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Armadilha no auxílio a estados e municípios

Projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados esta semana

BC pede à Casa da Moeda para imprimir dinheiro

IPCA registra defl ação, mas preços 
das passagens aéreas voltam a subir

O Ibovespa seguiu com mais 
uma semana agitada, não somen-
te pelo corte da taxa de juros, mas 
também pela alta da moeda norte-
americana, que chegou a R$ 5,83. 
Porém, nesta sexta-feira, o dólar 
caiu para R$ 5,74, mas na semana 
a alta foi de 5,5%.

“O dólar voltou a cair hoje (sex-
ta) em razão das conversas entre os 
EUA e a China, o que arrefeceu o cli-
ma entre as duas potências. Existem 
chances de a moeda norte-americana 
ultrapassar os R$ 6. O mercado está 
volátil e reflete muito o que ocorre 
no dia. Além de estar muito sensível, 
temos uma incerteza política e eco-
nômica no país”, destacou o chefe de 

renda variável da Messem Investi-
mentos, William Teixeira.

Sobre a possibilidade de o Go-
verno Federal tentar reanimar a 
economia com privatizações após a 
pandemia, Teixeira alerta que esse 
tipo de ação no curto prazo seria 
difícil, pois isso exigiria um apetite 
por novos negócios que boa parte 
dos investidores não apresentam 
neste momento.

A Bolsa de Valores (B3) fe-
chou em alta de 2,75% nesta sex-
ta-feira, acima dos 80 mil pontos 
(80.263,35). Na semana, ficou pra-
ticamente estável (queda de 0,3%). 
No ano acumula uma queda de 
30,6%.

Desemprego nos EUA fi ca abaixo do esperado, mas preocupa

Doria estende 
isolamento em 
São Paulo até
31 de maio

O governador de São Paulo, 
João Doria Jr. (PSDB), anunciou 
nesta sexta-feira que estenderá a 
quarentena no estado até o final de 
maio. “Como governador, queria 
dar uma notícia diferente da que 
vou dar agora. Mas o cenário é de-
solador. Teremos que prorrogar a 
quarentena até o dia 31 de maio. A 
quarentena evita a propagação da 
doença”, disse.

Segundo o governador, com a 
quarentena 51 vidas são salvas a 
cada dia no estado.

Najara Araujo/Agencia Camara

Na manhã desta sexta-feira, o 
Departamento do Trabalho norte-
americano divulgou o número dos 
pedidos iniciais de seguro-desem-
prego referente à última semana 
do mês de abril. Os dados perma-
neceram acima da média do pe-
ríodo, registrando 3,169 milhões 
ante a projeção de 3 milhões. No 
comparativo anual, em 2019 fo-
ram registrados 230 mil pedidos 
do benefício no período.

Apesar de os números ultrapas-
sarem os 30 milhões de desempre-
gados, esta foi a primeira vez em 
que os pedidos iniciais ficaram 

abaixo da sequência de altas ini-
ciada na última semana de março, 
quando a economia norte-ameri-
cana foi atingida pela pandemia, 
explica Ernani Reis, analista da 
Capital Research.

“O processo de demissão nos 
EUA foi rápido, possivelmente 
na intenção de preservar o cai-
xa das pequenas e médias em-
presas ou até mesmo antecipar 
o fechamento dos negócios que 
já enfrentaram alguma restrição 
financeira. O modelo de contra-
tação também é diferente e fa-
vorece ao trabalhador após a sua 

dispensa, diferente do modelo 
europeu que estimula a empresa 
e protege os trabalhadores por 
leis mais duras”, analisa Reis.

Outro indicador que pode in-
dicar que a economia americana 
estaria próxima de se estabilizar 
é a geração de novos postos de 
trabalho (payroll). Em abril foram 
cortados 20,5 milhões postos de 
trabalho. “O número, apesar de 
alarmante, está dentro do espera-
do para o período, ficando abaixo 
da projeção inicial de 22 milhões. 
Outro dado que segue o mesmo 
caminho é a taxa de desemprego, 

que disparou 14,7% no mês de 
abril, mas permaneceu abaixo da 
projeção dos 16% para o período”, 
afirma o analista.

Ele frisa que o mesmo deve 
acontecer aqui no Brasil. “Já 
é consenso que os dados do 
desemprego no país tendem a 
aumentar significativamente 
a partir de abril. Sendo assim, 
o momento precisa ser enca-
rado com muita atenção pelas 
autoridades, que necessitam 
começar a tratar a crise com a 
seriedade que ela demanda”, fi-
naliza a análise.

A pedido do Banco Central, a 
Casa da Moeda, que é responsável 
pela produção das cédulas brasilei-
ras, solicitou na segunda-feira aos 
seus funcionários que aumentem a 
produção de dinheiro físico a par-
tir deste mês para fazer frente ao 
pagamento do auxílio emergencial, 
segundo ofício obtido com exclu-
sividade pela agência de notícias 
Reuters. O BC teme que falte din-
heiro físico para pagar a renda mín-
ima emergencial a 60 milhões de 

pessoas, o que corresponde a mais 
de R$ 36 bilhões.

A impressão não significa que o 
BC atendeu aos pedidos de econo-
mistas de várias tendências e vai 
criar dinheiro. Por enquanto, é ap-
enas a escassez de dinheiro físico, 
pois o pagamento emergencial, na 
maioria dos casos, é sacado nos 
caixas eletrônicos e lotéricas.

O secretário de Política 
Econômica, Adolfo Sachsida, disse 
à Reuters que havia um “problema 

técnico com as fontes de paga-
mento” dos fundos, mas negou que 
houvesse qualquer problema com 
falta de moeda. O Banco Central 
confirmou à agência de notícias 
que está em negociações com a 
Casa da Moeda para antecipar o 
recebimento da produção contrata-
da para o ano, dizendo que já houve 
um aumento de 23% na quantidade 
de moeda forte em circulação em 
abril, um aumento de R$ 55,5 bil-
hões em relação ao ano anterior.

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) de 
abril registrou deflação de 0,31%. 
Esta é a menor variação mensal 
para o IPCA desde agosto de 1998 
(-0,51%). No ano, o Índice acu-
mula alta de 0,22% e, nos últimos 
12 meses, de 2,40%. A taxa ne-
gativa era esperada por analistas, 
mas acabou vindo mais forte que 
o previsto, que era uma queda de 
0,24%.

Dos nove grupos de produtos e 
serviços pesquisados, seis tiveram 
deflação em abril, e o maior impac-
to negativo do mês, 0,54 ponto per-
centual (p.p.), veio do grupo Trans-
portes (que teve queda de 2,66%). 
No lado das altas, destaca-se o gru-
po Alimentação e bebidas (1,79%), 

que acelerou em relação a março, 
com impacto de 0,35 p.p. no IPCA 
de abril.

A queda no grupo dos Trans-
portes deve-se sobretudo ao recuo 
observado nos preços dos combus-
tíveis (-9,59%), em particular da 
gasolina (-9,31%). Passagens aére-
as registraram alta (15,10%) após 
três meses consecutivos de quedas.

A maior contribuição positiva 
no índice do mês (0,35 p.p.) veio 
de Alimentação e bebidas (1,79%), 
que acelerou em relação ao resulta-
do do mês anterior (1,13%).

O IPCA é calculado pelo IBGE e 
se refere às famílias com rendimen-
to monetário de um a 40 salários 
mínimos e abrange dez regiões me-
tropolitanas e mais seis municípios.

Dívida adiada será 
corrigida diariamente 
e incorporada ao 
saldo a pagar

O auxílio financeiro aos estados, 
DF e municípios esconde armadi-
lhas que podem prejudicar as con-
tas das unidades da federação, aler-
ta Paulo Lindesay, coordenador do 
Núcleo da Auditoria Cidadã no Rio 
de Janeiro. O Projeto de Lei Com-
plementar (PLP) 39/20 foi aprova-
do esta semana e prevê pagamento 
de R$ 60 bilhões em quatro parce-
las mensais. Outros R$ 49 bilhões 
virão por meio da suspensão tem-
porária e renegociação de dívidas 
com a União e com bancos públi-
cos e mais R$ 10,6 bilhões pela 
renegociação de empréstimos com 
organismos internacionais.

Lindesay salienta que os encargos 
das dívidas não pagas serão aparta-
dos e incorporados ao saldo devedor 
e atualizados pelos encargos finan-
ceiros contratuais em janeiro de 2022  
(conforme o artigo 2º § 1). “A dívida 
pública é corrigida diariamente. Uma 
verdadeira armadilha financeira para 
os estados, DF e municípios. Quem 
não conseguir pagar os valores em-
prestados pela União, terá esses valo-
res apartados e corrigidos financeira-
mente, de acordo com o contrato da 
dívida”, afirma.

“No caso do Rio de Janeiro, o va-
lor apartado e corrigidos financei-
ramente, no auxílio financeiro pela 

Lei Complementar 156/2016, foi 
de R$ 6 bilhões, durante 18 meses. 
No Regime de Recuperação Fiscal, 
Lei Complementar 159/2017, esse 
saldo cresceu a R$ 9 bilhões. Em 
fevereiro de 2020, corrigido men-
salmente, o saldo a pagar na Con-
ta Gráfica está em R$ 44 bilhões, 
que serão corrigidos até agosto de 
2026”, destaca Lindesay.

