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Rendimento do 1%
mais rico é 33,7
vezes o dos 50%
mais pobres
De 2012 a 2019, as classes compostas pelos 20% com menores
rendimentos viram sua participação no bolo da renda nacional diminuir, sobretudo a primeira faixa
(queda de 3%); já aquelas de 20% a
30% em diante tiveram ganhos que
chegaram a 8,5% para este grupo.
O topo da pirâmide, a parcela de
1% da população com rendimentos
mais elevados, viu sua fatia engordar 6,3%.
O rendimento do 1% mais rico
da população é 33,7 vezes o dos
50% mais pobres. Apesar de ter
subido em relação a 2012, houve
pequena queda na comparação com
2018, quando chegou ao recorde
de 33,8 vezes maior que da metade
mais pobre.
Em relação a 2018, as duas primeiras classes de rendimento (até
10%) apresentaram crescimento
em torno de 1,5% em 2019, havendo quase estabilidade nas classes
subsequentes, com uma pequena
redução do rendimento da parcela

Menos de 40% dos domicílios de quem recebe Bolsa Família tem esgoto sanitário
de 1% da população com rendimentos mais elevados (-0,5%).
Metade dos trabalhadores com
menores rendimentos receberam,
em média, R$ 850. As pessoas que

Copom surpreende
com Selic a 3%, mas
crédito segue difícil
O Banco Central (BC) reduziu a
taxa Selic para 3% ao ano, com corte de 0,75 ponto percentual. Essa é
a sétima vez seguida que os juros
básicos da economia foi reduzido
pelo Comitê de Política Monetária
(Copom).
A decisão foi surpresa para os
analistas financeiros. De acordo
com a pesquisa Focus do BC, a
maior parte dos agentes econômicos esperava a redução dos juros
básicos para 3,25% ao ano nesta
reunião e um corte adicional, para
2,75%, em junho.
Em comunicado, o BC informou
que o comitê considera promover
um novo corte, de até 0,75 ponto
percentual, na próxima reunião, em
junho. Dessa forma, os juros básicos não seriam mais alterados, mas
a autoridade monetária admitiu que
os riscos estão elevados e que es-

pera mais informações para definir
os próximos passos.
Segundo a nota, dois diretores do
BC sugeriram cortes mais agressivos, mas a incerteza em relação aos
impactos da pandemia de covid-19
sobre a economia fez a maioria dos
membros do Copom optar por uma
redução dos juros em etapas, até que
o quadro econômico se estabilize.
Na avaliação do presidente da
Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Reinaldo
Domingos, a mudança gera impactos na economia, mas não devem
ser tão sentidos. “Geralmente, com
a queda de juros estaríamos falando
de incentivo ao consumo e maior
acesso a linhas de crédito, mas o
momento é de grande risco para as
instituições bancárias, com o risco
de inadimplência, então isso não
deve ocorrer.”

Recuperação da economia só no Natal
Mesmo com o isolamento social,
58% dos consumidores pretendem
comprar um presente nesse Dia das
Mães. É o que revela o levantamento realizado pela plataforma ShopFully. Mas a data ficará longe do
movimento do ano passado e adia a
recuperação do varejo para o final
do ano.
José Galló, presidente do Conselho de Administração das lojas
Renner, disse acreditar que a recuperação da economia só ocorrerá
no Natal. Na opinião dele, a retomada da confiança do público para
consumo do varejo virá de forma
gradual e as lojas e shoppings terão

papel fundamental nesse processo.
Para Galló, uma seminormalidade
deve ocorrer por volta de novembro,
e certamente o Natal deve ser um
momento muito importante para a
retomada dessa ida ao shopping. “O
Natal é mágico, e ele será o acelerador de consolidação de um comportamento que vem ganhando confiança gradualmente na medida em que
os shoppings reabrem”, afirmou.
No comércio eletrônico, chamou
a atenção do mercado financeiro
os resultados divulgados pela plataforma de vendas Mercado Livre,
que tem ações negociadas na norteamericana Nasdaq. Página 6

estavam no último percentil de
rendimento, ou seja, aquelas que
faziam parte do 1% da população
com rendimentos mais elevados,
tiveram rendimento médio mensal

Papa: ‘Covid
não é desculpa
para explorar
trabalhadores’
“É verdade que a crise
está afetando a todos, mas a
dignidade das pessoas sempre deve ser respeitada”. A
afirmação é do papa Francisco que realizou, na biblioteca papal, nesta quarta-feira, sua audiência geral.
Segundo o papa, os patrões devem respeitar a
dignidade dos funcionários,
principalmente os imigrantes, apesar das dificuldades
econômicas provocadas pela
crise do novo coronavírus.
A audiência geral foi realizada na biblioteca por conta da quarentena na Itália.
A audiência sempre é realizada na Praça de São Pedro.
O papa Francisco afirmou que recebeu inúmeras
mensagens sobre problemas
trabalhistas em 1º de maio,
dia em que a maioria dos
países celebra os direitos dos
trabalhadores. O sumo pontífice disse ainda que queria
defender “todos os trabalhadores explorados e convidar
a todos a transformar a crise em uma ocasião em que
a dignidade da pessoa e do
trabalho possa ser colocada
de volta no centro das coisas”.
Também fez menção especial à exploração de trabalhadores rurais na Itália, a
maioria dos quais é de imigrantes.

real era R$ 28.659.
As informações fazem parte do
módulo Rendimento de Todas as
Fontes da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua

(Pnad) do IBGE.
O índice de Gini, que mede concentração e desigualdade econômica, manteve-se em 0,509 quando
calculado para o rendimento médio
mensal recebido de todos os trabalhos. É o maior valor da série do
IBGE. O índice tinha caído entre
2012 (0,508) e 2015 (0,494), mas
subiu para 0,501 em 2016, mantendo-se o valor em 2017, e depois
para 0,509 em 2018.
O índice de Gini varia de 0 (perfeita igualdade) até 1 (máxima concentração e desigualdade). Quando
calculado o rendimento domiciliar
per capita para o Brasil, o índice foi
estimado em 0,543, uma leve queda com relação ao maior valor da
série, de 0,545, em 2018.
No Brasil, 13,5% dos domicílios
particulares permanentes recebiam,
em 2019, dinheiro referente ao Programa Bolsa Família, contra 13,7%
em 2018. Esta proporção era de
15,9% dos domicílios em 2012 e
vem se reduzindo a cada ano.
O acesso a serviços básicos nos
domicílios que recebiam algum
programa também era diferente
daqueles que não recebiam. Entre
aqueles com o Bolsa família, por
exemplo, 39,5% tinham esgotamento sanitário com rede geral ou
fossa séptica ligada a rede geral;
nos domicílios que não recebiam
72,2% tinham o serviço. Página 3

Governo ‘esquece’ água e esgoto
na lista de serviços essenciais
Decreto do Governo Federal
com as atividades essenciais excluiu captação, tratamento e distribuição de água, bem como de
esgoto. A exclusão causou perplexidade entre as empresas e especialistas que atuam na área, já que
uma das principais ações contra
o coronavírus é ter hábitos de higiene, em especial lavar as mãos
com frequência.
Para a Associação das Operadoras de Saneamento, a medida carrega uma mensagem negativa para
a sociedade sobre as prioridades do
governo. O presidente da Abcon,
Percy Soares Neto, indica que o
esquecimento trata-se de um equívoco, pois a função é crucial para
a população, ainda mais em um
momento de combate a uma pandemia.
“Não há menor explicação razoável para que água e o esgoto
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não seja serviço essencial. Nós
precisamos é reconhecer a essencialidade, tendo em visto a
necessidade de ter as equipes de
saneamento na rua, possam ter o
seu trabalho facilitado em função
disso, seu trabalho agilizado, seja
no acesso aos equipamentos de
proteção individual, seja no trânsito pela cidade para executar as
funções.”
A Federação Nacional dos Urbanitários (FNU) divulgou nota
em que repudia “essa atitude
desumana do desgoverno Bolsonaro, que se configura em uma
irresponsabilidade em meio à
pandemia do novo coronavírus”,
e relembra que água é o principal
insumo de proteção à propagação
da Covid-19 e os serviços de água
e esgoto são essenciais, reconhecidos pela ONU como direitos
humanos fundamentais.
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Como vamos sair dessa crise?
Apesar da pesada artilharia dos
Bancos Centrais dos países líderes, na
forma de injeção de liquidez e compra
de títulos, o bloqueio no acesso a crédito vai fazer a crise se estender bem
além do vírus. Os bancos privados já
reservaram US$ 50 bilhões como provisões contra calotes. Com o sistema
financeiro travado, vai-se embora a
esperança de recuperação econômica rápida da crise. Daí o desemprego
tende a virar crise social.
O declínio no comércio global e na
atividade econômica devido ao bloqueio forçado enfraquece as receitas
de exportação. As perspectivas para
2020 são sombrias, com o comércio
possivelmente caindo entre 13% e
32%, segundo a Organização Mundial do Comércio. Espera-se alguma
recuperação em 2021, mas a probabilidade de recuperar a atividade comercial global de 2019 antes de 2023 é
pequena.
O colapso dos preços das commodities destrói a balança comercial
dos países produtores. Não apenas
a demanda está caindo a níveis sem
precedentes, mas o armazenamento
também está se enchendo rapidamente, e o excesso de capacidade nos países produtores está chegando a níveis
muito altos.
O colapso da moeda local leva à
intervenção do Banco Central. As autoridades monetárias das economias
emergentes foram inteligentes em
2008–2011 e mantiveram suas reservas em níveis muito bons, significativamente acima do passivo em moeda estrangeira. No entanto, a recente
queda de muitas moedas em relação
ao dólar pegou muitos bancos centrais
de mercados emergentes despreparados.
Desde 2009, muitos mercados
emergentes ignoraram o risco de gerar
desequilíbrios e entraram em grandes
déficits duplos (fiscal e comercial),
bem como emitiram um nível recorde

de dívida denominada em dólares dos
EUA, tudo porque os investidores nacionais e internacionais não queriam
risco em moeda local.

Centralização do
planejamento do
médio e longo prazo,
como numa situação
de guerra
No Brasil, a continuidade na adoção dos programas de austeridade
fiscal, desde os anos 1990, tornou o
Estado cada vez mais desassistido, ou
enfraquecido para executar o que se
esperaria dele em casos gravíssimos
como a atualidade imposta pela pandemia.
Até o momento, ao que parece, a
natureza da crise na saúde pública
ao contaminar a economia brasileira
requer ações de novo tipo. Ou seja,
o conjunto de medidas que desagradam à lógica capitalista, recuperando o papel do Estado em novas
bases.
Mais precisamente, a centralização
do planejamento do médio e longo
prazo, como numa situação de guerra. Assim, como a reestruturação geral dos sistemas produtivos com forte
ênfase na reconstrução dos sistemas
industriais, na reconversão do rentismo instalado na estrutura bancária, na
recentralização da conta de capitais,
na reconsolidação dos complexos estatais, entre outros.
Falta agora uma correlação de
forças políticas que viabilizem essa
agenda. Teremos?

 Ranulfo Vidigal
Economista.

Cala a boca, não!
Os brasileiros mais velhos estão
vivendo um flashback? E nós, filhos
nascidos a partir da transição para redemocratização, estamos num déjavu, como se estivéssemos dentro de
um filme que já vimos, com passado,
presente e futuro transformados numa
coisa só?
Qual deveria ser a nossa prioridade
máxima agora? Enfrentar o coronavírus. Com mobilização total, união
de forças na luta pelo que há de mais
sagrado na existência humana, que
é salvar vidas! Recordes diários de
mortes têm sido batidos, são mais
de 100 mil pessoas contaminadas. E
isso é só subnotificação, porque a Covid-19 é mais rápida que nossa capacidade de contabilizar todos os números em tempo real. Quanto mais se sai
às ruas, mais mortes ocorrem.
E em meio ao caos epidemiológico,
pra complicar a coisa, estamos acompanhando de longe, em casa (para
aqueles que estão respeitando a quarentena e preservando a nossa vida e a
dos outros), manifestações, aglomerações, confrontos em espaços públicos,
afrontamento às instituições, ameaças
a autoridades e seus familiares ou a
quem quer que seja “opositor”. Ataques e agressões a jornalistas, artistas,
professores, profissionais da Saúde
remetem aos anos de chumbo, quando
um regime autoritário foi instalado.
Por 21 anos, o Brasil viveu com
restrição à liberdade, com repressão

e censura, com eleições indiretas,
num processo antidemocrático, com
16 atos institucionais, que se sobrepunham à Constituição, e onde quem
estava no governo tinha o controle da
Câmara dos Deputados e do Senado.
Mas quando voltamos ao passado?
Quando não se permite que pontos de
vista sejam colocados à prova porque
não há argumentos para defendê-los.
Quando se perde a capacidade de escutar o que os outros têm a dizer e,
quem sabe, até mudar de opinião e se
transformar. Quando se descarta serenidade, sabedoria e bom senso para
gritar “cala a boca”.
Me assusta a enorme dificuldade
de manter diálogos. Como tratamos
os outros mostra como realmente somos. Ser cordial apenas com aqueles
que comungam conosco e intolerante
ao menor sinal de contrariedade é um
caminho perigoso para o Brasil, que
já passou por isso quando era uma
Nação com surdez crônica.
Pelo bem da democracia, temos de
defender o direito de todos se manifestarem, com respeito, sejam quais
forem seus pontos de vista. Voltar a
ouvir o outro, ser tolerante com ideias
e opiniões que divirjam das nossas,
antes que seja tarde ou fracassaremos
como Nação!

 Renata Abreu
Presidente nacional do Podemos, é
deputada federal (SP).

Certificações dos lubrificantes food
grade e segurança de alimentos
A indústria alimentícia é um
dos setores que mais cresce no
mundo inteiro. Em nosso país,
segundo um levantamento da
Abia – Associação Brasileira
da Indústria de Alimentos, o
segmento de alimentos e bebidas cresceu 6,7% em 2019,
comparado ao ano de 2018. Em
termos de faturamento, 2019
atingiu R$ 699,9 bilhões, tendo registrado no ano anterior
a marca de R$ 656 bilhões. O
relatório ainda revela que a indústria de alimentos, atualmente, é responsável por 9,6% do
PIB brasileiro. Com tamanha
expressão, trata-se de um setor
importante e que requer práticas adequadas de produção
e manutenção, entre elas, as
relacionadas à lubrificação de
equipamentos que compõem as
plantas industriais voltadas aos
alimentos e bebidas.
Deve-se considerar que lubrificantes e alimentos estão intimamente relacionados na medida em que estão presentes em
um mesmo ambiente industrial
e é necessário, portanto, compreender o papel destes fluídos,
assim como a importância de
suas aplicações, com segurança,
neste tipo de indústria. Fábricas
alimentícias utilizam diversas
máquinas e equipamentos para
produzir ou manusear os produtos, e os lubrificantes são
utilizados exatamente na lubrificação desses maquinários
ou em elementos de máquina
para garantir o funcionamento
adequado dos mesmos no processo de produção. A questão é
que durante o processo produtivo existe a possibilidade de
ocorrer contato incidental entre
o lubrificante e o alimento, podendo ocasionar consequências
graves à saúde do consumidor
final.
Portanto, é imperativo que os
chamados lubrificantes de grau
alimentício (food grade) sejam
certificados de acordo com as
normas de higiene exigidas pelos órgãos reguladores, como
a ANP – Agência Nacional de
Petróleo, que determinou em
dezembro de 2019 como mandatório para o mercado brasileiro a “Certificação ISO 21469”,
a qual garante que o processo
de produção esteja em conformidade com os requisitos de higiene e segurança da indústria
de alimentos. Além desta certificação, existem ainda outros
requerimentos exigidos atualmente pelo setor de alimentos,
como as certificações religiosas
Kosher e Halal dos lubrificantes food grade que determinam
que os produtos obedeçam a
normas específicas das dietas
judaica e muçulmana, respectivamente, exigindo igualmente
rigorosos padrões de higiene e
segurança na produção desses
lubrificantes através de processos de gestão de qualidade mais
robustos e rastreáveis.
O fato de um lubrificante não
possuir certificação ISO 21469
na planta para a produção de lubrificantes de grau alimentício
(food grade), não significa ne-
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cessariamente que o fabricante
não siga às boas práticas de produção. A questão é que sem ela,
a empresa não consegue garantir total rastreabilidade de seus
processos e boas práticas para o
seu usuário final, no caso, a indústria de alimentos. Se durante
o processo de produção do lubrificante food grade houver algum tipo de contaminação, seja
ela física ou química, o produto
poderá incorporar contaminantes não desejáveis, consequentemente, poderá ocasionar impactos na cadeia de produção
da indústria de alimentos e até
mesmo ao consumidor final.
Tivemos um exemplo recente
de contaminação química ocorrido em indústria de alimentos e
bebidas foi em uma cervejaria,
que resultou na morte de seis
pessoas e na intoxicação de outras 34 ao ingerir a bebida contaminada. Lamentavelmente,
em um dado momento, a substância entrou em contato com a
cerveja e as graves consequências disto serviram como uma
amarga lição para a indústria.
O maior desafio de uma empresa produtora de lubrificantes food grade que pretende
conquistar a certificação NSF
ISO 21469 é aprender a olhar o
processo produtivo de maneira
ampla e crítica. É preciso uma
atenção especial com as instalações da planta, com a cadeia
de fornecedores e com os funcionários – conscientizando-os
sobre a importância da manutenção de boas práticas de fabricação e higiene –, evitando
assim qualquer desvio que possa comprometer a segurança e
qualidade dos lubrificantes. A
adoção de procedimentos que
assegurem as boas práticas de
higiene e segurança e total rastreabilidade do processo podem exigir investimentos em
melhorias estruturais e treinamentos regulares. Quando um
fabricante obtém a certificação
NSF ISO 21469, passa a atuar com os mesmos cuidados e
exigências de higiene de uma
indústria de alimentos, ou seja,
se faz necessário o mapeamento
de riscos potenciais na planta e
em toda a cadeia de suprimentos, bem como estabelecer um
plano de ação para mitigar qualquer possibilidade de risco ao
processo.
Vale lembrar que os lubrificantes food grade certificados
ISO 21469 estão em conformidade com os requisitos exigidos
pelas normas de certificação
do sistema de gestão da qualidade utilizadas pelas indústrias
de alimentos e podem garantir
maior segurança ao sistema de
gestão e controle de químicos
na cadeia de produção. Não
há dúvidas de que a legislação
local também é um fator muito
importante, à medida que estabelece novos e elevados patamares de qualidade e segurança
para os lubrificantes comercializados no mercado local para
a indústria de alimentos. Isso
acaba alavancando mais rapidamente a adequação da cadeia
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de fornecedores deste setor,
exigindo sistemas de gestão de
qualidade mais robustos, confiáveis e totalmente rastreáveis.
Um bom exemplo é a própria
ANP, que regulamenta a área de
lubrificantes no Brasil, e que no
segmento de lubrificantes food
grade se propôs, em nível de legislação local, a determinar critérios de exigências alinhados
com as necessidades e requerimentos dos usuários finais, a
indústria de alimentos. Esta é
sem dúvida uma contribuição
bastante significativa para o
mercado local e para o setor.
Não podemos deixar de citar
que, considerando a pandemia
da Covid-19 que enfrentamos
hoje, o que se verifica é que a
indústria de alimentos passa por
um enorme desafio de manterse de pé como um serviço essencial à população. Enquanto
muitos setores estão paralisados, a indústria alimentícia precisa continuar operando, com as
devidas restrições para evitar o
contágio entre os próprios funcionários, a fim de abastecer a
sociedade, mantendo os níveis
de produtividade, eficiência de
suas linhas de produção e com
níveis de segurança em um rigor ainda maior com relação
aos aspectos de higiene em seus
processos.
A indústria neste momento
precisa também estar preparada para atender aumentos sazonais de demanda, devido ao
maior consumo de alimentos
das pessoas em casa durante
a quarentena e também pelo
fato das compras terem se tornado mais concentradas, como
medida de evitar visitas mais
constantes ao supermercado e
assim preservar-se do contato
com outras pessoas. Nesse cenário, tudo o que puder agregar de forma positiva dentro
dos processos produtivos das
indústrias é bem-vindo. E,
quando falamos em lubrificantes, é preciso ter em mente
a importância dos fluídos de
alto desempenho, capazes de
garantir maior disponibilidade dos equipamentos através
da extensão dos períodos de
lubrificação reduzindo o tempo
de parada dos equipamentos,
das plantas para a realização da
manutenção, especialmente em
um período é necessário buscar
alternativas para reduzir a exposição da mão de obra utilizada nas fábricas.
Neste momento, o ecossistema alimentício precisa atentarse a sua cadeia de fornecedores.
Os lubrificantes food grade de
alto desempenho, respaldados
pelo nível de certificação oferecido pelos seus fabricantes
podem trazer maior segurança e
contribuição significativa para
o setor neste momento onde se
busca garantir níveis de produção com altos requerimentos de
higiene nos processos produtivos.

