E depois da aplicação do 
reajuste de US$ 20 por to-
nelada no preço da celulose 
vendida à China, anunciado 
em fevereiro, executivos da 
Klabin avaliam que há espa-
ço para a empresa buscar um 
incremento adicional de 10 
dólares em maio, se equipa-
rando a anúncios anteriores 
feitos por rivais.

China: US$ 145,4 bilhões de 
empréstimos  inclusivos no 1º tri

Relatório divulgado pelo 
Banco Popular da China (BPC) 
diz que o financiamento in-
clusivo do país registrou cres-
cimento rápido no primeiro 
trimestre deste ano, com em-
préstimos em RMB aumentan-
do 1,03 trilhão de iuanes (US$ 
145,47 bilhões). Empréstimos 
financeiros inclusivos incluem 
empréstimos a micro, pequenas 
e independentes empresas, pro-
dução de agricultores e pessoas 
que vivem na pobreza, além de 
empréstimos de garantia de 

riscos e empréstimos a estu-
dantes, de acordo com o rela-
tório.

Os novos empréstimos re-
gistraram um aumento anual 
de 313,5 bilhões de iuanes no 
período. Enquanto os emprés-
timos pendentes aumentaram 
17,7% em termos anuais, 
para 18,33 trilhões de iuanes 
(US$ 2,69 trilhões) até o fim 
de março, com o ritmo de 
crescimento acelerando 0,6 
ponto percentual ante o final 
de 2019, informou o relatório.

Portugal: 25% das empresas sem 
liquidez para um mês de salário

Estudo publicado nes-
ta terça-feira no site do 
jornal português Público 
aponta que 25% das em-
presas do país não têm 
caixa ou depósitos para 
um salário em caso de 
paralisação total. Aloja-
mento e restauração são 
os setores mais enfraque-
cidos. O estudo avaliou 
um universo de 100 mil 
empresas. Até esta terça-
feira Portugal contabili-

za 1.074 mortes por Co-
vid-19.