O coordenador da Auditoria Ci-
dadã no Rio de Janeiro enumera 
outros pontos preocupantes:

– Renúncia de ações judiciais de 
dívida pública contra a União

– Exclusão do auxílio financeiro 
ao entes federativo que ajuizarem 
ação judicial contra a União

– Securitização de dívidas públi-
cas

– Proibição de aumento da des-
pesa com pessoal que não atenda a 
critérios específicos e bastante res-
tritivos

– Proibição de conceder vanta-
gem, aumento, reajuste ou adequa-
ção de remuneração

– Proibição de criar cargo, em-
prego ou função e alteração de es-
trutura de carreira com  aumento de 
despesa

– Proibição de contratação de 
pessoal exceto as vacâncias de car-
gos efetivos ou vitalícios, contrata-
ções temporárias e alunos de órgão 
de formação militar

– Proibição de concurso publico
– Proibição de criação de despesa 

obrigatória de caráter continuado e re-
ajuste dessa despesa acima do IPCA

– Proibição da contagem de tem-
po para concessão de anuênio, triê-
nio, quinquênio, licenças-prêmio e 
demais mecanismos equivalentes.

Especialista não descarta dólar 
ultrapassar a barreira de R$ 6
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Até meados do início do 
século XXI, segmentar os 
setores sociais era muito di-
fícil e caro. Grande parcela 
dos meios de comunicação e 
divulgação relevantes eram 
analógicos, e ainda por cima 
centralizados e mediados por 
grandes emissoras de TV, rá-
dio, jornais, editoras, estú-
dios de cinema e operadoras 
de telefonia. Essa enorme 
estrutura de oligopólios e 
monopólios informacionais 
era uma grande dificuldade 
a ser driblada, que exigia in-
fluência política e vultosos 
recursos a serem emprega-
dos.

Ou seja, na prática as 
operações de desinforma-
ção eram quase privativas 
das grandes potências, que 
contavam com o apoio do 
establishment em suas áreas 
de influência global, ou com 
um aparato alternativo, com 
recursos financeiros e tecno-
lógicos suficientes para se 
projetar sobre a população 
alvo.

Contudo, nos últimos 
anos isso mudou. A indústria 
de tecnologia da informa-
ção e internet foi adquirindo 
magnitude, pequenas em-
presas outrora dependentes 
de seus Estados se tornaram 
gigantescas, e as novas tec-
nologias digitais adentraram 
profundamente amplas esfe-
ras da vida, ampliando expo-
nencialmente a comunicação 
e divulgação informacional 
entre os indivíduos.

Em certo sentido, criou-se 
a ilusão de que as pessoas se 
comunicam entre si, postam 
seus conteúdos e articulam-
se em grupos, sem que exista 
um mediador como outrora. 
Mas, como observado, essa 

é tão somente uma miragem 
coletiva construída pelos 
novos monopólios da era da 
informação, que estão subs-
tituindo as empresas forma-
tadas pelo período industrial.

Essa imersão social em 
um mundo digital permitiu 
que essas empresas digitais 
passassem a coletar milhares 
de informações sobre cada 
um de seus usuários, que 
passam não somente pelo 
consumo, orientação reli-
giosa e tendências políticas, 
mas também pelos medos, 
ansiedades e fobias.

A cada “like” dado em um 
conteúdo, se tem um conjun-
to de preferências coletadas. 
A cada “quiz de personali-
dade” preenchido para saber 
em qual país se teria nascido, 
ou qual líder da história se 
teria sido, o usuário dá aces-
so a toda sua gama de “ami-
gos”, para além de fornecer 
profundas informações so-
bre sua individualidade.

Assim, empresas especia-
listas em análise de dados e 
uso de técnicas psicológicas 
começaram a ter à sua dis-
posição informações qua-
litativas sobre centenas de 
milhões de pessoas, armaze-
nadas e analisadas em gran-
des repositórios de dados co-
nhecidos como bigdata.

Essa soma do uso de téc-
nicas de operações de desin-
formação e operações psico-
lógicas, com crise política 
ou econômica e capacidade 
de segmentação primorosa, 
finalmente adquiriu maturi-
dade em meados dessa déca-
da. Uma expressão pública 
desse amadurecimento da 
indústria de desinformação 
foi justamente a atuação da 
empresa Cambridge Analyti-

ca no plebiscito na Grã-Bre-
tanha para saída da União 
Europeia e posteriormente 
nas eleições presidenciais 
dos EUA em 2016.

Em ambos os casos fo-
ram produzidas milhares de 
desinformações personali-
zadas, voltadas para atingir 
cada pequeno setor social 
identificado como fragili-
zado pelo contexto de cri-
se. Cada receio, ansiedade 
ou fobia foi paulatinamente 
identificado, explorado e fi-
nalmente potencializado, de 
maneira que as pessoas de-
senvolvessem atitudes que 
se toma quando se tem medo 
ou pavor. Esse tipo de opera-
ção informacional, mais do 
que somente modificar opi-
niões, objetiva mudar atitu-
des e comportamentos.

Para os não iniciados nes-
sa batalha de algoritmos que 
promovem desinformação, e 
sua potencialização por em-
presas e setores que desejam 
promover mudanças radi-
cais, o comportamento de 
parte da sociedade se tornou 
inexplicavelmente absurdo. 
O porteiro simpático, a tia 
querida, o empresário ge-
neroso, abruptamente mes-

claram sua conduta anterior 
com um comportamento 
cada vez mais raivoso e ina-
cessível ao debate racional 
de ideias.

Morte, subversão e medi-
das ditatoriais entraram na 
ordem do dia e dos discur-
sos. A reação de quem se de-
parou com estas novas narra-
tivas também se radicalizou 
pela frustração, e potenciali-
zou muitas vezes a completa 
ruptura dos espaços de deba-
te. Ao não entender o fenô-
meno, atua-se combatendo 
suas odiosas consequências 
e não sua origem – o estímu-
lo do medo.

Qualquer indivíduo que 
possui fobias sabe que, 
quando estas são estimula-
das, muitas vezes provocam 
um pavor quase incontrolá-
vel e não racional. Quando 
acionadas, elas têm a capa-
cidade de retirar do sujeito 
qualquer nível de pensamen-
to objetivo, recorrentemente 
fazendo com que esse atue 
contra seus próprios interes-
ses de longo prazo.

O medo evoca reações que 
estão presentes na mente, mas 
de forma subjacente, instinti-
vas. Muitas vezes são compor-
tamentos herdados que sequer 
são percebidos até serem evo-
cados. Preconceitos históricos 
como racismo, aporofobia ou 
jingoísmo são acionados pelo 
processo de desinformação e 
surgem como respostas rápidas 
e simples para enfrentar rapida-
mente a percepção fabricada da 
pseudoameaça em curso.

Como consequência am-
pla desse processo de fabri-
cação de medo individual, 
as relações sociais vêm 
sendo profundamente de-
compostas. É que, aturdi-

das pela velocidade e rela-
tiva imprevisibilidade das 
mudanças tecnológicas, as 
sociedades permaneceram 
passivas, enquanto parti-
dos, instituições e tradições 
democráticas foram e vêm 
sendo varridos.

Tenta-se convencer com 
argumentos os setores radi-
cais, fazendo chamamentos 
à sua racionalidade. Todavia, 
como observado, pessoas to-
madas de receio e descontrole 
não estão abertas a quase ne-
nhuma ponderação, exceto a 
saída messiânica apresentada 
como solução simples do apu-
ro imaginário. Em um mundo 
intrincado e de difícil leitu-
ra, a aparente banalidade das 
respostas com desinformação 
gera conforto às suas vítimas. 
Além de acionarem velhos 
preconceitos, simplificam 
as explicações e criam uma 
aparente facilidade de en-
tendimento em um contexto, 
na verdade, hipercomplexo. 
Assim, vende-se igualmente 
autoestima aos obtusos, em 
que para mudar todo sistema 
político herdado, por exem-
plo, basta honestidade e senso 
comum.

A solução para combater 
esse processo de maneira 
eficaz é atingir a origem, os 
atores provocadores desse 
fenômeno, que são as em-
presas provedoras de redes 
sociais e os grupos fomenta-
dores de desinformação. Os 
algoritmos dessas empresas, 
longe de serem isentos, são 
os que selecionam conteú-
dos como a “terra plana”, “o 
baixo risco do coronavírus” 
ou as teorias da conspiração 
mais diversas. Paralelamen-
te, também vendem dados de 
seus usuários ou permitem 

que empresas e aventurei-
ros os coletem, de maneira a 
construírem enormes bancos 
de dados comportamentais.