 Lílian Miakawa
Especialista de produtos Food
Grade da Fuchs.
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Avulso (RJ) .............................................................................R$ 1,50
Avulso (outros estados) ...........................................................R$ 1,80
Carga tributária aproximada de 14%
Distribuidor em Brasília: Mídia Distribuidora de Jornais Ltda.
ADE 28 Lote 11 Águas Clara
CEP: 71991-360 - Brasília - DF
Tel.: 55(61) 3204-0888 - Fax: 55(61) 3204-0801
midiadistribuidora@grupomidia.com.br / www.grupomidia.com.br
As matérias assinadas são de responsabilidade dos autores e não reﬂetem necessariamente a opinião deste jornal
Serviços noticiosos: Agência Brasil, Latino Americana
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Efeitos da pandemia de
Covid-19 na construção civil
Desvalorização do
Índice Imobiliário
é 44% maior que
a do Ibovespa

Vacinas e remédios devem ter
licenciamento compulsório
Entidades médicas se mobilizam para que seja garantido a todos o acesso a vacinas e medicamentos contra a
Covid-19. “É importante reconhecer o notável esforço
global para chegar a medicamentos e vacinas, mas não
se pode deixar de lado uma questão quase sempre negligenciada que é a de garantir que esses eventuais novos produtos possam chegar aos que deles necessitarem
de modo universal e equânime. Como a grande maioria desses esforços ocorre em grandes empresas biofarmacêuticas globais, nas quais tradicionalmente a rentabilidade destinada a seus acionistas é o critério básico
no desenvolvimento e na comercialização de produtos,
torna-se obrigatória desde já a luta para que esse critério seja eliminado no âmbito do combate à Covid-19”,
defendem Abrasco, AbrES, Cebes e SBB, entre outras.
“Lembramos que a empresa proprietária do medicamento Remdesivir, a norte-americana Gilead Sciences,
está depositando pedidos de patente em 70 países”, diz o
manifesto das entidades.
“O centro desse esforço está em aplicar as excepcionalidades para a saúde pública existentes nos acordos
Trips1, em especial a permissão para decretar o licenciamento compulsório de produtos de saúde em situações de
emergência sanitária, como essa que estamos vivendo.”
As entidades pedem apoio ao Projeto de Lei
1.462/2020, na Câmara dos Deputados, que propõe alterar o artigo 71 da lei brasileira de patentes, e apelam
para que os poderes Legislativo e Executivo atuem no
sentido de que o licenciamento compulsório possa ser
automaticamente concedido de ofício em situações como
a que estamos atravessando.
Muitos podem achar que os laboratórios não teriam
essa ganância em um momento crítico mundial como o
que vivemos, mas nunca se deve duvidar do “comprometimento social” de alguns empresários. No Rio, uma
marca de moda da elite tentou vender duas máscaras por
R$ 147, alegando que doaria uma cesta básica para comunidades carentes a cada venda. Diante da enxurrada
de críticas nas redes, tirou o anúncio do ar.

Débitos
As 500 empresas com maiores débitos com o Estado
de São Paulo penduraram uma conta superior a R$ 162
bi, valor quase igual à a receita tributária anual, de R$
173 bi em 2019. Não são empresas desconhecidas: estão entre as 10 mais Santander, Refinaria Manguinhos e
Petrobras.

Rápidas
A ministra Carmen Lúcia, do STF, participa do batepapo “BTAlks: A Saúde das Instituições Brasileiras”,
nesta quinta, de 20h30 às 21h. A transmissão será pelo
canal youtube.com/channel/UC6EXQ0leidmrG3AdbEjPwZg/videos *** Os desafios da mobilidade elétrica e
do marketplace de soluções energéticas serão tema do
webinar promovido pela Cemig SIM e pelo Fiemg Lab
nesta quinta-feira, às 15h30. Inscrições gratuitas em bit.
ly/webinar-cemigsim-challenge *** A Associação dos
Advogados (Aasp) realiza nesta quinta-feira, às 17h,
webinar gratuito com o tema “Pandemia e desequilíbrio
patrimonial – problemas e soluções” *** A Associação
Brasileira de Imprensa (ABI) encaminhou nesta quartafeira ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo
Maia, pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, por prática de sucessivos crimes de responsabilidade
cometidos por ele e atentados à saúde pública no combate ao novo coronavírus.

Cartas
Governo do Rio de Janeiro
esclarece projeto sobre universidades
Em relação ao artigo “Governo do Rio de Janeiro na contramão da Ciência e do conhecimento”, a Secretaria de Estado
da Casa Civil e Governança esclarece que o Governo do Estado não está discutindo qualquer projeto de privatização das
universidades estaduais do Rio de Janeiro. O governo enviou
à Assembleia Legislativa um projeto que propõe a revogação
a Lei 7.941, de 2018, que contém dispositivos que impedem a
extinção de fundações e universidades estaduais. Apesar disso, os estudos não incluem as instituições de ensino superior.
O foco são desestatizações pontuais em empresas, principalmente as que já receberam Programas de Demissão Voluntária
(PDV). A intenção é tornar a máquina do Estado mais leve e
mais moderna, mas sem fazer qualquer mudança nas universidades.

Assessoria de Imprensa da Secretaria
de Estado da Casa Civil e Governança

Relatório recente da startup Capital Research, especializada em análises de
investimentos, aponta as empresas do setor de construção
cível que estão em situação
mais favorável nesta crise e
quais oferecem maiores riscos. Felipe Silveira, analista
da Capital Research, afirma
que há uma desvalorização
do Índice Imobiliário (Imob),
responsável por medir o desempenho das ações das
companhias do setor na bolsa. Segundo ele, no acumulado de 2020, a queda do Imob
é de aproximadamente 44%,
maior até do que a do Ibovespa. A Capital Research é uma
unidade de análises que pertence ao grupo Red Ventures.
“Em tese, o impacto do coronavírus deveria ser pequeno. Isso porque a atividade
foi classificada como essen-

cial e, assim, boa parte dos
canteiros de obras seguem
funcionando. Porém, as medidas de prevenção contra a
disseminação do vírus têm
um efeito prático relevante no andamento das obras.
Além disso, os stands de
vendas devem ficar fechados
por algumas semanas, o que
gera um impacto imediato na
performance das empresas,
ainda que as equipes possam
continuar a trabalhar virtualmente e que essa demanda
reprimida possa ser compensada por vendas futuras”, comenta o analista.
Para avaliar as empresas
do setor focadas no médio
e alto padrão – Eztec, Trisul, Gafisa, Cyrela, Even,
Mitre, Elbor, Tenda, MRV
e Direcional –, o relatório
apresenta o estudo de alguns
indicadores como o de alavancagem, que no caso das
construtoras considera o índice de dívida líquida sobre
o patrimônio líquido, com
base nos dados de 2019, e
o nível atual do estoque de
cada companhia.
Segundo Silveira, a alavancagem de 34% da Gafisa antes da pandemia, por

exemplo, não era preocupante. Porém, os efeitos da pandemia de coronavírus trazem
um cenário diferente, em
que Eztec e Trisul ganham
vantagem em relação às demais por contarem com caixas maiores que as dívidas
totais. “Por causa dos efeitos
da doença – especialmente do potencial impacto no
mercado de crédito –, liquidez se torna algo fundamental. Então, Eztec e Trisul,
que têm caixas maiores que
as dívidas totais saem muito
na frente das demais”, explica Silveira.
Já na análise de estoque,
a Mitre e a Trisul aparecem
entre as mais bem posicionadas, mas o analista ressalta que no caso da primeira
empresa, o baixo estoque se
relaciona com a falta de lançamentos, já que a empresa
esperava dar um grande salto após o IPO. De qualquer
forma, o contrário também
pode ser um problema: “Um
estoque elevado em um mercado em expansão é muito
menos problemático do que
o mesmo estoque em uma
possível recessão. Com isso
em mente e analisando os

dados, também fica muito
claro que os papéis mais arriscados do setor são os da
Helbor e da Gafisa, de modo
que recomendo evitá-los”,
afirma Silveira.
Valor dos papéis
Já no comparativo de P/E
(preço e lucro), considerando o valor atual dos papéis
com o lucro projetado para
2021 das empresas Trisul,
Cyrela, Even e Eztec, esta
última parece ser a mais
cara, enquanto a Trisul é negociada com um desconto
que, segundo o especialista,
não se justifica dada a análise feita no relatório.
Por fim, no estudo sobre
as empresas do setor econômico (Tenda, Direcional
e MRV) a casa de análises
aponta um cenário favorável para a Tenda, que conta
com uma boa relação estoque/venda e um caixa superior ao montante da sua
dívida, de modo que ela está
melhor posicionada do que
suas concorrentes para esse
momento de crise, sem que
isso se reflita no preço de
seus papéis.

Fiocruz recomenda adoção do lockdown no RJ

A Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) recomendou
a adoção do lockdown (isolamento social) no Estado do
Rio de Janeiro, em ofício enviado ao Ministério Público
estadual (MP-RJ). O documento foi encaminhado ao
governo do estado e à prefeitura da capital. Segundo
relatório da instituição, é necessário incorporar medidas
mais rígidas de isolamento
para reduzir a proliferação
do novo coronavírus.
“Com o objetivo de salvar
vidas e com base em análises
técnico-científicas, a Fiocruz
considera urgente a adoção

de medidas rígidas de distanciamento social e de ações de
lockdown no Estado do Rio
de Janeiro, em particular na
região metropolitana”, diz.
Por sua vez, o prefeito
do Rio de Janeiro, Marcelo
Crivella, anunciou que pode
adotar um bloqueio parcial
em algumas regiões da cidade. A medida será adotada
para evitar a disseminação
do novo coronavírus em alguns bairros da Zona Oeste.
As regiões de Campo
Grande, Bangu e Santa Cruz
podem ter um isolamento
mais rígido. O plano da administração municipal é co-

locar guardas nos calçadões
para que não haja aglomeração de pessoas e impedir que
lojas sejam abertas.
Essas providências só vieram à discussão no dia em
que o Brasil registrou nas
últimas 24 horas 614 mortes
por Covid-19, o maior número diário desde o início da
pandemia. O total de óbitos
no país subiu para 8.535,
com 125.096 casos confirmados, de acordo com o boletim do Ministério da Saúde
divulgado nesta quarta-feira.
O resultado levou o ministro da Saúde, Nelson Teich,
a falar, pela primeira vez, em

lockdown, isolamento social
com regras mais restritas,
atualmente praticado apenas
São Luís, e nos municípios
que formam a Grande Ilha,
no Maranhão.
“Vai ter lugar em que o lockdown é necessário, vai ter
lugar em que eu vou poder
pensar em flexibilização. O
que eu preciso é que a gente pare de tratar isso de uma
forma radical, até pra que a
gente tenha a tranquilidade
de poder implementar as
medidas em cada lugar do
país onde a melhor coisa vai
ser feita naquela situação”,
disse Teich.

Gasolina aumentará, em média, de 12% nas refinarias
A partir desta quinta-feira,
o valor do litro da gasolina
vai subir, em média, 12%
nas refinarias. O preço do
óleo diesel permanecerá o
mesmo. A informação foi
divulgada nesta quarta-feira
pela Petrobras. Levantamento semanal da Agência
Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(ANP) mostra que entre os
dias 26 de abril e 2 de maio,
o preço médio da gasolina
comum no país foi R$ 3,929.
O do diesel S-500 foi R$
3,203, o do etanol, R$ 2,667,
e o gás de cozinha, R$ 69,79,
para o botijão de 13 kg.
A estatal informou que

no acumulado do ano o preço da gasolina caiu cerca
de 46,6%. Com este último
aumento, o preço médio do
litro da gasolina para as distribuidoras passou a ser de
R$ 1,02, o que representa o
menor preço praticado desde
setembro de 2005.
O preço médio do diesel
para as distribuidoras é de
R$ 1,30 por litro, valor desde o dia 27 de abril. Segundo
a companhia, esse é o menor
preço praticado desde o dia
15 de julho de 2012. No acumulado do ano, a redução do
preço do diesel é de 44,1%.
Conforme a agência Brasil, os preços são referentes

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF nº 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5
Ata da Rca Realizada em 30/03/2020
1. Data, Hora e Local. Realizada aos 30/03/2020, às 10h, na sede social da
Priner Serviços Industriais S.A. (“Cia.”), no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Geremário
Dantas, 1.400, lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401.
2. Convocação. Convocação dispensada tendo em vista a presença da totalidade
dos membros do Conselho de Administração, de acordo com o previsto no §6º,
Art. 13 do Estatuto Social da Cia., e com a legislação em vigor. 3. Presença.
Presentes a totalidade dos membros do Conselho da Administração da Cia.,
indicados ao final da presente ata. 4. Mesa. Presidente: Sr. Pedro Henrique
Chermont de Miranda; Secretário: Sr. Túlio Cintra. 5. Ordem do Dia. Deliberar
sobre: (i) a convocação de AGO/E a ser realizada no dia 30/04/2020 (“AGOE”) e
a proposta da administração aos acionistas; (ii) as contas dos administradores,
as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório da administração e o
parecer dos auditores independentes; (iii) a proposta de destinação do resultado
do exercício social encerrado em 31/12/2019; e (iv) a proposta de remuneração
dos membros da administração da Cia.. 6. Deliberações. Após exame e
discussão dos itens constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de
Administração presentes, por unanimidade e sem ressalvas, resolvem: 4, 5,
6. 6.1. Aprovar a convocação de AGOE a ser realizada no dia 30/04/2020 e a
proposta da administração aos acionistas, que após lida pelo Presidente da mesa
foi aprovada por todos os presentes; 6.2. Recomendar a aprovação das contas
dos administradores, das demonstrações financeiras acompanhadas do relatório
de administração e do parecer dos auditores independentes relacionados ao
exercício social findo em 31/12/2019 e submetê-las à aprovação da AGO; 6.3.
Recomendar a aprovação da proposta de destinação do resultado do exercício
social encerrado em 31/12/2019, com utilização de reserva de lucro e reserva legal
para absorção do prejuízo apurado; e 6.4. Recomendar a aprovação da proposta
de remuneração global dos administradores da Cia. para o exercício social de 2020
de até R$2.787.312,45 e R$78.000,00 para os membros da comitê da auditoria.
7. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que, após lida,
foi aprovada e assinada por todos os presentes, sendo autorizada sua lavratura na
forma de sumário. Rio de Janeiro, 30/03/2020. Túlio Cintra - Secretário. Jucerja nº
3871327, em 05/05/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

ao valor vendido para as
distribuidoras a partir das
refinarias. O valor final ao
motorista dependerá do mercado, já que cada posto tem
sua própria política de preços, sobre os quais incidem
impostos, custos operacionais e de mão de obra.
“Nossa política de preços da gasolina e do diesel
vendidos às distribuidoras
tem como base o preço de
paridade de importação, formado pelas cotações internacionais destes produtos mais
os custos que importadores
teriam, como transporte e
taxas portuárias, por exemplo. A paridade é necessária

porque o mercado brasileiro
de combustíveis é aberto à
livre concorrência, dando às
distribuidoras a alternativa
de importar os produtos”,
explicou a estatal.
A companhia ressalta que
a gasolina e o diesel vendidos às distribuidoras são
diferentes dos produtos no
posto de combustíveis. São
os combustíveis tipo A: gasolina antes da sua combinação com o etanol e diesel
sem adição de biodiesel. “Os
produtos vendidos nas bombas ao consumidor final são
formados a partir do tipo A
misturados a biocombustíveis, explicou a petróleo.