O levantamento realizado 
pelo Gabinete de Estudos e 
Estratégia (o GEE) do Mi-
nistério da Economia de 
Portugal, revela os 25% só 
têm liquidez, em caixa ou no 
banco, para no máximo sal-
dar 24 dias de remunerações. 
Até 50% das 118.644 empre-
sas observadas conseguem 
garantir até 2,5 salários em 
caso de paralisação total.
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REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECE-
BIVEIS IMOBILIARIOS DA 18ª E 19ª SÉRIES DA 2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS 
IMOBILIARIOS S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 
13.349.677/0001-81 e NIRE 33300303677 (“Emissora”), nos termos da cláusula 13.1 do Termo de Securitização 
de Créditos Imobiliários da 18ª e 19ª Séries da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“Emissão” e 
“CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela presente, convocar os titulares, para a 
Assembleia Geral de Titulares de CRI da 18ª e 19ª Séries da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebíveis 
Imobiliários S.A. (Assembleia Geral), a se realizar no dia 25/05/2020, às 12 horas, em primeira convocação. Con-
forme autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos do Ofício-Circular nº 06/2020/CVM/SIN, 
o procedimento de votação se dará por meio de consulta formal (“Consulta Formal”). Tendo em vista a notificação 
recebida da Socicam Administração, Projetos e Representações Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 43.217.280/0001-05 
(“Socicam”), solicitando carência no pagamento de amortização e juros dos CRI, a Emissora convoca os titulares para 
a Assembleia Geral, com a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar por conceder carência de 3 (três) meses, a contar da 
parcela vincenda no mês de maio de 2020, de forma retroativa, sendo que as parcelas compostas por juros e amorti-
zação não pagos durante o período da Carência, serão incorporados ao saldo devedor dos CRI de forma linearmente 
proporcional às amortizações subsequentes, sem importar em alteração do prazo vencimento da Emissão. 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, sendo, ainda, observado aquilo que foi comunicado no fato 
relevante de 04 de maio de 2020; (ii) deliberar pela suspensão na obrigatoriedade de renovação da nota de classifi-
cação de risco de crédito da Emissão; Conforme o fato relevante divulgado pela Emissora em 04 de maio de 2020, 
determinados titulares, representando a maioria dos CRI em circulação, e a Cedente/Devedora - Socicam, realizaram 
negociações privadas, chegando a bom termo acerca da concessão de garantias adicionais pela Socicam, de forma 
a serem aprovadas as solicitações da Socicam, com as seguintes condições: (a) qualquer pagamento de créditos 
imobiliários no período da carência, se ocorrer, será destinado ao pagamento exclusivo de amortizações extraordi-
nárias dos CRI Sênior, reduzindo o saldo devedor e, proporcional e linearmente, as amortizações futuras, estando a 
Emissora autorizada a realizar tais amortizações por conta e ordem, sem que a Socicam incorra em qualquer multa; 
(b) suspensão dos pagamentos ao CRI Subordinado até que as amortizações extraordinárias mencionadas no item 
anterior permitam que se atinja a curva de amortização original do CRI Sênior, calculada conforme o critério anterior 
a concessão da carência, autorizando a Emissora a realizar amortizações extraordinárias do CRI Sênior por conta e 
ordem, sem que a Socicam incorra em qualquer multa, até o limite do atingimento da curva de amortização original do 
CRI Sênior, além desse limite continua válido o prêmio definido na cláusula 3.2 do Contrato de Cessão; (c) a Socicam 
se obrigou a não fazer nenhuma distribuição de lucros a partir da Holding FMFS (fiadora) ou nenhuma transação com 
partes relacionadas (acionistas da FMFS) até o catch-up integral da curva original do CRI Sênior, calculada conforme 
o critério anterior a concessão da carência; (d) inclusão do sócio da Socicam Sr. José Mário Lima de Freitas (CPF: 
048.426.288-20) como garantidor (avalista ou fiador) da Emissão; e (e) inclusão de evento de avaliação na Emissão, 
considerando o percentual mínimo de razão de garantia mínimo de 115% sobre o valor do próximo pagamento mensal 
do CRI Sênior. O não atingimento desse percentual, em três meses alternados ou consecutivos, em cada período 
móvel de 12 (doze) meses, cuja data de início do acompanhamento será julho de 2020, dará causa a evento de ava-
liação e a subsequente convocação de assembleia de titulares para a deliberação pelo vencimento antecipado ou não 
do CRI. Considerando que, em virtude das negociações realizadas entre a Socicam e os Titulares, a ordem do dia da 
assembleia geral de titulares com data de 20 de abril de 2020 precisou ser alterada, sendo assim, a Emissora informa 
que faz-se necessária a convocação de nova assembleia geral de titulares. 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, regulamen-
tos, atas e procurações; e (ii) o documento de identificação dos signatários, e encaminhada, até o dia 25/05/2020 aos 
cuidados do agente fiduciário e da Emissora por e-mail para fiduciário@slw.com.br e ri@reit.com.br, respectivamente. 
As deliberações constantes da ordem do dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares dos CRI repre-
sentando a maioria simples dos CRI em circulação (“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovadas, as matérias da 
ordem do dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI. A Emissora e o agente fiduciário, em qualquer caso, apro-
vando-se as matérias constantes da ordem do dia, estarão autorizados a tomar todas as providências necessárias 
para implementar as alterações necessárias, incluindo, mas não se limitando, a aditamentos de contratos, recálculo 
do fluxo de amortização, instruções à B3 Bolsa Brasil Balcão (“B3”), entidade onde os CRI encontram-se depositados, 
podendo ainda solicitar que a B3 altere o status dos CRI, de inadimplente para adimplente, caso seja necessário. A 
presente convocação da Assembleia Geral, cujas deliberações serão tomadas por meio da Consulta Formal, será 
enviada, pelo agente fiduciário, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto ao escriturador 
dos CRI, bem como aos seus respectivos custodiantes, após a sua publicação nos jornais de publicação dos atos da 
Emissora, conforme o previsto no Termo de Securitização. Qualquer informação acerca das matérias da ordem do 
dia deverá ser solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e fiduciario@slw.com.br, res-
pectivamente. A consolidação dos votos será publicada no site da CVM e da Emissora até o dia 27 de maio de 2020.