Dar vazão a esses conteú-
dos não é garantir o direito de 
pensamento, é negar o pró-
prio valor do pensamento. 
Quantos não pagaram com 
a vida o menosprezo das va-
cinas, ou da atual pandemia, 
por exemplo? Essas orga-
nizações, que têm compro-
misso apenas com o lucro, 
agindo com total indiferença 
aos profundos danos sociais 
que estão causando, têm que 
ser implacavelmente perse-
guidas pelas leis e pelo Esta-
do de direito. Devem sofrer 
multas bilionárias tanto por 
seus algoritmos desbalan-
ceados quanto pelo forneci-
mento indevido de dados dos 
indivíduos. Para além disso, 
seus dirigentes e represen-
tantes devem ser processa-
dos criminalmente e presos. 
E por fim, caso essas corpo-
rações não se adequem, de-
vem ser impedidas de atuar.

Em um mercado competi-
tivo, sob uma sociedade livre 
e democrática, o que não fal-
tarão serão novas empresas 
que possam ser estimuladas a 
ocupar os lugares que venham 
a vagar. Enquanto o fluxo 
dessa droga chamada desin-
formação não for cortado em 
definitivo, em todas as esferas 
da vida – científica, econômi-
ca ou política, as pessoas com 
medo continuarão fechadas 
em si mesmas e no comporta-
mento autodestrutivo.

  Vladimir de 
Paula Brito

Doutor em Ciência da 
Informação, é agente da 

Polícia Federal.

Essas 
organizações, 
indiferentes 
aos danos que 
causam, têm 
que sofrer as 
penas da lei
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Negacionismo bolsonarista: até quando permitiremos que isso continue?
O fi lme Negação conta a 

história real do julgamento 
de Deborah Lipstadt, profes-
sora, historiadora e especial-
ista, após publicar um livro 
que se opunha o discurso 
dos chamados negadores 
do holocausto, capitaneado 
pelo escritor simpatizante 
do nazismo David Irving. 
Lipstadt foi acusada de di-
famação pelo mais contro-
verso historiador e assumi-
damente negador daquele do 
grande genocídio dos judeus 
durante a Segunda Guerra 
Mundial.

Como pano de fundo desse 
fi lme está a liberdade con-
stitucional de se expressar, 
mesmo que isso represente 
a negação do óbvio. Irving 
e seus seguidores negavam, 
peremptoriamente, a ex-
istência do massacre de mais 
de 6 milhões de judeus nos 
campos de concentração na-
zista. Com efeito, esse fi lme 
põe em discussão o limite 
da liberdade de expressão! 
Podemos amparados nesta 
liberdade negarmos os fatos 
notórios?

Essa discussão pode ser 
transportada para o mo-
mento em que vivemos no 

Brasil, na medida em que a 
autoridade máxima do país, 
reiteradas vezes, utiliza-se 
dos inúmeros meios de co-
municação, institucionais ou 
não, para negar a relevân-
cia da crise sanitária mun-
dial, desdenhando do óbvio, 
como se fosse uma avestruz 
na iminência do abate.

O presidente Bolsonaro 
vem dizendo em grande 
escala que a população 
brasileira deve voltar às 
atividades normais, perman-
ecendo em isolamento ape-
nas e tão somente o grupo de 
risco, que seriam os maiores 
de 60 anos e os com determi-
nadas comorbidades.

Este discurso irrespon-
sável do presidente está no 
mesmo sentido do discurso 
proferido pelo prefeito de 
Milão Giuseppe Sala, que 
no fi m de fevereiro convo-
cou os milaneses a saírem 
as ruas em meio a pandemia. 
Naquela oportunidade, tal 
como ocorre no Brasil hoje, 
a Itália, em especial a região 
de Milão, contava com baixo 
índice de contágio e morte; 
hoje, passados pouco mais 
de dois meses da irrespon-
sável fala do alcaide, o país 

conta com mais de 30 mil 
mortos e um colapso sem 
precedentes no sistema de 
saúde, com falta de mecanis-
mos que possam salvar as 
vidas.

Por outro lado, os grandes 
líderes mundiais, como Don-
ald Trump, Boris Johonson, 
Angela Merkel, Emmanuel 
Macron, Vladimir Putin, 
dentre outros, conclamam 
que a população respeite o 
isolamento voluntário hori-
zontal e só saiam de casa 
por questões emergenciais. 
Alguns líderes desses refe-
ridos tomaram tal decisão 
após sofrerem na carne o 
fruto do seu descaso com 
a pandemia. Não podemos 
olvidar que a maior nação 
do mundo, a mais preparada, 
é hoje o epicentro da crise 
sanitária e não sabe como irá 
enfrentá-la

A Espanha, no mesmo 
caminho da Itália e Estados 
Unidos, relutou ao determi-
nar o isolamento horizontal 
e o fez, tal como o nosso 
“Messias Bolsonaro”, pen-
sando na economia em det-
rimento da vida humana, 
hoje conta seus milhares de 
mortos.

Contudo, em que pese as 
evidências catastrófi cas decor-
rentes do descaso no combate 
prévio ao coronavírus, o pres-
idente Bolsonaro, em seu dis-
curso negacionista, continua 
a tratar a crise sanitária como 
uma gripezinha, a qual não 
pode pará-lo, mesmo porque 
ele é o “Messias”. Todavia, 
seu comportamento mis-
antropo pode levar o sistema 
de saúde brasileiro ao co-
lapso, tal como está a ocorrer 
no Estado de Nova York nos 
Estados Unidos da América, 
resultando no extermínio de 
centena de milhares de pes-
soas.

Esta atitude vil do presi-
dente “Messias” confi gura 
como crime de “lesa-pátria”, 
descrito na Lei de Segurança 
Nacional (Lei 7170/83), uma 
vez que levará a morte de 
muitos brasileiros, as quais 
poderiam ser reduzidas, 
como na Alemanha e Coreia 
do Sul, com a adoção prévia 
do isolamento horizontal 
que Sua Excelência reluta 
em aceitar como a medida 
mais adequada a ser tomada 
nesse momento.

Esse comportamento des-
respeitoso e irresponsável do 

presidente restou sedimen-
tado quando Sua Excelên-
cia saiu às ruas de Brasília 
com o nítido propósito de 
dizer à nação que ele não 
respeita orientação alguma 
de médicos infectologistas e 
sanitaristas, deixando, sub-
liminarmente, a mensagem 
que todos devem voltar ao 
convívio humano.

Entretanto, esqueceu-se 
que tal conduta, além de 
ser irresponsável, digna das 
fanfarronices de sua época 
de deputado federal, expôs 
a comitiva que o acompan-
hava, que são servidores pú-
blicos, pais de família, que 
têm idosos em seu círculo de 
amizade, que podem se con-
taminar e propagar a doença 
para seus entes. Está mais 
que na hora de Bolsonaro 
deixar o palanque e começar 
a governar o Brasil.

De outra parte, cabe às 
autoridades institucionais e 
à Ordem dos Advogados do 
Brasil, que depois de anos 
de marasmo e leniência con-
veniente tem se manifestado 
nos limites da sua posição 
constitucional, impedirem 
que o presidente “Messias”, 
utilizando-se de mecanis-

mos de comunicação públi-
cos, continue a prestar um 
desserviço à nação, colocan-
do em risco parte da popula-
ção que ainda acredita em eu 
discurso populista.

O Poder Judiciário, insta-
do a se manifestar, não pode 
se furtar a pôr um freio nas 
sandices perpetradas por esse 
Senhor e seus seguidos, que 
utilizando-se de uma “guerra 
santa cibernética” está prestes 
a colocar o sistema de saúde 
do país em colapso.

Ora, os grandes infectolo-
gistas e autoridades sani-
tárias do Brasil e do mundo 
estariam errados e “Mes-
sias” estaria certo? Acor-
dem, brasileiros, porque a 
irresponsabilidade de um 
governante pode tirar a vida 
de seus pais, avós e fi lhos.

Bolsonaro esqueça a políti-
ca e pense na vida dos mil-
hões de brasileiros antes de 
sair falando bobagens em rede 
nacional. Como está no seu 
slogan: “mais Brasil e menos 
Brasília”! Faça isso ser ver-
dade, senhor presidente.

  Marcelo Aith
Professor de Direito Penal na 

Escola Paulista de Direito.
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Quem são os exterminadores 
de CNPJs (e CPFs)

Três em cada quatro pequenas empresas não conseg-
uem ter acesso aos recursos teoricamente liberados pelo 
Governo Federal, mas que ficam retidos na burocracia, 
na falta de empenho dos bancos ou na ausência de con-
fiança dos empresários na condução da economia. Dos 
R$ 40 bilhões alocados para o financiamento da folha de 
pagamento das pequenas e médias empresas, apenas 1% 
(atenção, não é erro de digitação) foi liberado.

Nos Estados Unidos, a Small Business Administration 
(SBA), espécie de Sebrae turbinado, também está ofer-
ecendo empréstimos às pequenas empresas. Os juros são 
de 1% ao ano, e o dinheiro é destinado preferencialmente 
à folha de pagamento, mas também pode ser usado como 
capital de giro. No Brasil, os juros vão de 3,75% (para 
salários) até 13,75% (capital de giro).