DATA X CLINICA DE IMAGINOLOGIA E
DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA S.A.
CNPJ/MF nº 06.035.621/0001-97 / NIRE 33.3.0029467-8 JUCERJA
EXTRATO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2019
Local e Presenças: Sede social da Companhia situada na Cidade do
Estado do Rio de Janeiro, à Rua Conde de Bonfim, 99, sala 201, Tijuca.
Acionistas representando 100% do capital social. Deliberações aprovadas
por unanimidade: (a) plano de reestruturação financeira apresentado
pela administração da Companhia com objetivo de adequar a dívida e o
capital às condições da empresa, compreendendo: (i) aumento de capital
social no valor de R$9.800.000,00, mediante a emissão de 98.000 ações
ordinárias ao valor unitário de R$ 100,00, subscritas nesta data, podendo
ser integralizadas até 31/12/2021 em moeda corrente, em créditos dos
acionistas e/ou debenturistas, de modo que o novo valor do capital
social pós aumento passa a ser de R$ 10.810.000,00 e (ii) 3ª Emissão
de Debentures da Companhia, privada, no valor de R$ 15.000.000,00,
com as características e condições expressas na minuta de escritura
de emissão anexa a ata, a serem subscritas em dinheiro ou em créditos
de acionistas e/ou debenturistas contra a companhia, no prazo de até
31/12/2020; (b) autorizada a administração a tomar todas as providências
para a assinatura e registro de escritura de emissão, refletindo as
condições da 3ª Emissão de Debentures, aprovadas acima, bem como a
contratar o serviço de escrituração de ações e debentures da Companhia;
(c) renuncia, reciprocamente, ao direito de preferência assegurado pela
Lei das Sociedades por Ações, podendo acionistas e debenturistas
subscreverem ambas emissões de forma desproporcional às suas
participações no capital social; e (d) a alteração do artigo 4º do Estatuto
Social que passará a vigorar nos seguintes termos: “Artigo 4° - O capital
social da Companhia é de R$10.810.000,00 (dez milhões, oitocentos e
dez mil reais) representado por 108.100 (cento e oito mil e cem) de ações
ordinárias, nominativas, todas sem valor nominal. As ações são indivisíveis,
não sendo reconhecido mais de um proprietário para cada ação”. Arquivada
na JUCERJA em 20/04/2020 sob o nº 00003869346, Bernardo F. S.
Berwanger e encontra-se disponível para consulta na sede social da
Companhia, com seu respectivo anexo.
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Apesar da pandemia, 58% pretendem
presentear no Dia das Mães

Prédio da Força Sindical com Cláudia Frazão

Prédio da Força
Sindical em leilão
O imóvel localizado na Rua Galvão Bueno, 782, no
bairro da Liberdade, São Paulo (SP), com muita história
na política brasileira, será leiloado pela Frazão Leilões. O
Edifício possui 14 andares, térreo, auditório com balcão,
átrio central, área para heliponto, casa de máquinas ático
e três subsolos com capacidade total de 244 vagas de estacionamento demarcadas ou 600 veículos. O lance inicial
é de R$ 110 milhões, bem abaixo do valor estimado para
o imóvel.
Cada andar é servido de oito elevadores, e o prédio
possui saídas de emergência com antecâmara e porta corta
fogo, além de sistema de sinalização, prevenção e combate a incêndio também. “O valor é referente ao prédio
inteiro, que conta com ótima estrutura e é uma oportunidade única para os investidores, como grandes grupos,
hospitais, faculdades e correlatos”, afirma Claudia Frazão, leiloeira a frente da Frazão Leilões.
É muito bem localizado, estando na região central da
capital paulista e a apenas 350 metros da estação São
Joaquim da linha azul do metrô paulistano. Os lances já
podem ser ofertados online no website da Frazão, o frazaoleiloes.com.br, e será fechado no dia 10 de junho às 11h.

Detran.RJ denuncia golpe
usando nome do órgão
O Detran.RJ não tem qualquer vínculo com o site detranrjleilao.com e já acionou a Delegacia de Repreensão
aos Crimes de Informática (DRCI), solicitando a retirada
do endereço eletrônico do ar, assim como a averiguação
do caso.
Vale lembrar que em novembro de 2019, o Detran.RJ
havia registrado ocorrência semelhante na DRCI contra
um site com domínio bem parecido (detranrjleiloes.com).
Na ocasião, divulgamos na imprensa, em nosso site e nas
mídias sociais vários alertas para a população sobre esse
tipo de golpe.
Em janeiro de 2020, após investigação da DRCI, o líder da quadrilha especializada em estelionato foi preso.
Contudo, ainda não pode ser afirmado que se trata da
mesma quadrilha.
É importante ressaltar também que os veículos leiloados pela autarquia são provenientes de apreensão ou
remoção e não foram reclamados por seus proprietários
no prazo de 60 dias – conforme artigo 328 do Código de
Trânsito Brasileiro – diferencialmente dos veículos recuperados por financiamento, que são leiloados por empresas privadas, sem a participação ou gerência do Detran.
O Detran.RJ recomenda a todos os interessados em veículos oriundos de leilões do departamento que se atentem
aos seguintes passos:
1º – Verificar no site do Departamento o Edital de Leilão que sempre é publicado com antecedência mínima de
15 dias;
2º – Confirmar se o leilão está sendo processado na
plataforma do leiloeiro designado pelo órgão;
3º – Visitar o pátio indicado no site e no edital, a fim de
comprovar a veracidade do leilão;
4º – Por fim, caso ainda restem dúvidas, o interessado
deve entrar em contato com a Comissão de Leilão do departamento, pelo e-mail comissao.leilao@detran.rj.gov.
br. Quando terminar o período de contingenciamento, a
consulta poderá ser realizada presencialmente, no 6º andar da sede do órgão, que fica na Av. Pres. Vargas, 817,
Centro do Rio.

Acervo e espólio de famílias
A exposição acontecerá
somente online do acervo
e espólio de famílias tradicionais do Rio de Janeiro,
com pregão na próxima semana, de segunda a sextafeira (11 a 15) às 15h. O
leiloeiro Horácio Ernani
Rodrigues de Mello está à
frente da organização e seleção dos lotes que fazem
parte deste catálogo de arte,
antiguidades, colecionismo
e decoração. Cada peça está
Poltrona Moleca, de Sergio
descrita e fotografada, com
Rodrigues, com Ernani
as informações necessárias
para o interessado observar e, se ainda restar alguma dúvida, pode esclarecer no escritório do leiloeiro, na Rua São
Clemente, 385, Botafogo (RJ).

Mesmo com o isolamento
social, 58% dos consumidores pretendem comprar um
presente nesse Dia das Mães.
É o que revela o levantamento realizado pela plataforma
ShopFully. Na pesquisa sobre comportamento e intenção de compra realizada entre os dias 24 e 26 de abril,
foram entrevistadas 1.674
pessoas de todas as regiões
do Brasil, sendo a maior parte do público composta por
mulheres (71%), na faixa dos
30 aos 39 anos (31%). Além
do expressivo percentual de
respondentes que afirmaram
que irão comprar presentes
na data, 55% afirmaram que
já estavam realizando pesquisas com o intuito de verificar promoções, comparar
preços e encontrar as melhores ofertas. Os dados ainda
revelam que pouco mais de
11% dos entrevistados realizaram pesquisas com 7 dias
de antecedência à compra,
dado muito semelhante ao
apurado em 2019, quando
o percentual foi de 13,5%.
De acordo com a ShopFully,
50% dos respondentes realizaram as pesquisas em sites
ou aplicativos de ofertas.
A maior parte dos pesquisados pretende comprar
alguma lembrança para as
mães (81%), mas as sogras,
esposas, avós não passam
despercebidas,
somando
pouco mais de 44% das intenções gerais.

O produto preferido para
aquisição pelos entrevistados
foi enquadrado na categoria
vestuário (40,23%), seguido
por cosméticos (32%), acessórios (24,3%) eletrodomésticos (19,5%) e eletrônicos
(22%). Os valores investidos
nos presentes estão na faixa
de até R$ 50 para 20% dos
entrevistados e até R$ 100
para 38% dos consumidores.
17% disseram que pretendem gastar até 150 e 11%
vão investir até R$ 200. No
entanto, mais do que o preço, a qualidade do produto é
um fator importante que está
sendo considerado por 61%
dos consumidores na hora de
comprar o presente.
Pelo segundo ano consecutivo, o destaque Top of
Mind, foi para O Boticário,
marca associada ao Dia das
Mães para 11% dos entrevistados.
Outro estudo, da Social
Miner mostra que o Dia
das Mães, segunda data comercial mais importante
no Brasil após o Natal, terá
um significado diferente em
2020, o que impacta diretamente no comportamento
do consumidor. Segundo
este levantamento, as principais escolhas do público
que pretende celebrar a data
são: comprar um presente por comércio eletrônico
(32,26%); cozinhar ou encomendar uma refeição especial (27,4%); e fazer uma

ligação ou videochamada
(24,7%). Mesmo em meio
ao isolamento social, 15,2%
disseram que pretendem tentar comprar um presente em
uma loja física e 13,4% fazer
uma visita pessoalmente.
Dos respondentes, 65,6%
pretendem comemorar a
data; porém destes, 40,8%
admitem que caso alguém
da família seja vítima do coronavírus, a comemoração
será cancelada. Mas outros
fatores também podem fazer
com que muitos consumidores desistam de celebrar
a data. É o caso dos prazos
de entrega ruins e o fato de
não poder receber ou fazer
visitas, além de não ter acesso a bons preços. Já entre as
pessoas que não pretendem
comprar presentes, grande
parte não possui um trabalho
formal (34%), está desempregada (12%) ou é aposentada (11%).
Dentre os que não pretendem comemorar a data
de maneira alguma (12%),
31,9% alegam que o fato se
deve ao isolamento social e
a impossibilidade de organizar encontros. Outros pontos
relevantes também apareceram, como a necessidade de
fazer uma economia, a falta
de hábito e até mesmo a dificuldade por não morar com
a mãe. Aqui, o isolamento
social também mostra seu
poder de influência sobre
o evento, uma vez que boa

parte deste público voltaria
atrás e escolheria celebrar
o Dia das Mães se pudesse receber ou fazer visitas
(24,1%) ou caso a quarentena fosse flexibilizada ou
cancelada (20%).
Questões logísticas influenciam diretamente na
decisão de compra dos consumidores e, não à toa, para
este Dia das Mães, os respondentes do Norte (18,18%) e
Nordeste (15,12%) foram os
que mais apontaram as “boas
taxas de frete” como fator
decisivo para conversão. Já
as “políticas de troca e devolução” são mais relevantes
para o público do Nordeste
(9,30%).
Como no estudo anterior,
a categoria que promete
atrair mais público é moda
e acessórios, sendo a opção
de 43,1% dos respondentes
que pretendem comprar.
Em segundo lugar, igualmente vem beleza e cosméticos (41,4%), floricultura
(21,2%), casa e decoração
(20,4%) e eletrodomésticos
(19,4%). Por fim, em relação ao tíquete médio, 34,5%
dos consumidores pretendem investir entre R$ 51 e
R$ 100, sendo esta ainda a
faixa de preço mais representativa entre as mulheres. Em seguida, 22,7% do
público ficará entre os R$
101 e R$ 200, investimento
mais representativo entre os
homens.

Auxílio não deve reverter impacto negativo da pandemia
Para amenizar os impactos negativos do coronavírus (Covid-19) o governo
tem injetado recursos na
economia, como o saque
emergencial de R$ 600,
que começou a ser disponibilizado este mês, e nova
liberação do FGTS, a partir de 15 de junho. Esta rodada de saques do FGTS
deve beneficiar cerca de 60
milhões de contas e movimentar, aproximadamente,
R$ 34 bilhões, segundo estimativa do governo. Além
desses recursos, a restituição do Imposto de Renda também deve ajudar os
brasileiros neste momento
delicado.

Segundo Claudio Felisoni de Angelo, economista e presidente do Instituto
Brasileiro de Executivos de
Varejo e Consumo (Ibevar),
as medidas não devem reverter uma possível queda
do Produto Interno Bruto
(PIB), mas ajudarão a atenuar os danos. “A presença
das autoridades responsáveis e as ações para auxiliar
a população neste momento
são essenciais, mas, infelizmente, uma desaceleração
mundial já está impactando
a economia brasileira, e devemos ter uma taxa negativa para 2020”, diz. O especialista revela que as vendas
de bens duráveis já caíram,

dependendo das categorias,
entre 30% e 40%.
Com os recursos liberados,
a dica do economista é que os
brasileiros tenham mais critério em seus gastos, na medida do possível. “Evidente que
uma parte considerável das
famílias não tem essa possibilidade, pois toda a renda
é destinada ao consumo de
bens correntes, mais especificamente alimentos, higiene
e limpeza. Mas é aconselhável que gastem apenas com o
necessário neste momento”,
orienta Felisoni.
“A incerteza que ronda a
população, devido ao crescimento significativo do
desemprego e o receio de

brasileiros empregados em
serem dispensados, deve inibir ainda mais os gastos com
produtos que não sejam essenciais”, completa.
Felisoni compara a crise
do coronavírus com a vivida
em 2008/2009. Lembra que
a economia na última crise
iniciou um processo de desaceleração, só revertido, em
parte, após 15 meses. “É fato
que desta vez medidas foram
tomadas mais rapidamente,
mas a intensidade desta crise
nos parece maior e, portanto,
não podemos esperar uma
superação em menos de um
ano, com bastante otimismo”, finaliza o economista
do Ibevar.

Inmarsat lança solução de via satélite para a indústria ferroviária
A Inmarsat, empresa de
comunicações móveis globais via satélite, lançou uma
nova Solução de Comunicação e Telemetria para a
indústria ferroviária global.
A solução oferece comunicações push-to-talk (PTT)
e transferência de dados em
tempo real para operadoras
ferroviárias que trabalham
em áreas remotas ao redor do mundo, conectando
condutores e equipes ferroviárias para impulsionar
eficiências operacionais e
melhorar a segurança geral
de ferrovias. Esta solução se
beneficia do trabalho líder
na indústria que a Inmarsat
tem desenvolvido com o setor ferroviário.
Ferrovias têm sido mais
importantes do que nunca
no suporte ao movimento

global de bens em áreas
remotas. No entanto, existem muitos desafios enfrentados pelas operadoras
ferroviárias
atualmente,
incluindo a otimização da
capacidade de redes, a execução de trabalhos vitais de
manutenção, a melhoria na
saúde e na segurança e a
minimização do impacto de
condições climáticas adversas. Estes desafios são exacerbados em grandes regiões onde seções de ferrovias
passam por pontos negros áreas com cobertura celular
mínima ou zero. Quando
trens passam por essas áreas, as equipes ferroviárias
não conseguem se comunicar, ou enviar e receber
qualquer dado de trens para
o centro de controle, levando a ineficiências e, poten-
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cialmente, a preocupações
de segurança.
A Solução de Comunicação e Telemetria da Inmarsat
para a indústria ferroviária alavanca a rede Broadband Global Area Network
(BGAN), que oferece confiabilidade líder na indústria
de até 99,9% de tempo de
disponibilidade. Terminais
de satélite com baixo fator de forma, como o novo
Cobham Explorer 323, são
instalados em locomotivas
e oferecem GPS em tempo
real, telemetria e funcionalidades PTT em qualquer lugar do mundo. Isto significa
que centros de controle podem monitorar e programar,
com eficiência e segurança,
o movimento de locomotivas, material circulante e
bens por toda a rede ferrovi-

ária, e ao mesmo tempo ativar comunicações com equipes onde quer que estejam
localizadas.
Steven Tompkins, Diretor do Setor de Desenvolvimento na Inmarsat, comentou: “A nova Solução de
Comunicação e Telemetria
Ferroviária da Inmarsat baseia-se em projetos com as
principais operadoras ferroviárias na América Latina e
em trabalho de desenvolvimento com nossos parceiros
fornecedores de serviços e
hardware. Estamos confiantes de que a solução oferece o serviço mais seguro de
comunicações e dados para
empresas de trem, e levará a
uma mudança de paradigma
na segurança e eficiência de
operações ferroviárias remotas.”
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Seguros

Procura por seguro de vida
aumentou 150% em dois meses
Entre março e abril de
2020, a plataforma Bidu, integrante do Grupo Thinkseg,
registra o aumento de 150%
no número de consultas e
cotações de seguro de vida,
comparado ao mesmo período, março e abril de 2019.
As vendas seguem em patamar crescente, apontando o
maior interesse das pessoas
pelo seguro de vida. A procura continua alta nos primeiros dias de maio.
O foco das pessoas no
seguro de vida aumentou
por conta da atual pandemia causada pela Covid-19.
Em função disso, neste ano,
houve aumento das parcerias
para a oferta do produto de
mais seguradoras e vendas
acompanhadas (consultiva)
na plataforma Bidu. Por isso,
as vendas de seguro de vida
aumentaram 340% em abril
deste ano sobre o mesmo
mês do ano passado.
Seguro de vida, geralmente, tem um prazo mais longo
de maturação de vendas, ou
seja, da consulta se transformar em venda efetiva. A
negociação dura em torno de
uma semana para a venda do
seguro de vida. O perfil com
conversão mais rápida é o de

jovens, devido ao custo mais
baixo para a idade.
A demanda pelo seguro
de vida no marketplace Bidu
coincide com o período de
quarentena ou isolamento
social, sugerido pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), para que se evite a
transmissão exagerada do
vírus Covid-19 nos países.
Em São Paulo, a orientação
para a permanência das pessoas dentro de suas casas começou no dia 24 de março e
continua até hoje.
“Por volta de três milhões
de pessoas deixaram de ter
plano privado de saúde nos
últimos cinco anos. Na falta
dele, a indenização do seguro de vida ajuda a iniciar
o tratamento de alguma doença grave, quando infelizmente acontece. Acredito
que a preocupação com a
pandemia tem levado mais
gente a consultar e contratar
nosso produto de vida por
precaução”, avalia o CEO
do Grupo Thinkseg, Andre
Gregori.
É a cobertura adicional
para “doenças graves”, opção encontrada no seguro de
vida, que mais tem despertado a atenção das pessoas.