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2020. REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CRI DA 18ª e 19ª SÉRIES DA 2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZA-
DORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. DE 25 DE MAIO DE 2020. Anexo I . Consulta formal dos CRI da 
5ª Série da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebiveis Imobiliários S.A. Termo de Apuração de Votos:
Com relação ao item (i) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM(  ) NÃO(  ); Com relação ao 
item (ii) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM(  ) NÃO(  ).
Nome do titular ou representante por extenso:
Assinatura:

SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.
CNPJ/MF nº 33.386.210/0001-19 - NIRE nº 3.330.013.730-1

Companhia Aberta
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/20

1. Data, hora e local: Aos 30/04/20, às 14h, na sede social da Cia., localiza-
da na Rua Voluntários da Pátria, 45, 8º andar, Botafogo/RJ. 2. Composição 
da Mesa: Sr. Fabio Bergman, Presidente; Sr. Daniel Bergman, Secretário. 
2.1. Leitura de documentos, recebimento de votos e lavratura da Ata:
(1) dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às 
matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que são 
do inteiro conhecimento dos acionistas; (2) as declarações de voto, protes-
tos e dissidências porventura apresentados serão numerados, recebidos e 
autenticados pela Mesa e ficarão arquivados na sede da Cia., nos termos 
do disposto no §1º do Art. 130 da Lei 6.404/76; (3) autorizada a lavratura 
da presente ata em forma de sumário e a sua publicação com omissão das 
assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos dos §§1º e 2º do Art. 
130 da Lei 6.404/76. 3. Convocação/Publicação: (1) O Edital de Convo-
cação e a comunicação referente ao Art. 133 da Lei 6.404/76 foram publi-
cados nos jornais “Jornal Monitor Mercantil” nos dias 07, 08 e 9/04/20, e no 
“DOERJ” nos dias 7, 8 e 13/04/20; (2) Os documentos de que trata o Art. 
133 da Lei 6.404/76, incluindo o Relatório da Administração, Demonstra-
ções Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exer-
cício social encerrado em 31/12/19, foram publicados nos jornais “Jornal 
Monitor Mercantil” (RJ) e “DOERJ”, no dia 31/03/20. 4. Presença: Presen-
tes os acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito de 
voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionis-
tas. Presente, também, o Diretor Presidente da Cia. e Diretor de Relações 
com Investidores, Sr. Fabio Bergman. 5. Ordem do Dia: A) Em matéria 
de Ordem Ordinária: a) tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras; b) deliberar sobre a destina-
ção do lucro do exercício encerrado em 31/12/19; c) eleger os membros do 
Conselho de Administração, que terão mandato até a realização da AGO 
em 2021; e d) fixar o montante da remuneração dos administradores. B)
Assuntos Legais. 6. Deliberações: Após detida análise e discussão das 
matérias constantes da Ordem do Dia, os Srs. Acionistas deliberaram: A)
Em matéria de Ordem Ordinária: a) aprovar, por unanimidade dos votos 
proferidos, com a abstenção dos legalmente impedidos, as contas dos ad-
ministradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financei-
ras da Cia. referentes ao exercício social encerrado em 31/12/19, as quais 
foram auditadas pela Mazars Auditores Independentes; b) Tendo em vis-
ta que, do Lucro Líquido apresentado no exercício de 2019, no valor de 
R$ 4.387.110,27, já se acham deduzidas as provisões para o IR e para a 
contribuição social, aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a se-
guinte destinação do lucro apurado no exercício em comento, conforme 
proposta dos membros do Conselho de Administração e Diretoria: I) R$
219.355,51 para Reserva Legal; II) R$ 2.000.000,00 para manutenção e re-
forço de capital de giro da Cia., visando suportar os níveis de inadimplência; 
III) R$ 2.167.754,76 para distribuição a título de dividendo aos acionistas, 
que se dará ao longo do exercício de 2020, conforme previsto no Estatu-
to Social e já aprovado pelos membros do Conselho de Administração. c)
Reeleger os membros do Conselho de Administração com mandato até a 
AGO de 2021. Assim, o referido órgão permanecerá com a seguinte com-
posição: Sr. Fabio Bergman, brasileiro, casado, engenheiro civil, CREA/
RJ 200155969-0 e no CPF 082.820.237-01, residente e domiciliado na Rua 
Faro, 255, casa nº 06, Jardim Botânico/RJ, como Presidente do Conse-
lho; Sr. Daniel Bergman, brasileiro, casado, administrador de Cias., CREA/
RJ 02.61047-7 e no CPF 055.268.477-56, residente e domiciliado na Av. 
Lavandisca, 31, Ap.141, Moema/SP, como Conselheiro; e Sra. Sheila
Bergman, brasileira, casada, assistente social, RG 2924458- IFP/RJ, CPF 
349.490.977-68, residente e domiciliada na Rua Aperana, 81, Ap. 201, Le-
blon/RJ, como Conselheira. Os membros ora eleitos serão empossados 
mediante assinatura do competente Termo de Posse lavrado em livro pró-
prio. d) Aprovar a fixação do montante global mensal de R$ 110.000,00
para remuneração dos membros dos órgãos de administração da Cia., fi-
cando a critério e a cargo do Conselho de Administração a sua distribuição 
individualizada; B) Assuntos Legais: Por não haver sido solicitada sua ins-
talação, a Assembleia deixou de instalar o Conselho Fiscal para o exercício 
de 2020/2021. 7. Recebimento de Votos: O Secretário da Mesa recebeu 
as declarações de voto dos acionistas, as quais foram numeradas e au-
tenticadas, e ficarão arquivadas na sede da Cia., nos termos do disposto 
no §1º do Art. 130 da Lei 6.404/76. 8. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário 
à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos 
presentes e assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa, acionistas 
abaixo identificados. RJ, RJ, 30/04/20. Fabio Bergman - Presidente Acio-
nista; Daniel Bergman - Secretário Acionista. JUCERJA em 04/05/20 sob o 
nº 3871041. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Bancos já se preparam para onda de inadimplência
Começou 
oficialmente 
no Brasil a 
temporada de 
balanços 2020