As diferenças continuam: além das pequenas empre-
sas, podem recorrer à linha de empréstimo empreiteiros, 
trabalhadores por conta própria e empresas em que ap-
enas o dono atua (espécie de MEI).

Mas o que realmente transforma a linha emergen-
cial de lá uma mão na roda, e a de cá um fiasco, está 
nas condições: o empréstimo será perdoado se todos os 
funcionários permanecerem na folha de pagamento por 
oito semanas e o dinheiro for usado para, além da folha, 
aluguel, juros de hipotecas ou serviços públicos (pelo 
menos 75% do valor perdoado deve ter sido usado para 
pagar salários).

O perdão se baseia no fato de o empregador manter 
ou recontratar rapidamente os funcionários e manter os 
níveis salariais. O perdão será reduzido se o número de 
funcionários em período integral diminuir ou se os sa-
lários diminuírem.

Por fim, não são necessárias garantias.
Bolsonaro e Paulo Guedes podem responder agora 

quem são os exterminadores de CNPJs no Brasil?

2 x 0
Os hospitais de campanha prometidos pelo Governo 

e Prefeitura do Rio para o final de abril ainda não estão 
prontos. Mas, com a ajuda da iniciativa privada, a cidade 
do Rio de Janeiro ganhará a segunda unidade emergen-
cial nesta segunda-feira.

Com cinco dias de antecedência, o Hospital de Cam-
panha do Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca, abrirá 
as portas com 100 leitos operacionais; a partir de 22 de 
maio, contará com 200 leitos, sendo 50 de UTI e 150 de 
internação, voltados para atender os pacientes do SUS 
vítimas da Covid-19.

A Rede D’Or está à frente da construção e gestão da 
unidade (como também está no primeiro hospital de 
campanha, o da Lagoa-Barra), enquanto o Governo do 
Estado responde pelo terreno. Os custos estão orçados 
em R$ 50 milhões e serão divididos pelos seguintes pa-
trocinadores: Movimento União Rio, Rede D’Or, Stone 
Pagamentos, Mubadala, Qualicorp, SulAmérica Segu-
ros, Vale e Banco BV.

Enquanto isso, o hospital de campanha que o Gov-
erno do Estado constrói no Maracanã não tem previsão 
de inauguração, o da Prefeitura no Riocentro foi inaugu-
rado mas não funciona, e o de Nova Iguaçu está parado e 
talvez se mova para tornar-se mais um escândalo.

Já se vão 17 anos
Fica combinado assim: a gente acredita nas informa-

ções do serviço secreto dos EUA sobre a origem do coro-
navírus tão logo eles apresentem as armas de destruição 
em massa do Iraque.

Rápidas
O Hospital Adventista Silvestre assumiu a primeira 

colocação entre os hospitais que realizam transplantes de 
fígado no país, com taxa de 87% de sobrevida. Foram 
700 transplantes de fígado em nove anos *** A rede Me-
gamatte preparou combos promocionais para famílias no 
Dia das Mães. Com as lojas fechadas, investe nas entre-
gas: até o dia 17 serão gratuitas para quem pedir por um 
dos aplicativos mais populares e usar o código MEGA-
COMAMOR *** “Consumidor: Conheça seus Direitos 
durante a Pandemia” é o evento online que o Ibef-Rio 
realizará em 19 e 21 de maio, das 16h às 18h, com Wil-
liam Rocha, membro do conselho Jucerja e ex-membro 
Procon. Inscrições em agenda.ibefrio.org.br *** Nesta 
semana, dias 13 e 14, a Facha transmitirá diálogos com 
especialistas em Comunicação no seu canal oficial do 
YouTube. Na quarta, às 19h30, será com a coordenadora 
de marketing digital e conteúdo da rede do Club Med, 
Raquel Novaes. Na quinta, o primeiro será às 11h, sobre 
“Jornalismo participativo e comunitário em tempos de 
Covid-19”; o segundo às 15h, sobre “Gestão de Comu-
nicação durante uma crise de saúde Mundial”; fechando 
o dia, a palestra “Jornalismo Científico para leigos em 
tempos de pandemia”, às 18h.

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 2ª EMISSÃO 
EM SÉRIE ÚNICA DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIA-
RIOS 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 2ª Emissão em Série Única de Certificados de Recebí-
veis 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 13 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 encer-
rado em 31/12/2019. 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 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 vo-
tos 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 vir-
tude do não comparecimento de nenhum Titular. Aprovada, a matéria da ordem 
do dia será oponível a todos os Titulares dos CRA. Qualquer informação adicio-
nal 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.

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 (“Emis-
são” 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 acompanha-
das 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 ob-
ter votos de Titulares representando a maioria simples dos CRI em circulação. 
As demonstrações contábeis que não contêm ressalvas, podem ser considera-
das 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.

Retomada pós-pandemia 
passa pelo saneamento básico
R$ 16,5 mi para 
obras em 15 
estados. Mega 
sena acumulada 
chega a R$ 80 mi

Investimentos em infraes-
trutura, em especial em sane-
amento básico, serão a “mola 
propulsora” para a retomada 
dos negócios pós-pandemia. 
A proposta foi defendida 
pela economista Mônica de 
Bolle, pesquisadora-sênior 
do Peterson Institute for 
International Economics e 
professora da School for Ad-
vanced International Studies 
na Johns Hopkins Universi-
ty, um dia depois de o IBGE 
divulgar que há 18,4 milhões 
de pessoas sem água e esgo-
to no Brasil, 

Além da infraestrutura, 
defendeu a necessidade da 
proteção social e o protago-
nismo da sustentabilidade 
como o tripé para garantir os 
negócios na retomada que, 
segundo ela, deverá se dar 
em forma de “ziguezague”. 
“Como os países estão lidan-
do com esses três eixos é de-
cisivo para a saída da crise”.

Mônica destacou que in-
vestimentos em infraestrutu-
ra geram milhões de empre-
gos e movimentam diversos 
setores, como construção 
civil, por exemplo, e toda 

uma extensa cadeia de for-
necedores, cuja manutenção 
deve estar no foco da priori-
dade das grandes empresas 
no atual momento.

No tocante  a proteção 
social, Mônica acrescentou 
que países que estão conse-
guindo disponibilizar uma 
renda básica para autônomos 
e pessoas que estão no tra-
balho informal, tem obtido 
resultados positivos no iso-
lamento social. Já sobre a 
agenda do desenvolvimento 
sustentável, ela destacou que 
“a sustentabilidade entrou 
para ficar na pauta dos in-
vestidores e a pandemia veio 
acelerar a urgência de alguns 
temas que já vínhamos dis-
cutimos há bastante tempo”. 

Mônica ainda ressaltou 
que o amparo às popula-
ções vulneráveis no Brasil 
isso vem sendo feito com o 
auxílio emergencial de três 
meses, disponibilizado pelo 
Governo Federal. “Mas, ao 
que tudo indica, esse tempo 
deverá ser prorrogado, para 
garantir que esses trabalha-
dores fiquem em casa e di-
minuam a curva do contágio 
no país”.

Em sua análise lembrou 
que a “essa crise não é de 
natureza econômica no pon-
to de partida e, sim, de saúde 
pública”. Isso, segundo ela, 
impacta os cenários econô-
micos futuros e por isso a 
necessidade do planejamen-
to de longo prazo. “Não te-
remos uma retomada linear 
da economia, mas sim um 

movimento em ziguezague, 
com quarentenas intermi-
tentes, com relaxamento das 
medidas sanitárias e reim-
posições até conseguirmos 
zerar o contágio pelo coro-
navírus”.

R$ 1 mi para cada estado

Nesta sexta-feira, o Go-
verno Federal anunciou que 
mais de R$ 16,5 milhões fo-
ram liberados para garantir 
o andamento de importantes 
obras de saneamento bási-
co em 15 estados: Amapá, 
Bahia, Goiás, Minas Gerais, 
Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Pará, Pernambuco, 
Paraná, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rio Gran-
de do Sul, Santa Catarina, 
Sergipe e São Paulo. O Mi-
nistério do Desenvolvimen-
to Regional autorizou os 
pagamentos nesta semana. A 
mega sena acumulada che-
gou a R$ 80 milhões nesta 
semana.

De acordo com o ministro 
da Pasta, Rogério Marinho, 
as iniciativas são de extrema 
importância porque levam 
qualidade de vida à popula-
ção. “Saneamento básico é 
um direito das pessoas, pois 
garante mais saúde e evita 
uma série de outros proble-
mas. Estamos fazendo todos 
os esforços para que as obras 
continuem, os empregos se-
jam mantidos, e para apoiar 
os estados e municípios neste 
momento difícil, a fim de mi-
nimizar os impactos econô-

micos provocados pela pan-
demia” ressaltou Marinho.

Os investimentos da Se-
cretaria Nacional de Sane-
amento (SNS) são voltados 
a obras de abastecimento de 
água, esgotamento sanitá-
rio, saneamento integrado, 
manejo de resíduos sólidos 
e de águas pluviais, além de 
estudos e projetos na área de 
saneamento básico. A res-
ponsabilidade pela execução 
é dos estados e municípios e 
os pagamentos são realiza-
dos de acordo com a execu-
ção dos empreendimentos.