Importante ressaltar que a
cobertura de doenças graves
- câncer, infarto, insuficiência renal, acidente vascular
cerebral (AVC), paralisia,
cegueira, Parkinson, Alzheimer, entre outras - é adicional no seguro de vida.
Para ter a cobertura adicional, é necessário contratar
antes as coberturas básicas
do seguro de vida (acidentes
pessoais e morte). Também é
preciso cumprir um período
de carência para o segurado
ter direito à indenização por
doença grave. Esse prazo
pode variar de 90 a 120 dias,
dependendo da seguradora.
Na plataforma Bidu, advogados, médicos e outros
profissionais liberais, preocupados com o surto de pandemia, lideram as consultas
sobre o seguro de vida com
a cobertura de doença grave
que inclua males do coronavírus. Foi um movimento rápido das seguradoras no Brasil para incluir a indenização
por acidentes e afastamento
de doença causada por coronavírus, como embolia pulmonar.
Em determinadas seguradoras, a indenização
fica limitada a 30% da

renda da pessoa.
A mensalidade do seguro
de vida pode variar de R$
60 a R$ 80, dependendo da
seguradora, se considerada
uma pessoa de 35 anos que
contrata o valor de R$ 50 mil
de indenização para o tratamento de doenças graves,
como embolia pulmonar que
possa ter sido causada por
coronavírus.
Diante da procura crescente pelo seguro de vida, a
plataforma digital Bidu - integrada às seguradoras - tem
realizado diariamente uma
consultoria sobre seguro de
vida ao vivo e grátis nas suas
redes sociais Youtube e Facebook. Uma especialista da
Bidu conversa, diariamente,
com os visitantes durante 30
minutos, no "Bidu Descomplica".
Desde 2017 até hoje, vem
ocorrendo um incremento
significativo e consistente
de seguros para pessoas em
relação ao seguro para patrimônio (carro, casa etc). O
segmento para pessoas envolve coberturas de proteção
para a vida, acidentes pessoais, viagens, doenças graves,
auxílio funeral, prestamista,
entre outros..

Consultas médica e odontológica agendadas por aplicativo
O PagSeguro PagBank,
que promove soluções
inovadoras em serviços financeiros e meios de pagamento, está apresentando,
em parceria com a TEM
Saúde, o PagBank Saúde, Trata-se de um serviço
disponível no app PagBank
que permite ao cliente o
agendamento de consultas
médicas e odontológicas
presenciais e por modalidade de Telemedicina,
exames clínicos (laboratoriais e por imagem), além
de descontos em farmácias
e sorteios de capitalização
no valor de R$ 20 mil todo
mês.
O Programa inclui rede
credenciada com mais de 22
mil serviços entre consultórios médicos, laboratórios e
exames, além de drogarias.

As consultas, tanto presenciais quanto à distância
através de vídeo, terão valor
fixo, e os exames terão preço
bem abaixo dos valores médios praticados no pagamento particular.
Por apenas R$ 14,90 por
mês é possível incluir, sem
custo adicional, até quatro
dependentes (cônjuge, pais,
sogros, enteados e filhos até
21 anos). E para os clientes
que vendem com as maquininhas ou através do site do
PagSeguro, o valor mensal
é de apenas R$ 9,90. O PagBank Saúde oferecerá consultas particulares em todas
as especialidades.
O valor para atendimentos presenciais com médicos
das áreas de clínica geral,
cardiologia,
ginecologia,
ortopedia, oftalmologia e

pediatria será de R$ 60 por
consulta, e para as todas as
demais especialidades será
cobrado o valor de R$ 90.
As consultas através da modalidade de Telemedicina,
que contam com atendimento online de médicos da especialidade clínica médica
geral, registrados no Conselho Regional de Medicina
(CRM), também terão custo
fixo de R$ 60 (por consulta).
A Telemedicina é uma
modalidade de atendimento confiável, em ascensão
e apoiada por médicos clínicos gerais. Assim como
uma consulta presencial, o
médico pode emitir receitas
e fazer a solicitação de exames, mesmo à distância. O
serviço tem sido fundamental para facilitar acesso aos
médicos durante o período

de isolamento social, necessário por conta da pandemia
de Covid-19.
No PagBank Saúde, exames laboratoriais também
possuem descontos de até
70% em laboratórios renomados como Grupo Fleury
(A+ Medicina Diagnóstica),
Delboni Auriemo, Lavoisier,
CEMA e Clínica Santa Luiza. Além disso, as consultas
a dentistas terão desconto
médio de 40%, se comparados aos preços de mercado.
Apresentando o Cartão
Virtual, disponível no PagBank, o beneficiário terá
direito a no mínimo 20% de
desconto em medicamentos
em mais 14 mil farmácias do
País, inclusive nas grandes
redes como Drogasil, Droga
Raia, Drogaria São Paulo e
PoupaFarma.

Ações para promover bem estar e integração de colaboradores
Em meio ao isolamento
social provocado pela pandemia do novo coronavírus,
a Capemisa Seguradora está
trazendo aos seus colaboradores em home office um
podcast com assuntos relacionados ao mercado de seguros e discussões da atualidade. A programação será
quinzenal e o episódio de
lançamento teve uma abordagem especial, trazendo
reflexões para ajudá-los a
enfrentar o desafio da quarentena e da rotina em casa.
Consultora em coaching e
psicóloga que trabalha com
a companhia, Roseli Bentes
se junta à médica do trabalho Priscylla Borges para

discutir “saúde corporal e
saúde mental na quarentena”. As duas profissionais
foram convidadas para abordar assuntos como ansiedade, concentração, bem-estar
e equilíbrio, com dicas para
melhorar a qualidade de vida
e a organização do trabalho
em home office.
O PodCAP, nome que batizou a ferramenta, vai trazer
sempre um bate papo descontraído abordando assuntos relacionados ao negócio
e ao universo da Seguradora. A ideia é usar esse canal
de comunicação, que ficará
disponível na intranet, para
complementar o dia a dia
dos colaboradores da Cape-

misa de uma forma dinâmica, leve e interativa.
Dia das Mães
O tema do primeiro episódio do podcast da seguradora
foi escolhido em função do
atual momento. “O time todo
está muito integrado e próximo, com reuniões virtuais e
bastante troca ao longo do dia,
mas esse é um período delicado para todos os brasileiros e
achamos que valia inaugurar
o PodCAP apoiando nosso
colaborador e contribuindo
de certa forma para sua saúde emocional”, diz a Gerente
de RH da Capemisa, Patrícia
Pacheco, lembrando que os

colaboradores também estão fazendo consultas online
com nutricionista, para terem
acompanhamento e indicações de alimentação mais saudável e equilibrada, durante
esse período de quarentena.
Nesta semana, a companhia agendou eventos digitais para seus colaboradores.
O primeiro, que aconteceu
nesta segunda (4), marcou os
cinco anos da atual gestão da
Empresa. O presidente Jorge Andrade conduziu uma
apresentação com todos os
colaboradores, falando um
pouco sobre esse período de
trabalho, resultados, desafios, planos de crescimento e
motivação.
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Delphos perde primeiro
presidente do seu Conselho
de Administração
O presidente da Delphos,
Eduardo Menezes, registra,
com pesar, o falecimento de
Mario Petrelli, ex-presidente
do Conselho de Administração da Delphos, reconhecido
como uma pessoa do mundo
da comunicação, tendo controlado emissoras de rádio e
televisão em Santa Catarina,
onde foi o responsável por
levar para aquele estado o
SBT e a Record.
Mas foi também uma personalidade de destaque no
mercado segurador. Foi nessa condição que se tornou um
grande amigo de Jayme da
Silva Menezes e José Américo Peón de Sá, fundadores
da Delphos. Uma amizade

tão sólida que o conduziu ao
posto de primeiro presidente
do Conselho de Administração da Delphos, quando de
sua criação em 1998.
Sua participação no Conselho de Administração da
Delphos trouxe para a empresa o sentido da profissionalização, no momento que
seus fundadores se afastaram
de sua gestão. Mario Petrelli,
84 anos, faleceu no dia 22
de abril acometido de uma
parada cardíaca, após cirurgia no joelho. Condolências
aos familiares e colegas que
tiveram a oportunidade de
conviver e de compartilhar
a experiência profissional de
Petrelli.

Ações que podem ajudar o
corretor a resistir a Covid-19
“Sua corretora resistirá ao
Coronavirus?”. Este é o tema
que o fundador do Cliente Agente, Kleber de Paula
abordará, conta com a participação do diretor de Ensino
do Sincor-RJ e idealizador
da Kuantta Consultoria, Arley Boullosa, na reunião desta sexta-feira do Canal Divã
do Corretor que tem por objetivo levar aos corretores de
seguros conhecimentos sobre marketing digital e todas
as tendências inovadoras do
mercado de seguros.
O executivo afirma que
é importante chamar os
corretores de seguros para
refletirem em relação a sobrevivência da corretora no
período de pandemia. “Estamos em um momento muito
crítico. Talvez nem todos os
corretores estejam cientes
da gravidade. É a crise mais
grave nos últimos cem anos
e teremos muitas mudanças
na sociedade, na economia
e no mercado de seguros.

Vamos falar sobre algumas
ações que podem ajudar aos
corretores a passarem pela
pandemia da melhor maneira possível. Alguns irão
passar arranhados, alguns
com fraturas e outros infelizmente não conseguirão
atravessar. Nosso bate papo
será objetivo e realista sobre
o que estamos passando e o
que temos de perspectivas
pós covid 19 para quem sobreviver”, explicou.
Arley Boullosa é professor, palestrante, diretor
comercial da Moby Corretora de Seguros, idealizador
da Kuantta Consultoria, da
Dino Marketing Digital, da
Supporty e Diretor de Ensino do Sincor-RJ. Iniciou sua
carreira no mercado na Bradesco Seguros, tendo passagem pelas seguradoras AIG
e Allianz Seguros. É especialista em tecnologia, estratégia empresarial e venda de
seguros de automóveis pela
internet.

Presidente da ENS falará sobre
ensino a distância no CQCS
O presidente da Escola de
Negócios e Seguros (ENS),
Robert Bittar, participa nesta
sexta-feira de live promovida pelo portal Centro de
Qualificação dos Corretores de Seguros (CQCS). Ele
será o convidado especial da
transmissão ao vivo, a partir das 19h, pelo YouTube.
A conversa será conduzida
pelo fundador do CQCS,
Gustavo Doria Filho e pode
ser acessada no endereço
youtube.com/tv.cqcs.
Bittar falará sobre as principais medidas adotadas pela
escola em meio à pandemia
e vai apresentar informações
aos corretores de seguros sobre o atual momento. A ENS
conta com novas tecnologias
de comunicação, disponíveis
para cursos que inicialmente teriam aulas presenciais,
mas precisaram ser suspensas. Em pouco tempo, a
instituição capacitou professores e colaboradores para

que os recursos de Ensino a
Distância, em particular as
salas de aula virtuais, fossem
aproveitados ao máximo.
Até o fim deste mês, será
inaugurada a primeira Sala
do Futuro (Room of the Future) da América Latina, localizada na unidade da ENS
em São Paulo. É uma plataforma virtual que une ensino
de excelência e alta tecnologia. Em telas de alta resolução, será possível conectar
até 40 pessoas ao mesmo
tempo, com mais 30 alunos
presenciais.
A Escola também inovou
em produtos, principalmente na concepção de novas
opções adaptadas ao atual
cenário. Foi criada uma categoria de cursos chamada
EAD Ao Vivo, que são aulas
presenciais a distância com
professores lecionando de
suas próprias casas. No momento, 10 programas estão
com oferta.

CS HOLDING S/A
CNPJ 12.865.556/0001-20
Relatório da Administração
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos submeter a apreciação de V.Sas para quaisquer esclarecimentos. Rio de Janeiro, 06/05/2020.
Balanço Patrimonial em 31/12/2019 e de 2018 (Em Real Mil)
Ativo
2019
2018 Passivo
2019
2018
Circulante
Circulante
31.366,44
34.300,61
Bancos/aplic. financeira
220,77
442,31 Impostos a Recolher
31.366,44
34.300,61
Realizável a Longo Prazo
Exigível a Longo Prazo
Créditos com Sociedades Ligadas
3.768.881,66 3.437.929,74
Créditos de Sociedades Ligadas
31.000,00
Realizável
3.768.881,66 3.437.929,74
Patrimônio Líquido
24.317.494,65 26.009.696,57
Permanente
10.259.383,26 10.259.383,26
Investimentos
20.610.758,66 22.605.625,13 Capital Social
Lucros Acumulados
14.058.111,39 15.750.313,31
Investimentos
Participações em outras Sociedades
20.610.758,66 22.605.625,13 Total do Passivo e do Patrimônio
Líquido
24.379.861,09 26.043.997,18
Total do Ativo
24.379.861,09 26.043.997,18
Notas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras
R$ 10.259.383,26 valor nominal dividido em 15.362.282 ações ordinárias
em 31/12/2019 e 2018
sem valor.
1 - Foram Apresentadas pela Legislação Societária: Essas demonstrações,
Rio de Janeiro, 31/12/2019
foram elaboradas com observância aos princípios de contabilidade emanados
Allison Campos da Silva - Diretor
da Lei das S.A. com base na Lei 9.249/95 e adoção inicial da Lei nº 11.638/07
e medida Provisória 449/08. 2 - Capital Social: O Capital Social é de Maria Elena Gualberto - Contadora - CPF 319067887/15 - CRC RJ 035034-3

Demonstração do Resultado do Exercício findo em 31 de dezembro
2019
2018
Receitas/Despesas Operacionais não Operacionais
Despesas Administrativas
(4.057,03)
Outras Despesas e Receitas Financeiras
302.664,55
259.379,34
Receitas Não Operacional
Resultado Negativo Equivalência Patrimonial (1.994.866,47) (1.419.970,22)
Resultado Líquido Operacional
Lucro do Exercício antes do IRPJ e CSLL
(1.692.201,92) (1.164.647,91)
IRPJ e CSLL
Resultado do Exercício
(1.692.201,92) (1.164.647,91)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2019 e de 2018
Fluxos de Caixa das Atividades
Operacionais
2019
2018
Lucro/Prejuízo do Exercício
(1.692.201,92) (1.164.647,91)
Outras Variações
330.951,92 (172.548,96)
(1.351.250,00) (1.337.196,87)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais
Aumento (Redução) no caixa e
equivalentes de caixa
(221,54)
442,31
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 442,31
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício
220,77
442,31
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Renner acredita que recuperação
da economia no Natal
Lojas e shoppings
terão papel
fundamental
no retorno da
confiança

A Renner divulgará os
seus resultados do primeiro trimestre no próximo dia
21. Mas nesta quarta-feira,
o presidente do Conselho de
Administração da empresa,
José Galló, ao expressar sua
opinião sobre as perspectivas de retomada do setor de
varejo , disse acreditar que a
recuperação da economia só
ocorrerá no Natal.
Ao participar do evento
Clear Master Trader Online, organizado pela Clear
Corretora, em parceria com
a B3, apresento os dados divulgados há três meses sobre
os resultados do quarto trimestre de 2019, que servem
mostrar pouco a saúde financeira da Renner.
No período, a Lojas Renner teve alta de 10,7% na
receita líquida, para 2,87
bilhões de reais, e as despesas operacionais recuaram
3,6%, para 759,7 milhões. O
crescimento de vendas mesmas lojas, porém, caiu para
6,2% ante 12% no quarto trimestre de 2018. No evento,
além de traçar perspectivas,
Galló citou a importância
do ambiente digital, de reabertura das lojas, bem como
será o novo “normal” pelo
lado do consumidor e da estrutura do negócio.
Na opinião dele, a retomada da confiança do público para consumo do varejo

virá de forma gradual e as
lojas e shoppings terão papel
fundamental nesse processo.
“Cada um vai ter que fazer
seu papel, proporcionar a
infraestrutura para gerar a
confiança, ter cuidados de
higienização, adoção do protocolo de segurança e proteção. Na Renner, não vamos
abrir quando os shoppings
estiverem abrindo. Vamos
esperar três, quatro dias,
para que o shopping ajuste
todo esse protocolo de ganho de confiança”, adiantou.
Para Galló, uma semi normalidade deve ocorrer por
volta de novembro e certamente o Natal deve ser um
momento muito importante
para a retomada dessa ida ao
shopping. “O Natal é mágico e ele será o acelerador de
consolidação de um comportamento que vem ganhando
confiança gradualmente na
medida em que os shoppings
reabrem”, afirmou.
Segundo o executivo, o que
virá após pandemia também
exigirá ajustes por parte da
loja de departamentos. Isso
porque além do desafio da retomada da confiança por parte
do consumidor, a volta para as
ruas e shoppings exigirá uma
nova forma de atendimento e
de receber o cliente nas lojas.
“O consumidor quer sair de
casa. Ninguém mais aguenta
ficar em casa. A última pergunta que você vai querer ouvir na loja é posso te ajudar?
Temos que preparar nossas
equipes para esse novo momento, com outra forma de
abordagem ao cliente, mais
humanizada, mais carinhosa”,
diz Galló.
Fases
Galló classifica o perí-

odo de crise em fases: a do
pânico, da realidade, da solidariedade e da negociação.
“Hoje certamente estamos
na fase das negociações.
Não sabemos a intensidade
da saída da crise ainda, mas
estamos todos fazendo orçamentos, realistas e pessimistas, pois a realidade estará
entre os dois.
“No início da crise, pânico era generalizado, muitas opiniões, pessoas muito assustadas. Lideranças
mais jovens passaram por
recessões, mas não por crises, rompimentos. Elenquei
a crise em 4 status: pânico,
que tem seus momentos positivos pois estimula pessoas
a fazerem, a saírem da situação do medo; a segunda fase
que é a realidade, para entender o que esta crise e porque está acontecendo – aqui
é necessário definir a realidade, diagnosticar o que está
acontecendo. A terceira fase
é a da solidariedade, onde
estão todos em momentos
complicados. A Renner analisa a fase atual sendo a de
negociações. Não sabemos a
intensidade da saída da crise.
Estamos todos fazendo orçamentos, realistas e pessimistas, pois a realidade estará
entre os dois”.
Crise x recessão
Segundo Galló, uma crise exige novas competências e um dos benefícios
dessa crise é você desenvolver novas competências
porque outras crises virão.
E ao desenvolver essas novas visões, meio emergenciais, farão você ver novas
soluções, acelerar coisas
que você estava fazendo,

mas num ritmo mais lento,
ajudam você a fazer coisas
que não estava pensando
em fazer. É uma oportunidade para você renovar a
empresa, tornar ela mais
eficiente, mais produtiva,
usar novas tecnologias.” O
digital está aí. Algumas cias
mais avançadas e outras
que não estavam usando
essa ferramenta. Telemedicina, EAD, digitalização
dos serviços bancários, teleconferências”.
Para ele, uma crise é um
grande teste de proposta de
valor de uma empresa. Se
uma empresa tem proposta
de valor diferenciada e quem
diz se é ou não é o consumidor, ela vai passar na crise
com chances de sair até mais
forte e com melhor aproveitamento dos caminhos que
se abriram. Há empresas
que estão surfando na crise,
como as de e-commerce.
Futuro do varejo
O digital avança de forma
importante e relevante em
todos os setores. “A gente
sabe que quem compra na
loja física quanto na online
compra 30% mais do que
quem compra só na física
ou só no digital. Cerca de
30% a 34% das compras
que eram feitas no online da
Renner, os clientes iam buscar na loja. Cerca de 60% a
70% da compra é ajudada
pelo e-commerce. Será um
novo mundo em que teremos
maior participação do online”, sintetizou. O empresário acrescentou: “Temos que
preparar nossas equipes para
esse novo momento, com
outra forma de abordagem
ao cliente, mais humanizada,
de forma mais carinhosa”.