Começou oficialmente no 
Brasil a temporada de balan-
ços 2020. As primeiras lei-
turas já começam a apontar 
a direção que a economia 
do país deve seguir nos pró-
ximos meses e o possível 
impacto da pandemia de co-
ronavírus nos principais se-
tores da economia.

A Cielo (CIEL3), maior 

empresa de pagamentos do 
Brasil, registrou uma con-
tração do lucro líquido de 
65,4% nos primeiros três 
meses do ano no compara-
tivo anual, totalizando R$ 
202,6 milhões contra R$ 
585,5 milhões em 2019. Já 
as despesas financeiras au-
mentaram 41,5%, em rela-
ção a 2019. “A Cielo está 
diretamente exposta à queda 
de consumo interrompida 
bruscamente com o isola-
mento social”. Apesar dos 
números preocupantes, o 
pior resultado ainda está por 
vir no segundo trimestre, 
quando os dados irão retra-
tar o período mais intenso do 
isolamento social.

O Banco Bradesco 
(BBDC4), segundo maior 
banco privado do país, apre-

sentou lucro recorrente de 
R$ 3,753 bilhões no primeiro 
trimestre de 2020, registran-
do uma queda de 39,8% no 
comparativo anual. Enquan-
to isso, as despesas líquidas 
com provisões para devedores 
duvidosos (PDD) chegaram 
ao montante de R$ 6,708 bi-
lhões, um salto de 86,1% no 
comparativo anual.

Os resultados do banco fi-
caram mais concentrados ao 
crédito pessoa jurídica (PJ) 
neste começo de ano, mas 
o que chama a atenção é o 
forte aumento das provisões, 
indicando que o Bradesco 
está se preparando para uma 
disparada da inadimplência.

Contudo, o cenário ainda 
não está claro para o setor 
bancário. O banco espanhol 
Santander (SANB11) pro-

visionou R$ 3,424 bilhões 
com despesas líquidas e 
provisões para devedores 
duvidosos (PDD), uma alta 
de 19,2%, bem abaixo do 
Bradesco. Apesar de haver 
diferença na exposição do 
crédito entre as instituições, 
a disparidade pode ser um 
forte indicador de que os 
bancos dividem opinião so-
bre a oferta do crédito nos 
próximos meses. 

Na área das commodities, 
a mineradora Vale (VALE3) 
registrou um lucro líquido de 
R$ 984 milhões neste come-
ço do ano, uma recuperação 
significativa se comparada 
ao prejuízo de R$ 6,4 bilhões 
em 2019 devido à tragédia de 
Brumadinho (MG). De acor-
do com a companhia, a me-
lhora no resultado aconteceu 

por conta do reconhecimento 
de despesas pontuais no 4º tri-
mestre de 2019, como baixas 
contábeis em ativos de níquel 
e carvão (R$ 17,3 bilhões) e 
provisões relacionadas a Bru-
madinho (R$ 3,7 bilhões).

Já a dívida líquida da Vale 
ficou estável em US$ 4,8 bi-
lhões em relação ao quarto 
trimestre de 2019, mas com 
forte queda no comparativo 
anual, quando o endivida-
mento chegou a US$ 12,031 
bilhões. O cenário da compa-
nhia reflete muito a expecta-
tiva da retomada econômica 
da China, tornando-se uma 
referência para o que pode 
ser projetado nos próximos 
meses quando a pandemia 
arrefecer por aqui.