No Rio, a Defensoria Pú-
blica do Rio e o Ministério 
Público do Estado aguardam 
que o Tribunal de Justiça ana-
lise recursos ajuizados pelas 
duas instituições em ações 
coletivas que têm por objeti-
vo assegurar abastecimento 
d´água regular, principalmen-
te em comunidades carentes, 
tornando possível o combate 
ao avanço da Covid-19.  

A primeira ação civil pú-
blica que aguarda apreciação 
em segunda instância visa a 
obrigar a Companhia Esta-
dual de Águas e Esgoto (Ce-
dae), o Estado, o Instituto 
Rio Metrópole e o município 
do Rio a adotarem plano de 
emergência e contingência 
em todos os locais atendidos 
pelo sistema Guandu. O pe-
dido foi negado em primeira 
instância e o recurso da De-
fensoria e do MP, ingressado 
logo em seguida, ainda não 
foi analisado pelo desembar-
gador-relator.

Câmara aprova MP  que facilita venda de imóveis da União
A Câmara dos Deputados 

concluiu nesta sexta-feira, 
em sessão virtual remota, a 
votação da Medida Provisó-
ria (MP) 915/20, que facilita 
a venda de imóveis da União 
ao mudar procedimento 
sobre avaliação do valor 
mínimo e permitir descon-
to maior no caso de leilão 
fracassado. A matéria segue 
para análise do Senado.

O governo afirmou, ao 
editar a medida, que o obje-
tivo é diminuir a existência 
de imóveis da União em si-
tuação de abandono, sujeitos 
a invasões e depredações, 
gerando custos de manuten-
ção e nenhuma receita.

“Um exemplo é o Edifí-
cio Wilton Paes de Almei-
da, com 24 andares, em São 

Paulo, que desabou em maio 
de 2018. Da mesma forma, 
existem no país diversos ou-
tros imóveis, irregularmente 
ocupados e em situações pre-
cárias de uso e manutenção. 
É portanto, urgente e relevan-
te criar um mecanismo que 
viabilize a alienação ou des-
tinação destes imóveis”, diz a 
justificativa do governo.

“O problema se agrava 
com o maior número de imó-
veis acumulados pela União, 
decorrentes da apreensão de 
ilícitos, extinção de órgãos 
e entidades públicas”, acres-
centa.

O texto aprovado pelos 
deputados prevê descontos 
maiores para venda direta 
após leilão fracassado e au-
toriza o uso de fundo imo-

biliário de administração de 
imóveis da União para a re-
gularização fundiária rural 
ou urbana. A medida também 
define critérios para a defi-
nição de valores, reajustes e 
da forma como os bens serão 
vendidos, detalhando os pro-
cedimentos licitatórios possí-
veis e até mesmo a transação 
direta com pessoa interessada 
em imóvel não ocupado.

Na sessão desta sexta-feira, 
os deputados aprovaram uma 
emenda das deputadas Celina 
Leão (PP-DF) e Flávia Arruda 
(PL-DF) que retira do texto a 
área da Floresta Nacional de 
Brasília (Flona), ocupada an-
tes mesmo de sua conversão 
em unidade de conservação. A 
área desafetada será compen-
sada por outras doadas para 

incorporação à Flona.
Pelo texto da MP, caberá 

à Secretaria de Coordenação 
e Governança do Patrimônio 
da União (SPU), vinculada 
ao Ministério da Economia, 
executar ações de identifi-
cação, demarcação, cadas-
tramento, registro e fiscali-
zação dos bens imóveis da 
União, bem como regulari-
zar as eventuais ocupações.

Os imóveis com valor 
histórico, cultural, artístico, 
turístico ou paisagístico po-
derão ser usados para quitar 
dívida com a União em ca-
sos de calamidade pública. 
A avaliação será feita pelo 
Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional 
(Iphan), responsável pela 
administração do bem.

AGU entrega ao STF gravação pedida por Moro
A Advocacia-Geral da 

União (AGU) entregou na 
noite desta sexta-feira  ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) a gravação da reunião 
ministerial ocorrida no dia 
22 de abril, citada pelo ex-
ministro Sergio Moro como 
prova de que o presidente 
Jair Bolsonaro interferiu po-
liticamente na Polícia Fede-
ral.

Mas o decano do STF, 

ministro Celso de Mello, 
decidiu colocar temporaria-
mente sigilo sobre o mate-
rial, ao determinar que “in-
cida, em caráter temporário, 
a nota de sigilo sobre o HD 
externo encaminhado a esta 
Corte, no dia de hoje, pelo 
Senhor Advogado-Geral 
da União, mediante peti-
ção protocolada sob o nº 
29.860/2020”.

“Esse sigilo, que tem ca-

ráter pontual e temporário – 
autorizado pela cláusula ins-
crita no art. 5º, inciso LX, da 
Constituição da República, 
cuja possibilidade de apli-
cação expressamente ressal-
vei na decisão proferida no 
dia 05/05/2020 –, será por 
mim levantado, em momen-
to oportuno”, determinou 
Mello.

Segundo o jornal Folha de 
S.Paulo, a reunião também 

foi palco de outras cenas que 
podem provocar constrangi-
mentos para o governo. De 
acordo com a publicação, os 
participantes, incluindo Bol-
sonaro citaram a China, maior 
parceiro comercial do Brasil, 
“em termos pouco elogiosos”. 
O encontro também teria mar-
cado por uso pródigo de pala-
vrões e um ataque do ministro 
da Educação, Abraham Wein-
traub, ao STF. 
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TIM S.A.
Subsidiária Integral