Empresas cotadas na bolsa de
Shenzhen têm mais influxos de caixa
nos primeiros três meses deste ano, em comparação com
a alta de 3,4% registrada durante o mesmo período do ano
passado, informou a Bolsa de
Valores de Shenzhen em um
relatório de análise sobre mais
de 2 mil empresas cotadas que
já entregaram seus resultados
do primeiro trimestre.
A análise também mostrou que os risos de dívida
das empresas cotadas estão
sob controle, com índices

de cobertura que medem sua
capacidade de pagar dívidas permanecendo relativamente estáveis. Conforme a
agência Xinhua, as autoridades elaboraram uma série
de medidas para apoiar o financiamento das empresas,
dado que a Covid-19 afetou
suas receitas e prejudicou os
fluxos de caixa.
O banco central tem
orientado taxas mais baixas
de empréstimos e injetado li-

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, Jacarepaguá, 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 secundária 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, Jacarepaguá, 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 procurador, 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 representantes 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 Brasil, 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, conforme 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 escriturador 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 considerados 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 reapresentação dos documentos mencionados. Rio de Janeiro, 06/05/2020. Pedro Henrique
Chermont de Miranda - Presidente do Conselho de Administração.

AÇOS LAMINADOS DO PARÁ S.A.

As empresas cotadas na
Bolsa de Valores de Shenzhen
da China registraram mais influxos de caixa das atividades
de financiamento no primeiro
trimestre. A razão, segundo
a bolsa de valores, é que as
autoridades intensificaram os
esforços para ajudar as empresas a manterem a fluidez em
meio à epidemia.
Os influxos de caixa das
atividades de financiamento
cresceram 17,9% anualmente

quidez no mercado por meio
de várias ferramentas monetárias. Ao mesmo tempo,
as empresas estão sendo incentivadas a levantar fundos
através de bônus e outros canais de financiamento.
No primeiro trimestre, as
receitas combinadas das empresas cotadas em Shenzhen
caíram 8,1% ano a ano, enquanto seus lucros líquidos
diminuíram 25,8%, mostrou
o relatório.

(Companhia Fechada)
CNPJ/MF nº 10.335.963/0001-08 - NIRE nº 33.3.0028795-7
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM
09 DE MARÇO DE 2020. 1. Data, Hora e Local: No dia 09 de março de
2020, às 11:00 horas, na sede social da Aços Laminados do Pará S.A.
(“ALPA” ou “Sociedade”), localizada na Praia de Botafogo, nº 186, Sala
701, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP
22.250-145. 2. Convocação, Presença e Quorum: Dispensadas as
formalidades de convocação, na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei
nº 6.404/76, tendo em vista a presença da única acionista da Companhia,
a Vale S.A. (“Vale”), representada por seu procurador Sr. Dimas Bahiense
Moreira (procuração outorgada em 20/12/2019), que cumpre orientação
de voto proferida pelos Diretores Executivos da Vale, Srs. Carlos Henrique
Senna Medeiros e Luiz Eduardo Fróes do Amaral Osorio (DEC-054 de 04
de março de 2020). Verificado, portanto, quorum suficiente para efetuar as
deliberações constantes da Ordem do Dia. 3. Mesa: Sr. Dimas Bahiense
Moreira - Presidente; e Sra. Larissa de Souza Lima - Secretária. 4. Ordem
do Dia: Exame, discussão e, se for o caso, aprovação da eleição de membro
da diretoria. 5. Deliberações: A única acionista aprovou, sem quaisquer
ressalvas a seguinte matéria: 5.1 - A lavratura da presente ata sob a forma
de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º
da Lei nº 6.404/76, ficando a Secretária autorizada a emitir tantas cópias
quantas forem necessárias para cumprir com as disposições legais em
vigor. 5.2 - A eleição do Sr. Leonardo Caputo de Moura, brasileiro, casado,
engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 11.116.986-8,
expedida pelo DETRAN - RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 834.278.051-15,
residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com
endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 186, 9º andar, Botafogo,
Torre Oscar Niemeyer, cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro,
CEP 22.250-145, para o cargo de Diretor, em substituição ao Sr. Ricardo
Eugenio Jorge Saad, que renunciou ao referido cargo em 05/03/2020.
5.3 - O administrador ora eleito, que cumprirá prazo de gestão do diretor
renunciante, tal seja, de 09/03/2020 a 05/09/2021, tomará posse mediante
a assinatura do Termo de Posse, momento que declarará estar totalmente
desimpedido para o exercício de suas funções, nos termos do artigo 147
da Lei nº 6.404/76. 6. Encerramento: E nada mais havendo a tratar,
suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata.
Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme e assinada por todos os
presentes. Rio de Janeiro, de 09 de março de 2020. Assinaturas: Mesa:
Dimas Bahiense Moreira, Presidente. Larissa de Souza Lima, Secretária.
Acionista: Vale S.A., p.p. Dimas Bahiense Moreira. Rio de Janeiro, de 09
de março de 2020. Certificamos que a presente é cópia autêntica da ata
lavrada em livro próprio da Companhia. Assinada digitalmente pelo Sr.
Dimas Bahiense Moreira, Presidente da Mesa e pela Sra. Larissa de
Souza Lima, Secretária. Certidão - Jucerja - Certifico o arquivamento em
04/05/2020 sob o nº 00003870811. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger Secretário-Geral.

Resultado do Mercado Livre
provoca excitação na B3
Os investidores adotaram uma posição de cautela no
mercado internacional, enquanto houve uma certa irracionalidade na B3, com a cotação de algumas das empresas do setor de varejo ligado ao e-commerce registrando
valorizações exageradas, como a da B2W que subiu mais
de 17%, Magazine Luiza, acima de 10%, Lojas Americanas, mais de 7% e Via Varejo, que aumentou quase 5%.
O motivo: os resultados do Mercado Livre provocaram
valorização superior a 25%. Qual a relação? Só o que os
investidores ficaram mais confortáveis em relação à recuperação das vendas em abril no e-commerce, que estão
em ritmo bastante forte, embora nenhum dado tenha sido
tornado público.
O mais interessante é que as ações do Mercado Livre não
são negociadas na B3 e são listadas na Nasdaq. A empresa,
no entanto, é a líder do e-commerce brasileiro com 33%
de participação de mercado, ficando o restante dividido
por B2W. Lojas Americanas, Magalu, Via Varejo e outras,
o que significa que nenhuma delas tem assim uma posição
tão representativa. O importante é que o faturamento do
Mercado Livre aumentou 70,5%, chegando a US$ 652,1
milhões, enquanto o volume de vendas na plataforma foi
US$ 3,4 bilhões, com alta de 34%. Mas deve-se ressaltar
que as vendas sofreram redução nas duas últimas semanas
de março. O pitoresco é que os analistas não estão levando
em consideração a possibilidade de um desaquecimento
nas vendas online pelos problemas causados pelo isolamento, fechamento de indústrias e do comércio e que são
muitos.

O que leva analistas a apreciar a Gerdau?
Apesar da queda de 51% do lucro do primeiro trimestre,
para R$ 221 milhões, e de 24% no Ebitda, que baixou para
R$ 1,18 bilhão. o Itaú BBA avaliou os resultados da Gerdau como neutros, alegando que o indicador ficou levemente acima da projeção e a empresa tomou uma decisão
correta em cortar os investimentos deste ano para R$ 1,6
bilhão. Além disso, destacou que a Gerdau teve bom desempenho de vendas nos Estados Unidos, o que contribuiu
para o resultado positivo. O banco manteve a recomendação na média do mercado, com preço-alvo de R$ 11 para
a ação da siderúrgica.
O Morgan Stanley classificou de difícil o trimestre
da Gerdau, pois o Ebitda consolidado de R$ 1,77 bilhão
ficou levemente abaixo das suas projeções, enquanto
que na América do Norte, de R$ 425 milhões, superou as expectativas. Como aspectos negativos, o banco
norte-americano apontou a queda das vendas externas
de aço em todas as regiões, menos na América do Norte
e o aumento de 44% na dívida líquida que chegou a
R$ 14,4 bilhões, passando a ser 2,55 vezes maior que o
Ebtida. Apesar de tudo permaneceu com a recomendação de acima do mercado para a ação e com preço-alvo
de R$ 12. A cotação da Gerdau subiu mais de 2,5% para
R$ 11,80.

Apesar de recomendações, ação da TIM cai
O Bradesco BBI considerou que os resultados não foram
brilhantes, mas foram sólidos e citou o impacto da epidemia do coronavírus sobre a base de clientes pré-pagos,
pois 60% das recargas são feitas em pontos de vendas. O
BBI avalia que a companhia conseguiu, com a redução
de custos, expandir a margem Ebitda em 3 pontos por
centuais no trimestre, para 45,5%. Embora acredite que a
pressão sobre o segmento móvel pré-pago continuará no
2º trimestre, o banco confia na habilidade da operadora
em manter os custos sob controle. Assim, manteve a recomendação acima da média do mercado, com preço-alvo
de R$ 19.
O Itaú BBA considerou os resultados neutros da TIM
e destacou dois não recorrentes: o avanço das due dillingence para a compra dos ativos da Oi e a busca de um
parceiro estratégico para a TIM Live. O banco manteve a
recomendação acima da média, com preço-alvo de R$ 22.
O UBS avaliou positivamente os resultados e notou que,
embora a telefônica tenha sofrido queda de 10% nas recargas dos celulares pré-pagos, houve compensação na maior
contenção de despesas e crescimento no serviço de banda
larga. O UBS avalia que a ação está com preço baixo e
mantém a recomendação de compra, com preço-alvo de
R$ 17. O banco Safra destacou ver bons resultados, como
esperado, especialmente no Ebitda e em despesas operacionais.

Tenda se garante
A construtora e incorporadora Tenda vai descontar uma
cédula de crédito bancário de R$ 100 milhões no Itaú
Unibanco. O vencimento será em 12 meses, e o pagamento será de uma só vez.

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.
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Lucro líquido da Gerdau
despenca mais de 50% no trimestre

Encomendas no
Brasil caírem
60% nas últimas
semanas de março

A produtora de aço Gerdau
informou ao mercado nesta
quarta-feira, dia de divulgação dos resultados do primeiro trimestre da companhia,
que estuda religar o alto-forno
da usina siderúrgica de Ouro
Branco (MG) entre fim de junho e início de julho, enquanto vê recuperação gradual nas
encomendas de clientes, especialmente dos vinculados à
construção civil.
Apesar de um tombo no
lucro líquido acima de 50%,
o presidente-executivo, Gustavo Werneck, acredita que
a fase mais difícil já passou.
“O momento mais difícil talvez já tenha passado”, disse
o executivo em teleconferência com jornalistas.
O lucro líquido da companhia despencou 51,3% no
lucro líquido do primeiro trimestre em relação ao mesmo
período do ano anterior, para
R$ 221 milhões, em desempenho marcado por queda
em volumes e margens. Siderúrgica anunciou corte em
investimentos para 2020.
A companhia disse que a
pandemia de Covid-19 impactou o desempenho de

suas operações de negócios
a partir da segunda quinzena de março, no que tange à
produção e entrega de aço.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado recuou 24,5%, para R$ 1,177
bilhão, com o custo por tonelada vendida apresentou alta
de 6% contra uma alta de 2%
na receita líquida por tonelada vendida. A margem Ebitda
ajustada caiu a 12,8%.
Maior produtora de aços
longos das Américas, a Gerdau viu as encomendas no
Brasil caírem 60% nas duas
últimas semanas de março em
relação aos níveis de janeiro
e fevereiro, mas na segunda
metade de abril observou um
retorno dos clientes. Conforme a Reuters, o comentário
acontece cerca de um mês
após a Gerdau anunciar cortes
de produção em suas operações nas Américas, que incluíram desligar um dos dois
alto forno na usina de Ouro
Branco, e paralisação de parte
de suas aciarias e laminações.
De acordo com o relatório
do trimestre, a menor receita
líquida e os menores custos
das vendas consolidados no
1T20, comparados tanto em
relação ao 4T19 quanto ao
1T19, devem-se aos menores volumes vendidos.
O lucro bruto e a margem
bruta consolidados apresentaram aumento em relação
ao 4T19, em virtude do melhor resultado operacional na

América do Norte. Já em relação ao 1T19, o lucro bruto e
a margem bruta apresentaram
redução em função da queda na receita líquida ter sido
mais relevante que nos custos das vendas. O custo por
tonelada vendida apresentou
alta de 6% contra uma alta
de 2% na receita líquida por
tonelada vendida no mesmo
período comparado. As despesas com vendas, gerais e
administrativas aumentaram
no 1T20, em relação ao 4T19,
em função do efeito cambial
nas operações da companhia
que são expostas ao dólar. O
percentual das despesas com
vendas, gerais e administrativas sobre a receita líquida foi
de 4,0% no 1T20, comparado
com 3,6% no 1T19. O aumento nessa relação se deveu
à queda da receita líquida consolidada.
“O mês de maio pode encerrar com queda de 25% nos
pedidos ante janeiro e fevereiro.
Acredito que deve haver uma
recuperação mais consistente,
especialmente em construção
civil”, disse o presidente da
Gerdau. Segundo o executivo,
a Gerdau ainda acredita que os
planos de lançamentos de imóveis residenciais de construtoras para o segundo semestre
sejam concretizados.
Religamento
Sobre o religamento do
alto-forno mineiro, a Gerdau
não deve fazer exportações

adicionais de minério de ferro, disse Werneck, focando a
área no abastecimento da usina. Em relação as operações
da empresa nos Estados Unidos, o executivo comentou
que foi a região de negócios
da Gerdau menos afetada pelos impactos da pandemia.
“É onde a demanda caiu
menos, especialmente em construção civil.O que vimos de janeiro até março foi recuperação
dos spreads metálicos, subindo
20 dólares por tonelada. Esperamos agora estabilidade nos
spreads nos próximos três meses”, disse Werneck, referindose à diferença entre custo da
matéria-prima, sucata, e o preço
praticado pela empresa em seus
produtos.
Na opinião de Werneck,
os spreads devem se manter também no Brasil nos
próximos três meses. “Não
enxergamos no curto prazo
ambiente de aumento de preços no Brasil”, disse.
Na Gerdau, o Conselho
de Administração optou por
não antecipar o pagamento
dos dividendos referentes ao
1T20, em virtude das incertezas provenientes dos efeitos da Covid-19 no resultado
do exercício de 2020, alinhada com as demais iniciativas
de liquidez. “Reiteramos que
a política de dividendos da
Companhia permanece em
30% do lucro líquido ajustado para o exercício.