Com tudo isso, conclui-se 
que a forte queda do con-

sumo local ainda é o maior 
inimigo dos setores do vare-
jo e serviços financeiros, en-
quanto o provável aumento 
no desemprego pressiona as 
provisões de inadimplência 
dos bancos.

Já para as exportações, 
em especial para a Ásia, uma 
frágil melhora de perspecti-
va começa a ser formada, 
ajudada principalmente pela 
alta do dólar.

Por fim, fica cada vez 
mais claro que para que haja 
melhora sistêmica nos seto-
res, é necessária a flexibili-
zação do isolamento social. 
No entanto, o movimento 
pode ser arriscado, já que a 
flexibilização abre espaço 
para a possibilidade de uma 
nova onda de contágio pelo 
coronavírus.

Copom define nesta quarta-feira nova Selic
O Comitê de Política Mo-

netária (Copom) do Banco 
Central (BC) deu início nes-
ta terça-feira, em Brasília, a 
terceira reunião de 2020 para 
definir a taxa básica de juros, 
a Selic, atualmente em 3,75% 
ao ano. Nesta quarta-feira, 
após a segunda parte da reu-
nião, será anunciada a nova 
taxa. José Falcão Castro, ana-
lista de investimentos e porta-
voz da Easynvest, enviou por 
e-mail ao MONITOR MER-
CANTIL sua opinião sobre as 
alternativas para os investido-
res com perspectiva de queda 
da taxa e quais as vantagens 
para a economia.

Conforme o analista, ao 
tirar o fator inflação da Se-
lic para ter o juro real, que é 

de 1,97%, o que o investidor 
pode ganhar em produtos 
atrelados à Selic ou CDI fica 
em torno de 0,78%. Esse é 
um dos principais motivos 
que tem feito pressão na mo-
eda brasileira, que se torna 
menos atrativa ao passo que a 
taxa de juros já não paga um 
prêmio tão elevado quanto 
antigamente, atraindo menos 
capital estrangeiro. Conforme 
a projeção do Boletim Focus, 
divulgado toda segunda-feira, 
a taxa Selic deve ser reduzi-
da novamente e, no final de 
2020, a expectativa é que che-
gue em 2.75%. Já o IPCA, so-
freu corte na projeção de 2.2% 
para 1.97%.

A Selic, que serve de refe-
rência para os demais juros 

da economia, é a taxa mé-
dia cobrada em negociações 
com títulos emitidos pelo 
Tesouro Nacional, registra-
das diariamente no Sistema 
Especial de Liquidação e 
de Custódia. A projeção das 
instituições financeiras con-
sultadas pelo BC é de redu-
ção de 0,50 ponto percentual 
da taxa, para 3,25% ao ano, 
o menor nível da história.

O Copom reúne-se a cada 
45 dias. No primeiro dia do 
encontro são feitas apre-
sentações técnicas sobre a 
evolução e as perspectivas 
das economias brasileira e 
mundial e o comportamento 
do mercado financeiro. (veja 
mais abaixo outras observa-
ções de Falcão Castro):

A queda da Selic traz al-
ternativas para os investi-
dores?

- Apesar da projeção de 
queda na taxa Selic, que já 
está no menor nível histórico, 
investidores que precisem de 
recursos para o curto prazo, 
montar reserva de emergência 
ou que tenham perfil conser-
vador, o ideal é alocar seus 
recursos em títulos indexados 
à taxa Selic ou CDI, mesmo 
que a rentabilidade não esteja 
tão atrativa, para não correrem 
riscos de oscilação de merca-
do e garantirem algum ren-
dimento. Já para os que têm 
mais apetite ao risco, que po-
dem diversificar os produtos e 
que buscam retornos melho-
res no médio e longo prazos, a 

melhor alternativa é comprar 
fundos de multimercados, em 
que o gestor aloca os recursos 
em diversos mercados e pro-
dutos; renda variável, desde 
que de forma não excessiva; 
ou investir em dólar, que fun-
ciona como seguro e proteção 
no longo prazo.

Existe vantagem na re-
dução das taxas de juros?