CNPJ/ME 02.421.421/0001-11 - NIRE 333.0032463-1
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: 14 de abril de 2020, às 12h45, por meio de videoconferência. PRESENÇA: Reuniu-se o Conselho de 
Administração da TIM S.A. (“Companhia”) na data, hora e local acima mencionados, com a presença dos Srs. Carlo Nardello e 
Pietro Labriola e da Sra. Sabrina di Bartolomeo, por meio de videoconferência, conforme faculdade prevista no parágrafo 2º do 
Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. MESA: Sr. Carlo Nardello – Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário. ORDEM 
DO DIA: (1) Eleger os Diretores Estatutários da Companhia. DELIBERAÇÕES: Após a análise do material disponibilizado e 
arquivado na sede da Companhia, e com base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre as matérias constantes 
da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros, por unanimidade dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, 
registraram suas manifestações e deliberações da seguinte forma: (1) (1.1) Face ao término do prazo de gestão dos Diretores, 
elegeram, nos termos do Art. 22, inciso XXI do Estatuto Social, a Diretoria da Companhia, composta por 7 (sete) membros identi-
ficados a seguir: (i) Diretor Presidente, o Sr. Pietro Labriola, italiano, em união estável, bacharel em administração de empresas, 
portador da carteira de RNM n° G188964B, inscrito no CPF/ME sob o nº 074.053.501-35, domiciliado na Av. João Cabral de 
Mello Neto, nº 850, Torre Sul, 13º andar, Barra da Tijuca, na cidade e Estado do Rio de Janeiro; (ii) Diretor Financeiro e Diretor de 
Relações com Investidores, o Sr. Adrian Calaza, argentino, casado, bacharel em administração de empresas, portador do RNE 
nº V406011-M, válido até 9 de outubro de 2021, inscrito no CPF/ME sob o nº 059.618.647-90, domiciliado na Av. João Cabral de 
Mello Neto, nº 850, Torre Sul, 13º andar, Barra da Tijuca, na cidade e Estado do Rio de Janeiro; (iii)Business Support Officer, o Sr. 
Bruno Mutzenbecher Gentil, brasileiro, casado, bacharel em administração de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 
07.212.618-8, expedido pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 001.330.367-82, domiciliado na Avenida João Cabral de Mello 
Neto, nº 850 - Torre Sul, 13º andar, Barra da Tijuca, na cidade e Estado do Rio de Janeiro; (iv) Regulatory and Institutional Affairs 
Officer, o Sr. Mario Girasole, brasileiro naturalizado, casado, bacharel em ciências econômicas, portador da Carteira de Identi-
dade nº 32.859.384-3, inscrito no CPF/ME sob o nº 059.292.237-50, domiciliado na Av. João Cabral de Mello Neto, nº 850, Torre 
Sul, 13º andar, Barra da Tijuca, na cidade e Estado do Rio de Janeiro; (v) Diretor Jurídico, o Sr. Jaques Horn, brasileiro, casado, 
advogado, portador da Carteira de Identidade nº 70.654, expedida pela OAB/RJ, em 08 de maio de 2009, inscrito no CPF/ME 
sob o nº 846.062.237-15, domiciliado na Av. João Cabral de Mello Neto, nº 850, Torre Sul, 13º andar, Barra da Tijuca, na cidade e 
Estado do Rio de Janeiro; (vi)Chief Technology Information Officer, o Sr. Leonardo de Carvalho Capdeville, brasileiro, casado, 
engenheiro elétrico, portador do documento de identidade nº 83.403-6, expedido pela SSP/ES, em 27 de agosto de 1986, inscrito 
no CPF/ME sob o nº 015.358.317-74, domiciliado na Av. João Cabral de Mello Neto, nº 850, Torre Sul, 13º andar, Barra da Tijuca, 
na cidade e Estado do Rio de Janeiro; e (vii) Chief Revenue Officer, o Sr. Alberto Mario Griselli, italiano, casado, bacharel em 
engenharia, portador da carteira de RNE n° V354056-O, válido até 09/08/2020, inscrito no CPF/ME sob o n° 058.431.817-07, 
domiciliado na Av. João Cabral de Mello Neto, nº 850, Torre Sul, 13º andar, Barra da Tijuca, na cidade e Estado do Rio de Janeiro. 
Os membros da Diretoria eleitos terão mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que vier a ocorrer após a 
Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a se realizar no ano de 2022. Os Diretores eleitos declararam, sob as penas da lei, 
que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil, nos termos do 
Artigo 147 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e informaram, ainda, que irão apresentar os termos de posse, a decla-
ração exigida pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 367/2002, os termos previstos nos Artigos 18 e 19 
do Estatuto Social e demais documentos, devidamente assinados, dentro do prazo legal. (1.2) Em razão da deliberação acima, 
os limites de autoridade dos Diretores e dos procuradores da Companhia ficam estabelecidos da seguinte forma: (i) o Diretor 
Presidente da Companhia terá plenos poderes para, agindo isoladamente, praticar, firmar e representar a Companhia em todo 
e qualquer ato, documento ou perante qualquer autoridade pública, até o valor de R$30.000.000,00 (trinta milhões de Reais) por 
operação ou série de operações relacionadas; (ii) o Diretor Financeiro terá plenos poderes para, agindo isoladamente, praticar, 
firmar e representar a Companhia em relação a atividades da área financeira, incluindo sem limitações, contratos de operações 
financeiras e de tesouraria, inclusive, contratos de garantia em geral,  tomada e concessão de empréstimos, cessão e desconto 
de títulos, até o valor de R$30.000.000,00 (trinta milhões de Reais) por operação ou série de operações relacionadas, e para 
praticar os demais atos e assinar todo e qualquer documento em nome da Companhia, dentro de sua área de atuação, até o 
valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de Reais) por operação ou série de operações relacionadas; e (iii) os demais Diretores 
da Companhia Diretor de Relações com Investidores, Business Support Officer; Regulatory and Institutional Affairs 
Officer;Diretor Jurídico, Chief Technology Information Officer eChief Revenue Officer, terão plenos poderes para, agindo 
isoladamente, praticar, firmar e representar a Companhia em todo e qualquer ato, documento ou perante qualquer autoridade  
pública, dentro de suas respectivas áreas de atuação, até o valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de Reais) por operação 
ou série de operações relacionadas. Os limites financeiros ora aprovados deverão ser observados única e exclusivamente 
para a implementação de operação e/ou para a celebração de negócio jurídico que resulte na assunção de obrigações e/ou na 
renúncia de direitos pela Companhia. Neste sentido, tais limites não serão aplicados nas seguintes situações, dentre outras: (i)
na celebração de contratos de venda de bens e serviços que representem ingresso de receita; (ii) na prática de atos de simples 
rotinas administrativas perante pessoas jurídicas de direito público interno, empresas públicas ou sociedades empresariais que 
compõem a administração indireta, e outras da mesma natureza; e (iii) na execução de atos da rotina operacional financeira 
da Companhia, tais como, a autorização e/ou a realização de pagamentos de tributos ou quaisquer obrigações, transferências 
de recursos entre contas de mesma titularidade, aplicações e resgates de recursos financeiros da Companhia, abertura ou en-
cerramento de contas correntes, e solicitação e cancelamento de acesso a quaisquer sistemas disponibilizados por instituições 
financeiras em geral. Por fim, todos os Diretores poderão praticar quaisquer atos e assinar todo e qualquer documento, em nome 
da Companhia, que tenham sido previamente aprovados pelos órgãos societários competentes, independentemente dos limites 
financeiros aqui estabelecidos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário 
à lavratura desta ata na forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os 
Conselheiros participantes: Srs. Carlo Nardello e Pietro Labriola, e Sra. Sabrina di Bartolomeo. Certifico que a presente ata é 
cópia fiel da via original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro (RJ), 14 de abril de 2020. JAQUES HORN - Secretário da Mesa.  
Jucerja nº 3871524, em 06/05/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

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 Agrone-
gócio (“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) deli-
berar 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 ob-
ter votos de Titulares representando a maioria simples dos CRA em circulação. 
As demonstrações contábeis que não contêm ressalvas, podem ser considera-
das 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.

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 3ª 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 3ª Emissão em Série Única de Certificados de Recebíveis do Agronegócio 
(“Emissão” e “CRA”, respectivamente), vem convocar os Titulares, para a Assem-
bleia Geral de Titulares de CRA (Assembleia Geral), no dia 28/05/2020, às 10 
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 dezem-
bro 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@commcor.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 CRA em circulação. As 
demonstrações contábeis que não contêm ressalvas podem ser consideradas 
automaticamente aprovadas caso a Assembleia Geral não seja instalada em vir-
tude do não comparecimento de nenhum Titular. Aprovada, a matéria da ordem 
do dia será oponível a todos os Titulares dos CRA. Qualquer informação adicio-
nal deverá ser solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.
com.br e fiduciario@commcor.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

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 (“Emis-
são” 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) deli-
berar 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 Assem-
bleia 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 considera-
das 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.

Cerca de 90% dos empresários da 
construção sofrem com a pandemia

Para 96,2% dos empre-
sários da construção, a pan-
demia provocada pela Co-
vid-19 impacta muito nega-
tivamente ou negativamente 
nos negócios. O pessimismo 
é similar para os 94,1% dos 
empresários do setor de ser-
viços que participaram de 
pesquisa realizada pelo Insti-
tuto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Vargas 
(FGV IBRE). Os dados con-
solidados de abril mostram o 
que os coordenadores do es-
tudo já haviam verificado na 
prévia: os impactos na eco-
nomia estão disseminados 
entre os setores.

Na indústria, 89,6% das 
empresas também sentem 
os efeitos das medidas de 
isolamento, enquanto que 
no comércio 81,1% foram 
afetados. Colocando lupa 
nos números, é possível en-
xergar impactos positivos 
em alguns dos segmentos, 
por setor. No comércio, por 
exemplo, o destaque é o seg-
mento de Hiper e supermer-
cados (19%). Da indústria, o 
segmento com maior percen-
tual de impacto positivo é o 
de Celulose e papel (16,2%). 
Na construção, destaca-se 
Obras de instalações (8,5%), 
e em serviços, o segmento 
de serviços audiovisuais, de 
edição e agências de notícias 
(6,3%).

CBIC

A Confederação Nacio-
nal da Indústria também fez 
a Sondagem Indústria da 
Construção de março desse 
ano, com apoio da Câmara 
Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), mos-

trando que o índice de ní-
vel de atividade efetivo em 
relação ao usual, que indica 
o quão aquecida está a ati-
vidade da indústria da cons-
trução, recuou para 25,5 
pontos. É o segundo menor 
valor da série. Apenas supe-
ra os 25,3 pontos observados 
em fevereiro de 2016.

Os indicadores de evolu-
ção do número de emprega-
dos e do nível de atividade 
registraram a involução mais 
rápida e disseminada da sé-
rie, ao mesmo tempo que o 
setor apresentou o aumento 
mais brusco de ociosidade. 
O indicador de evolução do 
número de empregados re-
gistrou 39 pontos, 11 pontos 
abaixo da linha divisória de 
50 pontos, e o do nível de 
atividade registrou 28,8 pon-
tos, 21,2 pontos abaixo da 
linha divisória de 50 pontos, 
que separa crescimento e 
queda do nível de atividade.

“O nível de atividade é o 
menor patamar da série his-
tórica iniciada em 2010”, 
destaca a economista do 
Banco de Dados da CBIC, 

Ieda Vasconcelos.
De acordo com a Sonda-

gem, a queda no emprego 
não acompanha, em intensi-
dade, a queda na atividade. 
O motivo se deve, prova-
velmente à rapidez e sur-
presa da queda da atividade 
e à reação das empresas por 
meio de ajustes temporários 
como férias coletivas, redu-
ção de jornada de trabalho e/
ou suspensão do contrato de 
trabalho. Queda do nível de 
atividade em março é a mais 
intensa da série.

As condições financeiras 
das empresas também piora-
ram, invertendo a evolução 
positiva dos três trimestres 
anteriores.

Diante da atual conjuntu-
ra, os empresários demons-
tram queda acentuada de 
confiança e expectativas de 
baixo crescimento para os 
próximos meses.

A pesquisa foi realizada 
no período de 1º a 14 de abril 
junto a 411 empresas, sen-
do 143 pequeno porte, 181 
médio porte e 87 de grande 
porte.