CVM alerta sobre atuação irregular da Ava Trade
A Superintendência de
Relações com o Mercado
e Intermediários (SMI) da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) alerta o mercado de valores mobiliários
e o público em geral sobre a
atuação irregular da empresa
Ava Trade Ltd. Se não adotar a determinação da CVM,
a empresa estará sujeita à
multa diária no valor de R$
1.000,00.
A área técnica detectou
indícios de que a empresa
vem oferecendo no Brasil

serviços de intermediação
de valores mobiliários, por
meio das páginas www.avatrade.com (link site externo)
e www.avatradeportuguese.
com (link site externo).
O Ato Declaratório CVM
17.837, emitido pela SMI,
alerta que a empresa Ava
Trade Ltd não está autorizada pela CVM a captar
clientes residentes no Brasil,
por não integrar o sistema
de distribuição previsto no
art. 15 da Lei 6.385/76. A
CVM determinou a imediata

suspensão de veiculação de
qualquer oferta de serviços
de intermediação de valores
mobiliários.
A emissão de stop order
(suspensão) é uma medida
de natureza cautelar, com
o objetivo de prevenir ou
corrigir situações anormais
de mercado detectadas pela
Autarquia. Por isso, não
deve se confundir com a
penalização das pessoas indicadas.
No caso de infrações, a
penalização exige a conclu-

são de processo administrativo sancionador com decisão condenatória.
A CVM alerta ao investidor ou quem receber proposta de investimento por parte
da empresa, entre em contato com a CVM por meio do
Serviço de Atendimento ao
Cidadão (SAC), preferencialmente fornecendo detalhes da oferta e a identificação das pessoas envolvidas,
a fim de que seja possível a
pronta atuação da autarquia
no caso.
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Estratégia para capturar a
queda de preço de uma ação

A B3 comunicou nesta
quarta-feira que a elevada
volatilidade dos mercados
desses últimos tempos despertou uma discussão sobre
o impacto das posições vendidas no mercado de ações,
o chamado short selling. A
posição vendida é uma estratégia utilizada por investidores para capturar a queda de
preço de uma ação.
“A estrutura de mercado
para esse tipo de estratégia
no Brasil, que inclui a regulação e as regras da B3, é
muito mais robusta do que a
de outros países – o que protege o processo de formação
de preços de nossas ações e
garante a solidez do nosso
mercado”, explicou em nota
a bolsa paulista.
A regulação do Banco
Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) demandam que
operações de empréstimo de
ativos sejam realizadas em
bolsa que garanta sua liquidação. As operações são realizadas na B3 por intermédio
de suas corretoras, inclusive
o empréstimo de ativos.
A centralização de todas
as posições vendidas na B3
permite que o monitoramento e limites de posição
sejam aplicados com eficiência para o mercado como
um todo, para corretoras,
grupos de investidores e investidores. A B3 determina
os limites empregando diferentes medidas de liquidez
de modo mitigar o risco da
montagem e desmontagem
de posições vendidas impactarem o preço da ação.
“Aqui existem limites
para o tamanho de posições
de investidores individuais,
de grupos de investidores e
do mercado como um todo.
Tais limites restringem as influências vendedora no preço da ação no momento da
montagem da posição vendida e compradora na desmontagem (short squeeze)”,
acrescentou a B3.
O investidor que monta
uma posição vendida espera
que o preço que ele pagou na
recompra da ação seja inferior
ao preço que ele vendeu. Para
que o investidor tenha lucro é
preciso que o valor financeiro
gerado pela diferença entre
estes preços supere os juros
pagos no empréstimo da ação
e os demais custos.

No Brasil, existem limites
para o tamanho de posições
de investidores individuais,
de grupos de investidores e do
mercado como um todo. Por
isso, mudanças ou restrições
na forma de negociação não
alterariam o comportamento
de preços das ações, que está
sendo guiado pelo cenário
econômico de crise mundial,
mas poderiam ter impactos
negativos no processo de formação de preço e na confiança dos investidores.
Na montagem da estratégia, primeiramente o investidor toma a ação emprestada
(tomador) de outro investidor (doador) através de um
contrato de empréstimo.
Este contrato determina que
o tomador tem a obrigação
de devolvê-la dentro de um
determinado prazo e deve
pagar juros ao doador pelo
empréstimo da ação. Como
esta operação é, na verdade,
um contrato de derivativo, o
tomador tem que depositar
uma margem de garantia na
B3 antes de executá-la.
Em seguida, o investidor
vende a ação que tomou emprestada no mercado à vista.
Já na desmontagem da estratégia, o tomador recompra
ação no mercado à vista.Em
seguida, devolve a ação ao
doador e os a margem de garantia é liberada.
Posições vendidas
O investidor que possui
uma carteira de ações pode
enfrentar perdas se houver
um evento negativo. Uma
maneira de reduzir sua perda
é montar posições vendidas
em ações para as quais ele
não tenha uma visão positiva e não afetam as teses de
investimentos de suas posições compradas.
Impacto
Ao contrário do Brasil, em
muitos países as posições vendidas são realizadas, de forma
descentralizada, em corretoras
fora do ambiente de bolsa. Assim, elas podem ser acumuladas pelos investidores sem
nenhum limite lastreado na
liquidez da ação, sem depósito
de garantias e sem a participação de uma bolsa de valores
que garanta a liquidação dessas
operações. Nestes casos, essas
posições podem pressionar os
preços para baixo ou para cima
com mais facilidade.

ANÁLISE DO BALANÇO SOCIAL 2019
O balanço social foi elaborado de acordo com o modelo proposto pelo IBASE. Por meio de suas informações é pos- ciedade. A empresa destinou R$ 23 mil para projetos sociais de segurança alimentar e outras doações. Contudo, os
sível apresentar a perfomance da Granfino no período de 2019, que foi um período bastante difícil para a indústria maiores investimentos foram em cultura, investindo mais de R$ 34 mil , e esporte aplicando mais de R$ 38 mil no
brasileira. O documento revela uma receita líquida inferior a do período passado em 8,1% . Contudo, o resultado patrocínio do Nova Iguaçu Futebol Clube. Nos indicadores externos, se deve dar destaque para o montante revertido
operacional, foi de R$ 152 mil e 724 reais, o que equivale a uma queda de 93% em relação o valor do ano de 2018. Já para o pagamento de tributos, que foi de quase 37 milhões de reais. No total dos investimentos sociais externos houve
o gasto com a folha de pagamento cresceu em 4%. Os indicadores sociais internos mostram que a empresa aumen- uma redução em torno de 12% em comparação ao período anterior. No que diz respeito aos indicadores ambientou o investimento no quadro funcional, cumprindo suas obrigações e o oferecimento de benefícios. Em alimentação, tais, observa-se que o total de investimento neste quesito foi 15% menor que no ano de 2018, já que desativamos a
a empresa investiu R$ 1 milhão 569 mil; para os encargos sociais (INSS, FGTS, SESI etc.) mais de nove milhões Extração e a Refinaria. Os indicadores do corpo funcional mostram que a Granfino fechou o ano de 2019 com 514
de reais foram destinados; em saúde (consultas médicas, medicamentos, exames...), o investimento foi de R$ 656 colaboradores, sendo 59% formado por negros e 10% por mulheres. Além disso, está em conformidade com a cota de
mil; em segurança no trabalho, o valor quase atingiu R$ 338 mil, o que corresponde a 1% a menos que no período 4% de empregabilidade para pessoas com deficiência. Nas informações relevantes quanto ao exercício da cidadania
anterior; em educação foram investidos R$ 34 mil ; na capacitação e desenvolvimento profissional, com a realização empresarial, merece destaque a redução do número de acidentes envolvendo os colaboradores. No ano de 2019,
de variados cursos, foram aplicados mais de R$ 600,00; a participação nos lucros somou mais de R$ 223 mil, o que ocorreram apenas três acidentes com afastamento por mais de 15 dias do trabalho. O balanço social de 2019 mostra
representou uma queda de 18% em relação ao ano de 2018; em vale transporte, confraternizações, lazer e outros, que a Granfino, não teve um bom resultado operacional em função da crise econômica nacional e não deixou de fazer
a empresa empregou R$ 784 mil. No total dos investimentos internos houve um aumento de 2,97% em comparação investimentos sociais internos e externos e ambientais, cumprindo seu compromisso de empresa cidadã. 30 de abril
ao período anterior. Os indicadores sociais externos revelam que houve uma redução nas contribuições para a so- de 2020. Rosana Vicente. Núcleo de Responsabilidade Social Granfino
BALANÇO SOCIAL ANUAL / 2019 - INDÚSTRIAS GRANFINO S/A
1 - Base de Cálculo
2019 Valor (Reais)
2018 Valor (Mil reais)
5 - Indicadores do Corpo Funcional
2019
2018
Receita líquida (RL)
202.802.730,98
219.263
N° de empregados(as) ao final do período
514
557
Resultado operacional (RO)
152.724,30
2.072
N° de admissões durante o período
55
102
Folha de pagamento bruta (FPB)
30.474.427,71
29.298
N° de empregados(as) terceirizados(as)
114
106
% sobre Valor % so- % sobre N° de estagiários(as)
2 - Indicadores Sociais Internos
Valor % sobre
167
171
FPB
RL (mil) bre FPB
RL N° de empregados(as) acima de 45 anos
N° de mulheres que trabalham na empresa
53
46
Alimentação (Restaurante interno, ticket refeição
15%
15%
e cesta básica)
1.568.668,45 5,15% 0,77% 1.330
4,5% 0,61% % de cargos de chefia ocupados por mulheres
302
302
Encargos sociais compulsórios
9.147.904,52 30,0% 4,51% 8.746 29,9% 3,99% N° de negros(as) que trabalham na empresa
21%
21%
Previdência Privada (Não é contemplada pela Empresa)
0%
0%
0
0%
0% % de cargos de chefia ocupados por negros(as)
N° de pessoas com deficiência ou necessidades especiais
23
23
Saúde (consultas e exames médicos, medicamentos,
cirurgias...)
656.961,13 2,16% 0,32%
636
2,2%
0,3% 6 - Informações relevantes quanto ao
2019
Metas
2020
Segurança e Saúde no Trabalho (Ginástica Laboral,
exercício da cidadania empresarial
cursos...)
337.948,85 1,11% 0,17%
339
1,2%
0,2% Relação entre a maior e a menor
15
Educação (Cursos técnicos, Graduação e Pós-Graduação)
33.766,30 0,11% 0,02%
31
0,1%
0,0% remuneração na empresa 15
Cultura (Escola de Música, Aulas de Canto e Coral)
0,0% 0,00%
0
0,0% 0,00% Número total de acidentes de trabalho
3
0
Capacitação e Desenvolvimento Profissional
Os projetos sociais e ambientais
(X)
Direção
(
)
toDireção
( ) to(cursos variados)
620,00
0,0% 0,00%
4
0%
0% desenvolvidos pela empresa foram
( ) Direção e gerências dos(as) ( ) direção e(X)
gerências dos(as)
Creches ou Auxílio Creches (A Empresa não
definidos por:
adota este benefício)
0%
0%
0
0%
0%
( ) direção ( ) todos(as) (sX)) To- ( ) direção
(X) To( ) toParticipação nos lucros ou resultados
222.876,83
0,7% 0,11%
263
0,9% 0,12% Os pradrões de segurança e salubridade no e gerênempredos(a) + e gerêndos(a) +
dos(as)
Outros: Seguro de vida, vale transporte, lazer,
ambiente de trabalho foram definidos por:
cias
gados(as)
CIPA
cias
CIPA
confraternizações...
783.790,31 2,57% 0,39%
809
2,8% 0,37% Quanto à liberdade sindical, ao direito de
( ) incen(X)
segue
(
)
incenti(X)
seguirá
Total - Indicadores sociais internos
12.752.536,39 41,8%
6,3% 12.161 41,5%
5,5% negociação coletiva e à representação
( ) não se as normas va e segue ( ) não se as normas tivará e
envolve
envolverá
seguirá a
% Valor % sobre
% interna dos(as) trabalhadores(as), a
da OIT
a OIT
da OIT
%
sobre
OIT
3 - Indicadores Sociais Externos
Valor
sobre empresa:
RO sobre
(mil)
RO
( ) direção e (X) to( ) direção
(X) toRL
RL A participação dos lucros ou resultados
(
)
direção
(
)
direção
gerências
dos(as)
e gerências dos(as)
Educação (Apoio a eventos e projetos educativos)
0,00% 0,000%
0
0%
0% contempla:
Cultura (Apoio a festas e eventos culturais)
34.386,30 22,52% 0,017%
34
2% 0,02% Na seleção dos fornecedores, os mesmos ( ) não são (X) são
(
)
são
ex(
)
não
(X) serão ( ) serão
padrões éticos e de responsabilidade social consider- sugeridos
Saúde e Saneamento (Doação para Hospital
igidos
serão
sugeridos exigidos
ados
e Instituto de saúde)
2.600,00
1,70% 0,001%
2
0%
0% e ambiental adotados pela empresa:
X) orgaEsporte (Patrocínio do Nova Iguaçu Futebol Clube etc.)
38.980,00 25,52% 0,019%
126
6% 0,06% Quanto à participação de empregados(as)
( ) não se ( ) Apóia (X) organi- ( ) não se ( ) apoiará (nizará
em programas de trabalho voluntário, a
e
Combate à fome e segurança alimentar
envolve
za
e
apóia
envolverá
apoiará
(Doação p/ projetos sociais)
23.823,00 15,60% 0,012%
26 1,25% 0,01% empresa:
Outros: brindes, doações...
4.098,00
2,68% 0,002%
1 0,05%
0% Número total de reclamações e críticas de Na empre- No Procon 0 Na Justiça Na empre- No Pro- Na Justiça
sa 119
3
sa 257
con 0
4
Total das contribuições para a sociedade
112.370,31 73,58% 0,06%
191 9,22% 0,09% consumidores(as):
% de reclamações e críticas atendidas ou Na empre- No Procon Na Justiça Na empre- No Procon Na Justiça
Tributos (excluídos encargos sociais):
sa 100%
100%
100%
sa 100%
100%
100%
IPTU, ICMS, IPI, PIS, IRPJ...
36.496.210,10 23896,8% 18,00% 40.923 1975,0% 18,7% solucionadas:
Total - Indicadores sociais externos
36.608.580,41 23970,4% 18,05% 41.114 1984,3% 18,75% 7 - Outras Informações
% sobre Valor % sobre % sobre 1) CNPJ: 30.770.184/0001-30 -Inscrição Estadual: 80.346.093 -Setor Econômico: Indústrias de Alimentos
4 - Indicadores Ambientais
Valor % sobre
RO
RL (mil)
RO
RL 2) Nossa empresa não utiliza mão-de-obra infantil ou trabalho escravo.
3) A Granfino é signatária da Declaração de Compromisso Corporativo no Enfrentamento da Violência Sexual Contra
Investimentos relacionados com a produção/
operação da empresa
0,00% 0,00%
69 3,33% 0,03% Crianças e Adolescentes.
Investimentos em programas e/ou projetos externos
77.927,29 51,02% 0,04%
102 4,92% 0,05% 4) A Granfino é integra o Conselho Empresarial de Responsabilidade Social da FIRJAN.
5) Os nossos Balanços Sociais de 2009 a 2017 foram certificados pelo CRC/RJ (8^ a W Edição do Certificado
Total dos investimentos em meio ambiente
147.671,29 96,69% 0,07%
172
8,3% 0,08% Empresa Cidadã).
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para ( ) não possui metas
( ) não possui metas
6) A Granfino ganhou o Prêmio SESI Qualidade no Trabalho nos anos de 2010 e 2012 (PSQT) na área da Baixada
minimizar resíduos, o consumo em geral na produção/ ( )cumpre 51 a 75 %
( )cumpre 51 a 75 %
Fluminense.
operação e aumentar a eficácia na utilização de recursos (X) cumpre de 0 a 50 %
(X) cumpre de 0 a 50 %
Presidente: Renata Baroni Coelho
naturais, a empresa
( ) cumpre de 76 a 100%
( ) cumpre de 76 a 100%
Contador: Francisco Alves de Carvalho (CRC-RJ 069.347/0-8 e CPF 002.323.597-76)
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LAVE BEM AS
MÃOS, DEDO
A DEDO, COM
ÁGUA E SABÃO
VÁRIAS VEZES
AO DIA.
CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

A mel hor r e c e i t a pa ra s e
p r oteg er d o c o ro n a ví ru s
é ma nter as m ã o s l i m pa s
c om á g ua e s a bã o . T a m bé m
v a l e p a ssa r á l c o o l e m ge l .
Fi q ue d e ol h o n a i n f o rm a ç ã o
c or reta e e vi t e a s f a k e n e w s .