- Para o bolso do investi-
dor, a taxa de juros no nível 
em que está é vista como 
algo ruim, já que o dinheiro 
rende menos. No entanto, 
olhando para a economia 
como um todo, a Selic baixa 
faz com que mais dinheiro 
seja injetado no mercado, 
pois incentiva o empreen-
dedorismo de pessoa física 

e investimentos em projetos 
por parte das empresas, já 
que não vale tão a pena dei-
xar esse dinheiro parado. Ou 
seja, aumentando o investi-
mento, gera mais empregos, 
aumenta o consumo e as 
empresas lucram mais. Todo 
este fluxo positivo é refleti-
do no preço das ações que 
beneficiam diretamente os 
investidores. Esse é o padrão 
de economias desenvolvi-
das, com níveis de inflação 
mais baixos, e com o dinhei-
ro circulando na economia 
real. Estruturalmente, não é 
algo ruim, mas deve ser ca-
librado pelo Banco Central 
para que gere uma sintonia 
de mercado, com inflação 
controlada.

FGTS será garantia para concessão de empréstimos 
A Caixa Econômica 

terá um mês para definir 
os termos para aceitação 
do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) 
como garantia para conce-
der empréstimo. Segundo a 
Caixa, os trabalhadores que 
optaram pela modalidade 
saque-aniversário FGTS 
terão acesso a uma nova li-

nha de crédito. O Conselho 
Curador do FGTS referen-
dou nesta terça-feira reso-
lução publicada no dia 27 
de abril no Diário Oficial, 
que regulamenta o crédito.

Conforme a agência Bra-
sil, o empréstimo terá como 
garantia a parcela anual do 
saque-aniversário. Pela reso-
lução do Conselho Curador 

do FGTS, a Caixa tem 30 
dias, a partir da data da pu-
blicação da resolução, para 
definir os procedimentos 
operacionais para viabilizar 
a operação e os bancos têm 
mais 30 dias para oferecer o 
empréstimo.

O saque-aniversário é 
uma modalidade que permi-
te a retirada de parte do saldo 

de qualquer conta ativa ou 
inativa do fundo a cada ano, 
no mês de aniversário, em 
troca de não receber parte do 
que tem direito em caso de 
demissão sem justa causa. O 
pagamento é feito conforme 
cronograma por mês de nas-
cimento.

Segundo o Ministério 
da Economia, o saque-

aniversário deve criar um 
mercado de até R$ 100 
bilhões em recebíveis de 
crédito nos próximos qua-
tro anos. Os recebíveis 
representam os recursos 
de que os bancos podem 
se apropriar em caso de 
inadimplência.

A garantia de receber 
parte do saldo do FGTS em 

caso de inadimplência reduz 
os riscos para os bancos, que 
podem cobrar taxas mais 
baixas.

A lei que criou o saque-
aniversário no ano passado 
já previa o uso dinheiro a ser 
sacado a cada ano como ga-
rantia em operações de cré-
dito. Mas ainda precisava de 
regulamentação.

Ibovespa soma 
75 ativos de 
72 empresas 
até setembro 

A B3 divulgou em seu site 
a nova carteira do Índice Bo-
vespa que vai vigorar até 04 
de setembro de 2020, com 
base no fechamento do pre-
gão de 30 de abril de 2020. 
A carteira do Ibovespa regis-
tra a entrada de CPFL Ener-
gia ON (CPFE3), Energisa 
UNT (ENGI11), Minerva ON 
(BEEF3), totalizando 75 ati-
vos de 72 empresas.

Os cinco ativos que apre-
sentaram o maior peso na 
composição do índice fo-
ram: Vale ON (10,154%), 
Itauunibanco PN (7,414%), 
Bradesco PN (5,611%), Pe-
trobras PN (5,610%) e B3 
ON (5,405%).

Para efeitos de compa-
ração, os ativos que apre-
sentaram o maior peso na 
composição da carteira an-
terior do índice válida de 
06 de janeiro de 2020 a 30 
de abril de 2020 foram: 
Itauunibanco PN (8,573%), 
Vale ON (8,189%), Brades-
co PN (6,985%), Petrobras 
PN (6,617%), e B3 ON 
(4,312%).

Prévias

A B3 divulga regular-
mente três prévias das novas 
composições dos índices: a 
1ª prévia, no primeiro pre-
gão do último mês de vigên-
cia da carteira em vigor; a 2ª 
prévia, no pregão seguinte 
ao dia 15 do último mês de 
vigência da carteira em vigor 
e a 3ª prévia, no penúltimo 
pregão de vigência da cartei-
ra em vigor.