Supermercados de São Paulo  
estão otimistas com Dia das Mães

Os supermercados do Es-
tado de São Paulo esperam 
crescimento de 3% nas ven-
das para o Dia das Mães des-
te ano, em comparação com 
2019. A Associação Paulista 
dos Supermercados (Apas) 
acredita que produtos volta-
dos ao almoço e ao agrado às 
mães tenham melhor perfor-
mance, entre elas as carnes 
bovinas com cortes mais no-
bres, como picanha e filé mig-
non - itens que tiveram quedas 
nos preços de até 16%.

Outro item procurado 
para a comemoração são as 
massas. Nas bebidas, as al-
coólicas têm uma melhor 
performance nas cervejas es-
peciais, vinhos e espuman-
tes, porém com diferenças 
em relação à temperatura: 
regiões mais quentes têm na 
cerveja maiores vendas. Os 
alcoólicos tiveram um au-
mento de modestos 0,24%.

Em razão pandemia do 
novo Coronavírus, os empre-
sários do setor observaram 
que os consumidores têm 
sido mais cautelosos com 
orçamento nos supermerca-
dos, porém buscarão ainda 
realizar compras sazonais 
de datas comemorativas, 
segundo pesquisa realizada 
pela Associação Paulista de 
Supermercados – Apas com 
os associados.

“O Dia das Mães é uma 
das principais datas sazo-
nais do calendário brasileiro. 
Com o isolamento, as pes-
soas devem manter a tradi-
cional celebração, mas em 
casa, entre seus familiares 
mais próximos. Por isso, há 
expectativa no aumento de 
vendas nos supermercados 
para este período”, comen-
tou Ronaldo dos Santos, Pre-
sidente da Apas.

E-commerce

O Dia das Mães deve for-
necer uma ajuda extra ao va-
rejo digital. Foi o resultado 
do estudo a que a plataforma 
Compre & Confie chegou. 
De acordo com o levanta-
mento, as compras virtuais 
devem atingir faturamento 
de R$ 5,9 bilhões, aumento 
de 123% em relação ao mes-
mo período do ano passado.

“A projeção para o Dia 
das Mães realmente é algo 
surpreendente, que não vejo 
desde os primórdios do co-
mércio eletrônico, com per-
centual de crescimento aci-
ma de três dígitos”, afirma 
André Dias, diretor-executi-
vo do Compre & Confie.

A estimativa da companhia 
considera o período de 25 de 
abril a 9 de maio e projeta que, 
nesse intervalo, sejam realiza-

das 15,5 milhões de compras 
virtuais, número 139% maior 
do que o registrado no mesmo 
intervalo de 2019.

Apesar de comprarem em 
maior quantidade, brasilei-
ros devem gastar menos em 
cada transação. A companhia 
vê queda de 7% no tíquete 
médio das compras, totali-
zando R$ 380,23.

O isolamento social trouxe 
impactos significativos para 
o varejo e, para não perder lu-
cro, muitas companhias ace-
leraram a transformação di-
gital para passarem a vender 
pela internet. Ainda de acor-
do com o estudo, o varejo di-
gital brasileiro faturou R$ 9,4 
bilhões em abril, aumento de 
81% em relação ao mesmo 
período do ano passado.

Segundo a pesquisa, a alta 
reflete principalmente o au-
mento no número de pedidos 
realizados durante o mês. Ao 
todo, foram 24,5 milhões de 
compras online, aumento de 
98% em relação a abril de 
2019. As categorias que tive-
ram o maior crescimento em 
volume de compras foram: 
alimentos e bebidas (aumen-
to de 294,8% em relação a 
abril de 2019), instrumentos 
musicais (+252,4%), brin-
quedos (+241,6%), eletrôni-
cos (+169,5%) e cama, mesa 
e banho (+165,9%).

Anfavea: produção de carros 
tem queda de 99,3% em abril

A Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veícu-
los Automotores (Anfavea) 
divulgou que a produção 
nacional de veículos apre-
sentou a maior queda da 
história. Com praticamente 
todas as fábricas fechadas, 
houve recuo de 99,3% no 
último mês de abril, na com-
paração com o mesmo perí-
odo de 2019. O coronavírus 
também causou queda de 
76% nos licenciamentos de 
veículos, o que mostra que 
brasileiros não têm renda ou 
interesse em comprar carro 
em meio a uma pandemia.

O setor começou a reto-
mar as atividades com a rea-
bertura de algumas unidades, 
de forma gradual. No último 
mês foram produzidos 1.847 
automóveis, comerciais le-
ves (picapes e furgões), ca-
minhões e ônibus, contra 
267.561 no mesmo período 
no ano passado. “É o pior 
resultado da série histórica 
da indústria automobilística 
desde 1957”, disse o presi-
dente da entidade, Luiz Car-
los Moraes. A queda também 
foi de 99% em comparação 
com março: o fechamento 
das fábricas como medida 
preventiva contra a pande-
mia começou no fim daquele 
mês.

A exportação de veículos 
em abril teve seu pior resul-
tado em 23 anos. Chegou a 
79,3% em relação ao mesmo 
mês de 2019 – com 7.212 uni-
dades, contra 34.905. Quando 
comparadas com o mês ante-
rior, março, as exportações ca-
íram 76,7%. Já no acumulado, 
a redução foi de 31%.

Para a entidade, os nú-
meros já eram esperados 
não apenas pelo impacto 
da Covid-19 no Brasil, mas 

também nos principais mer-
cados importadores de ve-
ículos brasileiros - ou seja, 
a questão vai muito além do 
mercado interno.

A Argentina, o principal 
mercado importador, além 
da crise econômica enfrenta-
da há algum tempo, tem as 
maiores medidas restritivas 
da região no combate ao co-
ronavírus. Por isso, diferen-
te do Brasil, o país vizinho 
registra um número baixo 
de mortes – 282. Quanto 
mais controlada a pandemia, 
maiores as chances de uma 
reabertura da economia.

Vendas

O coronavírus também 
causou queda de 76% nos 
licenciamentos de veículos, 
que foram de 231.936 uni-
dades em abril de 2019 para 
55.735 em 2020. Em compa-
ração a março, com 163.625, 
a redução foi de 65,9%. “Os 
brasileiros tiveram redução 
de renda e estão saindo me-
nos de casa – portanto, não 
faz sentido comprar carro 
neste momento”.

De acordo com a entidade, 
o Brasil é o 6º país com maior 

queda no número de licencia-
mentos no mundo comparan-
do os meses de abril – des-
considerando a China, que 
não divulgou números.

Em primeiro lugar está a 
Índia, com 100% de queda, 
seguida da Itália, com 98%, e 
Espanha, com 96%. Em quar-
to lugar está a França, com 
redução de 89% e, em quinto, 
a Argentina, com 88%.

Segundo a Anfavea, as 
montadoras recorreram às 
medidas do governo de fle-
xibilização dos contratos de 
trabalho – com suspensão 
ou redução de jornada e sa-
lário – para manter os em-
pregos no setor. “Estamos 
segurando os empregos por 
enquanto, utilizando todas 
as ferramentas disponí-
veis”, disse o presidente da 
entidade.

O setor de automóveis é 
um dos que pressiona pela 
reabertura da economia em 
meio à pandemia. A Fede-
ração Nacional da Distribui-
ção de Veículos Automoto-
res (Fenabrave) afirma que 
30% das concessionárias de 
veículos vão quebrar em 15 
dias por falta de liquidez, 
caso não haja reabertura.
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EUA: payroll mostra 
destruição de 20,5 mi de vagas

Número de payroll de abril mostra destruição de 20,5 
milhões de vagas de trabalho nos EUA, ante expectativa de 
mercado de 22 milhões no mês passado. A leitura anterior 
foi revista de -701k para -870k. Tem-se a confirmação de 
forte enfraquecimento do mercado de trabalho americano 
já refletido nas divulgações semanais de initial jobless 
claims. A expectativa para frente é que haja uma estabi-
lização somente a partir do momento em que os diversos 
estados começarem a permitir relaxamento dos protocolos 
de distanciamento social.

A taxa de desemprego saltou de 4,4% para 14,7%. Ainda 
assim, deve-se destacar que o US Bureau of Labor Statis-
tics (órgão responsável pela coleta dos dados) afirmou que 
houve quantidade considerável de trabalhadores classifi-
cados como empregados, mas ausentes. Considerando-se 
estes também, a taxa de desemprego estaria 5% acima do 
patamar atual segundo o departamento.

O statement deixa claro que houve outros problemas 
com a coleta de dados para o payroll. Especificamente, 
destaca-se que a porcentagem de respostas para o house-
hold survey foi 13% abaixo do observado normalmente. 
Já a coleta de dados do establishment survey apresentou 
porcentagem de respostas praticamente inalterada se com-
parado a outros meses.

Todos os grupos divulgados apresentaram forte destru-
ição de vagas de trabalho, sendo que somente o setor pú-
blico federal mostrou criação de 1k vagas. Naturalmente, 
leisure and hospitality (possivelmente a indústria mais 
afetada) mostrou destruição de 7,65 milhões de vagas de 
trabalho, mais do que suprindo as distorções de calendário 
vistas na leitura anterior (onde a destruição havia sido reg-
istrada em -499k).