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

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

SAIBA MAIS EM

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

APOIO DESTE VEÍCULO
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REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE
CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS DA 8ª e 9ª 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 (“Emissora”), nos termos da cláusula 12.1 do
Termo de Securitização de Créditos Imobiliários (“Termo de Securitização”) da 8ª
e 9ª séries da sua 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“Emissão” e “CRI”, respectivamente), vem convocar os Titulares, para a Assembleia
Geral de Titulares de CRI (Assembleia Geral), a se realizar no dia 28/05/2020, às
17 horas, em primeira convocação, na sede da Emissora, na Av. Rio Branco, nº
181, sala 710, Centro, Rio de Janeiro/RJ, com a seguinte ordem do dia: (i) deliberar sobre as demonstrações contábeis do patrimônio separado acompanhadas
do relatório do auditor independente, do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019. Os Titulares que se fizerem representar por procuradores,
deverão encaminhar o instrumento de mandato acompanhado dos documentos
pessoais do procurador, aos cuidados do agente fiduciário e da Emissora por
e-mail para fiduciario@slw.com.br e ri@reit.com.br, respectivamente, até o dia
27 de maio de 2020, bem como deverão ser levados os originais para a Assembleia Geral. A deliberação constante da ordem do dia, para ser aprovada, deverá
obter votos de Titulares representando a maioria simples dos CRI em circulação.
As demonstrações contábeis que não contêm ressalvas, podem ser consideradas automaticamente aprovadas caso a Assembleia Geral não seja instalada
em virtude do não comparecimento de nenhum Titular. Aprovada, a matéria da
ordem do dia será oponível a todos os Titulares dos CRI. Qualquer informação
adicional deverá ser solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails
ri@reit.com.br e fiduciario@slw.com.br, respectivamente. Rio de Janeiro, 08 de
maio de 2020. REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. Cia. Aberta
CNPJ/MF nº 18.593.815/0001-97 - NIRE 33.3.0031102-5 | Código CVM nº 024236
ATA DA AGO/E REALIZADA EM 30/04/2020
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 30/04/2020, às 11h, na sede social da
Priner Serviços Industriais S.A. (“Cia.”), na Av. Geremário Dantas, 1400, lojas
249 e 267, Freguesia, Jacarepaguá, no Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.760-401.
2. Convocação: O edital de convocação foi publicado, na forma do art. 124 da Lei
6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”) (i) no DORJ nas edições dos dias 30 e
31/03/2020 e 01/04/2020, nas págs. 104, 132 e 15 (respectivamente); e (ii) no jornal
“Monitor Mercantil”, nas edições dos dias 28, 29, 30 e 31/03/2020 e 01/04/2020, nas
págs. 59, 03 e 08 (respectivamente). 3. Presença: Presentes acionistas titulares de
20.081.702 ações nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Cia.,
representando mais de 52,78% do capital social total e com direito a voto da Cia.,
conforme registro de assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, constatandose, dessa forma, a existência de quórum para instalação da AGO, em 1ª convocação,
conforme o art. 125 da Lei das S.A. Não foi atingido o quórum mínimo de 2/3 do
capital votante da Cia. para a instalação da AGE nesta convocação, ficando as
deliberações de sua ordem do dia adiadas. Oportunamente, será publicado novo
edital para a realização da AGE em 2ª convocação. 4. Mesa: Os trabalhos foram
presididos pelo Sr. Marcelo Gonçalves Costa e secretariados pelo Sr. Felipe Lucas
Fontes. 5. Publicações e Divulgação: Foram publicados, de acordo com o art.
133 da Lei das S.A., (i) o aviso aos acionistas, comunicando que as demonstrações
financeiras acompanhadas do relatório da administração e do parecer dos
auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019
foram colocados à disposição dos acionistas, no DORJ nas edições dos dias 30 e
31/03/2020 e 01/04/2020, nas págs. 104, 132 e 15 (respectivamente) e jornal “Monitor
Mercantil”, nas edições dos dias 28, 29, 30 e 31/03/2020 e 01/04/2020, nas págs.
59, 03 e 08 (respectivamente), (ii) as demonstrações financeiras acompanhadas
das respectivas notas explicativas, do relatório da administração e do parecer dos
auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019,
nas edições do dia 02/04/2020 no “Monitor Mercantil”, na página 9, nos termos do Art.
19, da Lei 13.043/2014. Os documentos acima e os demais documentos pertinentes
a assuntos integrantes da ordem do dia, incluindo a proposta da administração para
a assembleia geral, foram também colocados à disposição dos acionistas na sede da
Cia. e divulgados nas págs. eletrônicas da CVM (“CVM”), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”) e da Cia., com até 1 mês de antecedência da presente data, nos termos
da Lei das S.A. e da regulamentação da CVM aplicável. 6. Ordem do Dia: Reuniramse os acionistas da Cia. para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem
do dia: Em AGO: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras, acompanhadas dos relatório de administração e parecer
dos auditores independentes relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019;
(ii) aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em
31/12/2019, com utilização de reserva de lucro e reserva legal para absorção do
prejuízo apurado; e (iii) fixar a remuneração global dos administradores da Cia. para
o exercício social de 2020. 7. Deliberações: Instalada a assembleia e após o exame
e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes
deliberaram, por unanimidade: 7.1. Aprovar a lavratura da ata desta assembleia
na forma de sumário contendo transcrição apenas das deliberações tomadas,
conforme dispõe o art. 130, §1º, da Lei das S.A., e sua publicação com a omissão
das assinaturas dos acionistas presentes na forma do §2º do mesmo Art. da Lei das
S.A; 7.2. Aprovar as contas dos administradores, as demonstrações financeiras,
acompanhadas do relatório de administração e parecer dos auditores independentes
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019; 7.3. Consignar, tendo em vista
que foi apurado prejuízo na Cia. no valor de R$6.108.825,62 no exercício de 2019,
que não haverá distribuição de dividendos e que parte do prejuízo será absorvido
pela reserva de lucro e reserva legal da Cia., restando saldo de R$1.336.331,96, a
título de prejuízos acumulados, na Cia.; e 7.4. Aprovar a fixação da remuneração
global dos administradores da Cia. de até R$2.787.312,45. 8. Encerramento:
Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a assembleia encerrada e
suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos
fatos ocorridos, conforme faculta o art. 130, §1º, da Lei das S.A, e autorizada a sua
publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do art. 130,
§2º, da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
Rio de Janeiro, 30/04/2020. Mesa: Marcelo Gonçalves Costa - Presidente; Felipe
Lucas Fontes - Secretário. Representante da Administração: Túlio Cintra - Diretor
Presidente e Marcelo Gonçalves Costa - Diretor Financeiro e Relação com
Investidores. Acionistas Presentes: Leblon Equities Partners V Fip Multiestrategia,
Tobias Cepelowicz, Sul America Selection Fundo de Investimento em Ações, Sul
America Familia Previdencia Fia, Nutren Fundo de Investimento em Ações e Tulio
Cintra. Rio de Janeiro, 30/04/2020. Mesa: Marcelo Gonçalves Costa - Presidente.
Felipe Lucas Fontes - Secretário. Leblon Equities Partners V Fip Multiestrategia p.p. Michele Pimenta do Amaral. Tobias Cepelowicz - p.p. Tulio Cintra. Sul America
Selection Fundo de Investimento em Ações - p.p. Michele Pimenta do Amaral.
Sul America Familia Previdencia Fia - p.p. Michele Pimenta do Amaral. Nutren
Fundo de Investimento em Ações - p.p. Michele Pimenta do Amaral. Tulio Cintra.
Jucerja nº 3871551, em 06/05/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Bolsonaro inicia privatização dos portos
de Santos e de São Sebastião (SP)

O Ministério da Infraestrutura assinou contrato com
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
Social (BNDES) para a realização de estudos dos novos
modelos de gestão e exploração do Porto de Santos (SP)
e do Porto de São Sebastião
(SP). O extrato do contrato
foi publicado, nesta segunda-feira, no Diário Oficial
da União (DOU). A previsão é que os resultados dos
estudos sejam conhecidos no
primeiro trimestre de 2021 e
que o leilão ocorra em 2022.
Essa etapa definirá o melhor modelo de exploração
dos dois portos. Na privatização, o Estado transfere
uma atividade ou um ativo
à iniciativa privada por meio
de venda, concessão ou autorização. A crença é que a
entrada do setor privado na
gestão dos portos gere maior
fluxo de investimentos e
mais dinamização da atividade portuária, além da modernização e melhoria dos
níveis de serviços, aumento
da eficiência, mais competitividade (interna e externa),
assim como incorporação
das melhores práticas internacionais.
“A busca de um modelo mais eficiente, flexível e
que amplie o potencial de
investimentos por meio de
recursos privados para a gestão dos portos brasileiros é a
próxima fronteira do setor. E
o início dos estudos, sobretudo do Porto de Santos, que é

responsável por 28% da corrente de comércio brasileira,
é um marco definitivo nesse
processo”, afirma o ministro
da infraestrutura, Tarcísio
Gomes de Freitas.
A primeira etapa do processo foi a qualificação dos estudos para a privatização junto
ao Programa de Parcerias de
Investimentos (PPI), no ano
passado. Agora, a partir da assinatura do contrato com o BNDES, o banco fica responsável
não apenas pelos estudos e pela
modelagem de privatização dos
empreendimentos portuários,
como, também, pelo suporte à
realização das audiências públicas e do leilão, acompanhando
o processo até a assinatura do
contrato entre o setor público e
o parceiro privado vencedor do
certame.
Santos
O diretor-presidente da
Santos Port Authority (SPA),
Fernando Biral, também ressalta a participação do setor
privado neste novo momento do porto, o que, para ele,
será fundamental para um
salto de eficiência e agilidade no desenvolvimento de
novos negócios e implementação de projetos. “A primeira etapa desse processo já
foi suplantada com a virada
financeira e operacional da
companhia, em 2019. Agora, partimos para adequar a
Autoridade Portuária às expectativas do setor privado,
tornando-a atrativa ao mer-

REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE
CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS 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 (“Emissora”), nos termos da cláusula 12.1 do
Termo de Securitização de Créditos Imobiliários (“Termo de Securitização”) da 18ª
e 19ª séries da sua 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“Emissão” e “CRI”, respectivamente), vem convocar os Titulares, para a Assembleia
Geral de Titulares de CRI (Assembleia Geral), a se realizar no dia 28/05/2020,
às 18 horas, em primeira convocação, na sede da Emissora, na Av. Rio Branco,
nº 181, sala 710, Centro, Rio de Janeiro/RJ, com a seguinte ordem do dia: (i)
deliberar sobre as demonstrações contábeis do patrimônio separado acompanhadas do relatório do auditor independente, do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019. Os Titulares que se fizerem representar por procuradores,
deverão encaminhar o instrumento de mandato acompanhado dos documentos
pessoais do procurador, aos cuidados do agente fiduciário e da Emissora por e-mail para fiduciario@slw.com.br e ri@reit.com.br, respectivamente, até o dia 27
de maio de 2020, bem como deverão ser levados os originais para a Assembleia
Geral. A deliberação constante da ordem do dia, para ser aprovada, deverá obter votos de Titulares representando a maioria simples dos CRI em circulação.
As demonstrações contábeis que não contêm ressalvas, podem ser consideradas automaticamente aprovadas caso a Assembleia Geral não seja instalada
em virtude do não comparecimento de nenhum Titular. Aprovada, a matéria da
ordem do dia será oponível a todos os Titulares dos CRI. Qualquer informação
adicional deverá ser solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails
ri@reit.com.br e fiduciario@slw.com.br, respectivamente. Rio de Janeiro, 08 de
maio de 2020. REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.

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 RECEBIVEIS 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. Conforme autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos do Ofício-Circular nº 06/2020/CVM/SIN,
o procedimento de votação se dará por meio de consulta formal (“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 amortização 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 classificação 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 extraordinárias 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 avaliação 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, regulamentos, 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 representando a maioria simples dos CRI em circulação (“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovadas, as matérias da
ordem do dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI. A Emissora e o agente fiduciário, em qualquer caso, aprovando-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, respectivamente. 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 SECURITIZADORA 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:

cado com a máxima geração
de valor ao acionista”, diz.
Os números do porto são
superlativos e dão a dimensão da importância da atração da iniciativa privada no
processo de privatização.
Somente em 2019, foram
134 milhões de toneladas
movimentadas, receita líquida de R$ 967,8 milhões e
lucro líquido de R$ 87,3 milhões. A taxa de crescimento
anualizada é de cerca de 5%.
São Sebastião
O porto recebe cerca de
4.800 navios por ano e sua
infraestrutura justifica o volume: 16 km de cais, 100
km de malha ferroviária interna, 20 km de acessos rodoviários internos e 55 km
de dutovias. O complexo
portuário de Santos reúne 51
terminais, sendo 37 arrendamentos, seis terminais de
uso privado (TUPs) e oito

terminais retroportuários.
O complexo portuário de
São Sebastião é composto
pelo porto público e pelo terminal de uso privado (TUP)
da Transpetro. O porto encontra-se delegado pela União ao
estado de São Paulo, sendo
administrado pela Companhia Docas de São Sebastião
(CDS). No total, dispõe de
cinco berços de atracação,
quatro pátios de armazenagem, além de cinco silos com
4 mil toneladas de capacidade
estática.
Em 2019, movimentou
740,5 mil toneladas, aumento de 6,5% em relação ao ano
anterior. Entre as principais
cargas estão: graneis sólidos
(94,2%), carga geral (3,5%) e
granel líquido e gasoso (2,3%).
Mesmo com o crescimento no
volume transportado, o prejuízo líquido acumulado do porto
supera os R$ 43,5 milhões, um
dos principais argumentos para
a privatização.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE
CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª EMISSÃO EM
SÉRIE ÚNICA 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 (“Emissora”), nos termos da cláusula 14.4
do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários (“Termo de Securitização”)
da sua 1ª Emissão em Série Única de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“Emissão” e “CRA”, respectivamente) , vem convocar os Titulares para a
Assembleia Geral de Titulares de CRA (Assembleia Geral), no dia 27/05/2020,
às 12 horas, em 1ª convocação, na sede da Emissora, na Av. Rio Branco, nº
181, sala 710, Centro, Rio de Janeiro/RJ, com a seguinte ordem do dia: (i) deliberar sobre as demonstrações contábeis do patrimônio separado acompanhadas
do relatório do auditor independente, do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019. Os Titulares que se fizerem representar por procuradores,
deverão encaminhar o instrumento de mandato acompanhado dos documentos
pessoais do procurador, aos cuidados do agente fiduciário e da Emissora por e-mail para fiduciário@slw.com.br e ri@reit.com.br, respectivamente, até o dia 26
de maio de 2020, bem como deverão ser levados os originais para a Assembleia
Geral. A deliberação constante da ordem do dia, para ser aprovada, deverá obter votos de Titulares representando a maioria simples dos CRA em circulação.
As demonstrações contábeis que não contêm ressalvas, podem ser consideradas automaticamente aprovadas caso a Assembleia Geral não seja instalada
em virtude do não comparecimento de nenhum Titular. Aprovada, a matéria da
ordem do dia será oponível a todos os Titulares dos CRA. Qualquer informação
adicional deverá ser solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails
ri@reit.com.br e fiduciario@slw.com.br, respectivamente. Rio de Janeiro, 07 de
maio de 2020. REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
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Quinta-feira, 7 de maio de 2020  Monitor Mercantil

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: É com grande satisfação que a administração das INDÚSTRIAS GRANFINO S/A, dirige-se aos 2020, são bastantes promissoras tendo em vista a implantação acima, que seguramente tornarão a empresa mais compeseus Acionistas para em atendimento as disposições legais e estatutárias, apresentar-lhe o Balanço Patrimonial, a De- titiva com reflexos na alavancagem das vendas. Em 2019 nossas vendas brutas, em Reais tiveram uma redução de 7,61%,
monstração dos Resultados do Exercício a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração das e em toneladas também tiveram uma redução de 8,24% em relação ao ano de 2018, O ano de 2019, foi um ano desafiador,
Origens e Aplicações de Recursos acompanhadas das Notas Explicativas da Diretoria relativas às operações da sociedade caracterizada pela crise, econômica e política nacional e o aumento da competição no ramo alimentício, pois a alta carga
no exercício de 2019. Apesar da conjuntura desfavorável e do desaquecimento da economia, a empresa tem buscado tributária em nosso Pais continua sendo um principal entrave para as empresas de uma forma em geral principalmente no
incessantemente o desenvolvimento em sua área operacional, com uma política mais agressiva, tentando assim, semear ramo de alimentos que está vulnerável a política fiscal existente e sujeita as disparidades oriundas de uma guerra fiscal
suas bases na distribuição alimentícia com ganhos de eficiência e padrões de qualidade apesar de toda adversidade. Ao sem precedentes nos Estados. Quanto ao resultado operacional (lucro Líquido), tivemos um resultado antes dos impostos
longo do exercício de 2019, foi dada sequência à implantação e ao desenvolvimento de diversas iniciativas voltadas para o de R$ 269.560,95., o que leva a administração, propor uma distribuição de dividendos da ordem de R$ 1,27 por lote de
aprimoramento dos processos de gestão e operação da empresa, embasadas nos mais modernos recursos tecnológicos 1.000(mil) ações. A diretoria, mais uma vez vem agradecer a todos aqueles que de qualquer forma, dedicação e confiança
disponíveis. Adquirimos novas maquinas para a nossa linha de Fubá e Beneficiamento de Grãos. As expectativas para colaboraram para que a nossa empresa alcançasse o resultado acima Nova Iguaçu, 29 de abril de 2020. A Diretoria.
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 2019 E 2018 (EM REAIS)
DO EXERCÍCIO FINDO EM 2019 E 2018 (EM REAIS)
Ativo
31/12/2019 31/12/2018 Passivo
31/12/2019 31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Circulante
Circulante
244.363.541
267.568.115
20.121.189 16.682.375 VENDAS
Caixa
32.610
64.413 Fornecedores
(5.498.920)
(8.901.478)
3.916.621 3.802.880 Devolução de Vendas
Depositos Bancários a Vista
(1.985.252)
(404.254) Financiamentos
(27.545.526)
(30.038.519)
1.905.092 2.305.883 Imposto s/Circulação de Mercadorias
Aplicações Financeiras
1.408.770 1.930.720 Impostos e Taxas a Recolher
(7.051.377)
(7.829.814)
2.138.262 1.352.794 Pis e Cofins
Contas a Receber - Clientes
21.676.986 21.960.894 Ordenados e Salarios a Pagar
(1.464.987)
(1.535.239)
Provisão p/Imposto de Renda
- IPI
Estoque ( nota 3 )
20.399.090 19.636.571 Provisão p/Contr Social
202.802.731
219.263.066
- Vendas Liquidas
Outras Contas a Receber
153.796 1.308.264 Parcelamentos
(149.061.757)
(162.255.470)
2.131.324 1.494.298 Custo das Vendas
Impostos a Recuperar
1.561.832 1.983.744 Dividendos a pagar
53.740.974
57.007.596
171.923
685.455 Lucro Bruto s/Vendas
43.247.833 46.480.353
30.384.411 26.323.685 Despesas c/Vendas
Propaganda e Publicidade
678.233
902.247
Não Circulante
Não Circulante
14.688.116
13.736.830
2.327.767 6.553.168 Pessoal e Encargos
Aplicação Banco Santos
- Financiamentos
20.887.701
21.053.783
3.055.639 3.306.424 Outras Despesas
Despesas Antecipadas
42.217
82.644 Diretores e Acionistas
36.254.050
35.692.860
4.896.519 6.324.860
Investimentos Diversos
650.191
650.191 Parcelamento Federal Lei 11941
10.279.925 16.184.451 Gastos Gerais
Depósitos Judiciais
763.796
717.443
Honorários da Diretoria
647.374
648.374
Aplicações em Incentivos Fiscais
- Patrimonio Liquido
5.571.469
5.259.230
Capital Social ( nota 7 )
18.000.000 18.000.000 Pessoal e Encargos
1.456.205 1.450.279 Reserva Legal
5.227.544
5.077.102
2.143.658 2.136.022 Despesas Administrativas
Permanente
334.445
301.166
Reserva de Expansão
3.496.743 2.532.518 Impostos e Taxas
Imobilizado Líquido ( nota 5 )
18.596.836 17.246.044 Resultados acumulados
6.097.333
7.795.192
- Despesas Financeiras
(963.258)
(1.837.961)
18.596.836 17.246.044
23.640.401 22.668.540 Receitas Financeiras
16.914.907
17.243.104
Total Do Ativo
63.300.874 65.176.676 Total do Passivo
64.304.738 65.176.676
Depreciação do Exercicio
1.609.759
1.511.813
DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO (EM REAIS)
Parcela Atribuida ao Custo
(849.768)
(782.130)
HISTÓRICO
Capital Realizado Reserva Legal Reserva de Reavaliação Reserva de Capital
Lucros Acumulados
Total
759.992
729.683
Saldo em 31.12.17
18.000.000
1.892.944
3.366.231
1.209.110 24.468.284 Lucro Operacional
(187.974)
3.341.948
Aumento de Capital
- Receitas não Operacionais
416.928
26.406
Lucro do Exercício
2.228.772 2.228.772 Resultado Venda de Ativo Fixo
40.607
26.800
Apropriação de Lucro
- Lucro Antes do I.Renda e CSSL
269.561
3.395.154
Ajuste Exercícios Anteriores
332.889
332.889 Provisão p/Imposto de Renda
(37.280)
(354.249)
Reserva Legal
(833.713)
(111.438)
- Provisão p/Contr.Social
(79.556)
(968.026)
Reserva de Expansão
(4.945.112)
Lucro Liquido do Exercicio
152.724
2.072.879
(557.193) (557.193) Lucro por lote de 1.000 ações
Dividendos Propostos
5,09
69,10
Saldo em 31.12.18
18.000.000
1.892.944
2.532.518
(1.842.973) 26.472.752
DEMONSTRAÇÃO
DO
FLUXO
DE
CAIXA
DO
PERÍODO
Aumento de Capital
DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (EM REAIS)
Lucro do Exercício
152.724
152.724
2019
2018
Apropriação de Lucro
- DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
152.724 2.228.772
Ajuste Exercícios Anteriores
857.318
857.318 Lucro Líquido do Exercício
Reserva Legal
(7.636)
- Ajustes para conciliar o resultado ao
Reserva de Expansão
3.496.743
- (5.778.826) fluxo de caixa das atividades
1.609.759 1.511.813
Dividendos Propostos
(38.181)
(38.181) Depreciação
Saldo em 31.12.19
18.000.000
1.892.944
6.029.261
(878.748) 21.665.787 Ajustes de exercicios anteriores
Diminuição (aumento) nos ativos
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM REAIS)
Contas a receber de Clientes
(283.908) 1.511.813
Estoques
762.519 (786.091)
1. Contexto operacional. A Sociedade tem por objetivo principal a im31/12/2019
Outras contas a receber
(1.154.468) (897.507)
portação e a exportação, a industrialização e a comercialização de gêneTaxa de depre(581.951) (1.000.121)
ros alimentícios em geral, produtos de limpeza, higiene e perfumaria, a
ciação a.a%
Custo Depreciação
Líquido Impostos a Recuperar
(40.427)
301.337
extração e o comércio de óleos vegetais, fabricação de rações para ani- Terrenos
26.655
26.655 Despesas Antecipadas
(23.905)
mais. Industrialização, comercialização, importação e exportação de café, Edificações
4%
10.567.899 (3.179.771) 7.388.128 Investimentos Diversos
(46.353)
62.886
podendo por decisão da diretoria dedicar-se a qualquer outra atividade Instalações
10%
1.868.944 (1.867.037)
1.907 Depósitos Judiciais
Aumentos (diminuição) nos Passivos
sempre que os interesses sociais assim o exigirem. 2. Apresentação das Máquinas e
3.438.815 (3.173.409)
demonstrações contábeis e principais práticas contábeis. 2.1. Base Equipamentos
10%
11.954.354 (11.481.572)
472.782 Fornecedores
de apresentação das demonstrações contábeis. As demonstrações Informática
20%
2.843.425 (2.379.693)
463.732 Impostos/Taxas/Contribuições Sociais a
(400.791)
202.519
contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com Moveis e utensílios
10%
702.124
(657.127)
44.997 Recolher
785.468 (1.029.256)
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias Veículos
5%
8.794.285 (3.774.587) 5.019.698 Salários e encargos sociais a recolher
Dividendos a Pagar
(513.532) (166.045)
empresas, que compreende aquelas incluídas nos pronunciamentos, as Imobilizado Leasing
637.025
245.709
orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamen- Financeiro
2.732.038 Parcelamentos
tos Contábeis (CPC PME – NBC TG 1000). 2.2. Sumário das principais Outros
4% e 10%
1.228.702
(132.595) 1.096.107 Provisões IR e CSLL
práticas contábeis adotadas. As demonstrações contábeis foram elabo37.986.387 (23.472.382) 17.246.043 Caixa Líquido usado nas atividades
4.364.881 (1.011.485)
radas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, a saber: a. As movimentações dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de operacionais
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Moeda funcional e de apresentação. As demonstrações contábeis são 2018 estão assim representadas:
apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as
31/12/2019 Aumento dos Investimentos
5.867.982 (2.907.430)
informações financeiras apresentadas em Reais foram arredondadas para Saldo inicial
35.078.957 Aumento do Imobilizado
o valor mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. b. Caixa e Adições
2.907.430 Caixa Liquido usado nas atividades de
investimentos
5.867.982 (2.907.430)
equivalentes de caixa. Caixa compreende numerário em espécie e depó- Baixas
sitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são depósitos bancários Saldo final
37.986.387 ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
(250.784) (200.312)
de curto prazo, de alta liquidez, e são prontamente conversíveis em um
31/12/2018 Emprétimos a sócios
(5.904.526) (7.235.500)
montante conhecido de caixa, estando sujeitos a um insignificante risco Saldo inicial
37.986.387 Empréstimos
de mudança de valor. b. Contas a receber. Correspondem aos valores a Adições
(2.907.430) Dividendos propostos
Caixa Liquido proveniente das atividades
receber de clientes pela venda de mercadorias ou prestação de serviços Baixas
(6.155.310) (7.435.813)
no decurso normal das atividades, demonstrados a valores presente e de Saldo final
35.078.957 de financiamento
realização. A provisão com perdas de créditos de clientes é calculada com 8- Fornecedores
31/12/2019
31/12/2018 AUMENTO /REDUÇÃO LIQUIDO DO CAIXA
base em análise de risco dos créditos, que considera o percentual de dupli- Fornecedores nacionais
18.206.361
18.170.179 E EQUIVALENTE DE CAIXA
catas vencidas, a liquidez de mercado e o nível de crédito, sendo suficiente Fornecedores estrangeiros
1.914.829
1.685.605 Caixa e equivalentes de caixa
649.221 4.918.359
para cobrir perdas sobre os valores a receber. c. Estoques. Os estoques
20.121.189
19.855.783 no início do exercicio
Caixa e equivalentes de caixa
estão demonstrados pelo menor valor entre o valor líquido de realização 9- Empréstimos e financiamentos
31/12/2019
31/12/2018 no Fim do Exercício
(3.426.633) 4.918.359
e o custo médio de produção ou preço médio de aquisição. O valor líquido Consórcios a pagar Santander
209.666
768.917 AUMENTO /REDUÇÃO LIQUIDO DO CAIXA
realizável corresponde ao preço de venda no curso normal dos negócios, Banco Itaú S.A.
3.666.465
5.540.855 E EQUIVALENTES DE CAIXA
(4.075.854)
menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados neces- Banco Bradesco S.A.
847.314
1.525.165
sários para a realização da venda. As provisões para estoques de baixa Banco do Brasil S.A.
- 15. Outras despesas com vendas
31/12/2019
31/12/2018
rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consideradas necessá- FINAME 1.306.128
2.049.700 Comissões e corretagens
(5.846.337)
(6.341.975)
rias pela Administração. d. Ativo e passivo circulante e não circulante. Itau Consórcio
16.160
210.080 Terceirização de mão de obra
(3.379.442)
(3.240.154)
Os ativos são demonstrados pelos valores de realização e os passivos Portobens
198.655
261.331 Diesel
(1.256.532)
(648.362)
pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, se aplicáveis, os rendi6.244.388
10.356.048 Manutenção de veículos
(391.676)
(382.084)
mentos, encargos e variações monetárias correspondentes. A apropriação Passivo circulante
3.916.621
3.802.880 Contratos e encartes
(3.957.706)
(3.163.461)
dos rendimentos e encargos mensais pactuados é calculada pelo método Passivo não circulante
2.327.767
6.553.168 Energia elétrica
(198.521)
(189.355)
linear. Os rendimentos ou encargos proporcionais aos dias decorridos no
6.244.388
10.356.048 Serviços prestados P.J.
(1.006.383)
(1.037.850)
mês da contratação das operações são apropriados dentro do próprio mês, 10- Obrigações tributárias
31/12/2019 31/12/2018 Seguros de veículos
(524.936)
(421.577)
pro rata dia. A Administração da Companhia não identificou a necessida- ICMS a recolher
791.206
950.354 Alimentação
(554.153)
(404.180)
de de constituição de ajuste a valor presente de seus ativos e passivos, ICMS complementar a recolher
1.267
1.583 Carga e descarga
(694.435)
(604.020)
conforme previsto no CPC 12. e. Provisões. Uma provisão é reconhecida IPI a recolher
107.318
109.886 Vale transporte
(191.711)
(81.789)
no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constitu- INSS a recolher-terceiros
27.337
23.134 Peças e materiais
(2.474)
(450)
ída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso FGTS a recolher
198.335
190.762 Pedágios
(314.381)
(309.336)
econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são re- IRRF a recolher-salários
75.579
150.516 Fretes e carretos
(1.408.365)
(3.194.782)
gistradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. IRRF a recolher-terceiros
6.734
7.836 CEDAE
(101.142)
(80.799)
f. Apuração do resultado e reconhecimento de receita. O resultado é PIS a recolher
(48.162)
(4.402) Outros
727.265
2.560.077
apurado em conformidade com o regime contábil de competência. g. Esti- COFINS a recolher
(203.591)
34.087
(19.100.932)
(17.540.097)
mativas contábeis. A elaboração de demonstrações contábeis de acordo ISS a recolher
29.453
22.616 16. Despesas administrativas
31/12/2019 31/12/2018
com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração CSLL/PIS/COFINS retidos a recolher
17.434
15.873 Manutenção de software
(547.787) (394.221)
use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Provisâo p/ IR -PJ
79.556
- Telefonia móvel
(192.920) (229.833)
Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas Provisão p/ Contribuição Social
37.280
- Exames médicos
(280.260) (284.087)
incluem o valor residual do ativo imobilizado, intangível e provisão para Convênio Senai a recolher
11.119
15.407 Serviços prestados P.F.
(38.452)
(50.736)
contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas Convênio Sesi a recolher
16.679
23.110 Serviços prestados P.J.
(1.446.944) (1.105.225)
poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões ICMS Retido a recolher
159.647
176.537 Lucros distribuídos para empregados
(222.877) (263.282)
inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa as esti- Contribuição Sindical
- Manutenção de hardware
(279.068) (211.051)
mativas e premissas pelo menos anualmente.
INSS a Recolher-folha
597.901
588.584 Cursos e seminários
(34.386)
(29.399)
- Serviços de internet
3. Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2019
31/12/2018 Icms Impostos não recuperados
(56.208) (335.799)
1.905.092 2.305.882 Plano de saúde
Caixa
32.611
64.413
(256.159) (250.426)
Bancos conta movimento
(1.985.252)
(404.254) 11- Parcelamentos. A Companhia optou pelo REFIS, normatizado pela Lei Material de expediente
(85.815)
(91.179)
Aplicações financeiras
1.408.771
1.930.720 11.941/09 e MP 470/09, para parcelamento de seus tributos. Os parcelamentos Peças e materiais
(6.849)
(5.287)
(102.531)
(71.508)
(543.870)
1.590.880 são amortizados mensalmente e estão atualizados monetariamente pela Vale transporte
(47.967)
(64.440)
4. Contas a receber - clientes
31/12/2019
31/12/2018 variação da SELIC. Em 2017 a empresa optou também pelo Parcelamento Manutenção predial
Energia elétrica
(123.203) (122.460)
Duplicatas a receber
21.676.986
21.668.288 PERT da MP 783/17 Os valores estão apresentados conforme a seguir:
31/12/2019 31/12/2018 Telefonia fixa
(43.807)
(39.437)
Cheques a receber
750.273
748.531
Passivo circulante
2.059.921 1.422.896 Medicamentos
(120.542) (102.056)
Devoluções de clientes
- Passivo não circulante
4.896.519 6.324.860 CEDAE
(39.871)
(28.236)
Cheques devolvidos
174.711
174.711
6.956.440 7.747.755
(79.377)
(77.171)
Créditos não identificados
(499.917)
(496.336) 12 Patrimônio líquido. a. Capital social. O capital social integralizado da Manutenção equipamentos (ou máquinas)
Honorários advocatícios
(43.531) (104.341)
(138.635)
(134.299) Companhia em 31 de dezembro de 2019, em moeda corrente nacional, é Alimentação
Adiantamento de clientes
(261.195) (222.901)
21.963.418
21.960.894 de 18.000.000,00 (Dezoito milhões de reais), representado por 30.000.000 Outros
(1.581.769) (1.709.054)
5. Estoques
31/12/2019
31/12/2018 de ações nominativas, sem valor nominal, sendo 23.723.885 ordinárias e
(5.891.518) (5.792.128)
Mercadorias (Revenda)
116.067
84.460 6.276.115 preferenciais. b. Reserva de lucros. A reserva legal é constituída 17. Receitas e despesas financeiras
31/12/2019 31/12/2018
Produtos acabados
4.593.237
5.042.820 anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício, e não Despesas financeiras
Matérias primas
6.428.644
5.705.672 poderá exceder a 20% do capital social.
Descontos concedidos
(4.533.928) (5.473.933)
31/12/2019
31/12/2018 Despesas bancárias
Embalagens
2.351.812
2.067.239 13- Receita operacional líquida
(119.500)
(469.187)
Material de expediente
4.647.896
4.761.035 Receita operacional bruta
Juros sobre empréstimos bancários
(3.771)
(394.292)
244.363.541
267.568.115 Despesas de cobranças
(204.427)
(201.812)
2.261.434
1.975.344 Receita bruta de vendas
Estoques em poder de terceiros
Variação cambial passiva
(158.511)
(374.086)
20.399.090
19.636.571 Deduções da receita
(5.498.920)
(8.901.478) Encargos/multas/juros Parc. PERT
(64.793)
(115.775)
6. Impostos a recuperar
31/12/2019
31/12/2018 Cancelamentos e devoluções de vendas
(25.392.354)
(27.670.483) Variação monetária parc. MP 783/17 Parc. PERT
(12.029)
(5.642)
IRRF a Recuperar
- ICMS sobre vendas
(7.051.377)
(7.829.814) Variação monetária parcelamento Lei 11.941
(237.704)
(198.008)
ICMS imobilizado
659.559
397.336 PIS e COFINS
IPI
(1.464.987)
(1.535.239) Despesas diversas
IRPJ a recuperar
463.758
463.758 ICMS ST sobre vendas
(2.153.172)
(2.368.036) Juros pagos
(5926,57)
(1022,73)
CSLL a recuperar
166.233
166.233 Receita operacional líquida
202.802.731
219.263.066 Variação monetária passiva
161.082
160.105 14 Despesas com pessoal
IRRF sobre aplicação financeira a recuperar
31/12/2019
31/12/2018 Seguros sobre operações financeiras
1.450.632
1.187.432 Salários
(8.526.165)
(7.854.508) IOF
7 Imobilizado
31/12/2019
INSS
(2.331.332)
(2.143.855) Juros s/ Leasing
(35.351)
(1.699)
Taxa de
Salário administrativo
(3.010.423)
(2.839.081) Encargos emprestimos / Leasing financeiro
(721.393)
(559.734)
depreciaINSS administrativo
(1.041.076)
(971.659)
(6.097.333) (7.795.192)
ção a.a%
Custo Depreciação
Líquido FGTS
(764.890)
(803.462) Receitas financeiras
31/12/2019
31/12/2018
Terrenos
(744.150)
(669.692) Receita de aplicação financeira
26.655
26.655 Décimo terceiro salário
11.734
9.170
Férias
(1.037.959)
(918.457)
Edificações
Descontos obtidos
292.268
353.353
4%
10.567.899
(4.789.530) 5.778.369
INSS
sobre
provisão
de
férias
(294.206)
(266.993)
Juros recebidos
408.770
1.204.631
Instalações
10%
1.868.944
(1.867.037)
1.907
Indenizações trabalhistas
(146.415)
(317.177) Variação cambial ativa
164.338
ADMINISTRAÇÃO 119.039
Máquinas e
Salário
educação
(244.070)
(221.093)
Variação monetária ativa
2.380
Equipamentos
10%
14.589.129 (11.481.572) 3.107.557
INSS
sobre
13°
salário
(212.381)
(193.460)
Receitas diversas
70.303
74.509
Informática
20%
2.916.081
(2.379.693)
536.387
Décimo
terceiro
salário
administrativo
(275.734)
(256.403)
Bonificações recebidas
61.143
29.580
Moveis e utensílios
10%
703.543
(657.127)
46.416 FGTS administrativo
(238.554)
(235.113)
963.258
1.837.961
Veículos
5%
8.815.113
(3.774.587) 5.040.526 SESI
(146.442)
(132.656)
(5.134.075)
(5.957.231)
Imobilizado Leasing
Outros administrativos
846.816
(791.417)
Diretoria Executiva
Financeiro
2.732.038 Indenizações trabalhistas administrativas
(184.205)
(165.558)
Presidente: Renata Baroni Coelho;
Outros
(132.595) 1.326.981 Outros
4% e 10% 1.459.576
234.870
(215.477)
Diretor de Compras: José Antonio Gomes Coelho;
40.946.939 (25.082.141) 18.596.836
(18.116.315)
(18.996.060)
Diretor de Vendas: Cleucio Golçalves Lantimant
Conselho de Administração
Diretora Administrativa: Maria de Fátima de Almeida Coelho;
Presidente: Silvia Maria Soares Coelho Lantimant; Conselheiros: Paulo Roberto Gomes Coelho; José Carmelo Mastrangelo e Cleucio Gonçalves Lantimant Contador: Francisco Alves de Carvalho - CPF 002.323.597-76 - CRC 069347-0