Tanto as horas trabalhadas como os salários médios se-
manais sofreram forte distorção, haja visto a desproporcio-
nalidade do impacto do choque sobre empregos de salários 
baixos, o que acaba por tirar poder de informação dos da-
dos divulgados.

Em suma, tem-se a confirmação de forte enfraqueci-
mento do mercado de trabalho americano já refletido nas 
divulgações semanais de initial jobless claims. A expec-
tativa para frente é que haja uma estabilização somente a 
partir do momento em que os diversos estados começa-
rem a permitir relaxamento dos protocolos de distancia-
mento social.

Nossa projeção vê a taxa de desemprego convergindo 
para 7% até o final do ano que vem, o que deve garantir 
baixíssima pressão inflacionária ao longo deste período e 
permitir que o Fed mantenha a política monetária excep-
cionalmente acomodativa por longo período.

Brasil: IPCA (abril) –  O IPCA de abril veio abaixo da 
expectativa do mercado, registrando variação de -0,31% no 
mês (esperado: -0,24%). Esta é a menor variação para o mês 
desde a implementação do Plano Real. No comparado em 
12 meses, o índice avançou 2,4%, ficando também abaixo 
do esperado (2,46%). Destaca-se a desaceleração abrupta 
de preços administrados, que caíram -2,06% no mês, en-
quanto os livres avançaram 0,3%, registrando uma média 
móvel trimestral de 0,3% (ante 0,24% anteriormente). De-
staque por dentro de livres são os não duráveis, que avan-
çaram 1.05%, enquanto semiduráveis avançaram 0,01%, 
duráveis caíram -0,87% e serviços avançaram 1.25%.

Pelo critério BC, alimentação (no domicílio) avançou 
2,24% no mês, enquanto serviços (que inclui alimentação 
fora do domicílio) avançou 0,25%. Finalmente, serviços 
subjacentes avançaram 0,17% no mês. Em termos de nú-
cleos, a média ficou em -0,01%, ante 0,11% em março. O 
cenário inflacionário segue absolutamente benigno. A tese 
de choque de demanda se confirma e reforça um cenário de 
necessidade de juros mais baixos. As expectativas de infla-
ção para este ano e para o seguinte sustentam justamente 
este caso.

Ante o hiato em expansão e o avanço do desemprego, o 
principal vetor de incerteza para guiar a política monetária 
permanece sobre a possível não linearidade do repasse 
cambial e a trajetória fiscal.

.
q Felipe Sichel

Estrategista-chefe do Banco Digital Modalmais
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ERRATA
GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO – LEILOEIRO PÚBLICO 
OFICIAL - CPF Nº 016.453.867-40, devidamente matriculado 
junto à JUCERJA sob o nº 105, considerando a constatação de 
erro material ocorrido nos editais de 1º e 2º PÚBLICO LEILAO 
EXTRAJUDICIAL e INTIMAÇÃO, publicados nas edições dos 
dias 14 e 17 de Fevereiro de 2020 pp – Jornal Monitor Mercantil, 
vem à público, pela presente errata e na melhor forma de direito, 
para esclarecer que o erro material verificado nas mencionadas 
publicações, constitui-se, tão somente, em incorreção do CNPJ 
da SPE VEP 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
equivocadamente grafado como 25.261.057/0001-75, quando 
o correto é 26.734.606/0001-44, não prejudicando às partes ou 
a terceiros, atendidos os requisitos de publicidade e adequação 
material e formal ao ato praticado, do que dou fé, de sorte a 
que, na mesma forma e condições originalmente autorizadas, 
especial e não exclusivamente em sua apresentação inicial 
e para que produza seus regulares efeitos legais, onde se 
verifica o trecho “... autorizado pelo Condomínio de Obras e 
adquirentes do empreendimento denominado RESIDENCIAL 
MYRTOS,  SPE VEP 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 25.261.057/0001-75 e pela 
COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO EMPREENDIMENTO 
RESIDENCIAL MYRTOS (Em fase de construção sob o regime 
de administração a que alude a lei 4.591/64), situado na Rua
Demósthenes Madureira de Pinho nº 765, antigo Lote 01 do PA 
41.733, Recreio dos Bandeirantes – RJ, designada a venda da 
Unidade 204, para os dias 27/02/20 e 09/03/20, ás 11:00 horas...”, 
onde se lê SPE VEP 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 25.261.057/0001-75, leia-se SPE
VEP 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 26.734.606/0001-44, RATIFICANDO FORMAL E 
MATERIALMENTE, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, TODO 
RESTANTE DO EDITAL. RJ, 08/05/2020.

ABAETÉ ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S.A.
CNPJ 24.988.496/0001-11

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. Ficam convidados os acionistas da 
Cia. a se reunir no dia 18/05/20, às 13h, na sede social localizada Praça 
Pio X, nº 98, 9º and/parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, para deliberar sobre: 
(a) o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao
exercício findo em 2019; e (b) destinação do resultado de 2019 da Cia. Rio
de Janeiro, 09/05/20. Diretoria.

Mercado de seguros será 
severamente impactado
Setor espera 
sair da covid-19 
mais coeso e com 
mais produtos 
inovadores

O setor de seguros será 
muito afetado pelas conse-
quências da pandemia do 
novo coronavírus neste ano 
de 2020, e também em 2021, 
mas as perspectivas são de 
gradual retomada, com o 
fortalecimento de sua credi-
bilidade e de suas condições 
de atendimento à população.

O desempenho resiliente 
das seguradoras brasileiras 
nada fica a dever ao de ou-
tros países, mostrando o alto 
padrão de eficiência que al-
cançaram, ao  colocar rapi-
damente a imensa maioria 
de funcionários em regime 
de home office, com assis-
tência remota e tecnologia 
para manter o atendimento a 
todos os clientes. 

O futuro ainda guarda 
muitas incógnitas, mas uma 
coisa é certa: todos sairão 
mais digitais, criativos e com 
produtos desenvolvidos para 
atender a antigas e novas de-
mandas dos consumidores 
na era pós-Covid-19.

Essas foram as principais 
mensagens transmitidas du-
rante o webinar “Pandemia 
e o Mercado de Seguros 
no Mundo”, realizado pela 
Confederação Nacional das 
Seguradoras (CNseg). Par-
ticiparam, coordenando o 
debate, o presidente da CN-
seg, Marcio Coriolano, e os 
CEOs de três grandes segu-
radoras multinacionais: Ed-

son Franco, da Zurich Minas 
Brasil Seguros; José Ferrara, 
da Tokio Marine Seguradora 
e Luis Gutiérrez, da Mapfre 
Seguros. Os quatro executi-
vos integram o Conselho Di-
retor da CNseg.

“O nosso setor segurador 
será duramente afetado por 
esta crise epidemiológica 
e econômica. Assim como 
os mercados de seguros do 
mundo todo. O ponto de par-
tida aqui do nosso webinar é 
exatamente mostrar que os 
seguros não são uma ‘jabu-
ticaba’ brasileira. Ao con-
trário, os fundamentos são 
os mesmos, globalmente. E 
todos os países estão sendo 
afetados da mesma maneira, 
defendendo os mesmos con-
ceitos e buscando soluções 
semelhantes. O que varia é 
a estrutura e funcionamento 
e o grau de maturidade dos 
seguros em cada país.” Essa 
foi a síntese da abertura de 
Marcio Coriolano no encon-
tro que contou com a parti-
cipação remota de mais de 
1.100 pessoas.

A ideia dos debatedores 
foi trazer aos mais de mil 
participantes sobre como ou-
tros países estão lidando com 
a situação. “Os fundamentos 
do setor de seguros são uni-
versais e isso é importante 
para que possamos observar 
e trocar experiências para 
enfrentar essa ameaça mun-
dial absolutamente impre-
vista”, afirmou Coriolano.

A Global Federation 
of Insurance Associations 
(GFIA), uma organização 
mundial que reúne as segu-
radoras, foi citada pelo Pre-
sidente da CNseg pela publi-
cação de uma declaração na 
qual afirma que a indústria 
de seguros global a princi-
pal força estabilizadora que 
o mundo tem atualmente, ao 

repor financeiramente per-
das seguradas.

O órgão multinacional tam-
bém reforçou que em face à 
pandemia, todos os segurado-
res implementaram planos de 
continuidade de negócios, que 
incluem cuidar dos funcioná-
rios, colocando todos em tele-
trabalho; garantir atendimento 
aos clientes e flexibilizar inde-
nizações nos seguros de vida, 
mesmo com exclusão de pan-
demias; até disponibilizar um 
elevado volume financeiro 
para doações dedicadas a aju-
dar a conter a Covid-19.

A primeira lição que fica, 
segundo Edson Franco, da 
Zurich, é que não é hora de 
negacionismo ou minimi-
zação do problema. “O mo-
mento é de uma crise sem 
precedentes. As consequên-
cias econômicas, com reces-
são e desemprego recorde, 
afetam a todos. E todos sa-
bemos que é uma crise que 
não estará contida dentro de 
2020. Vai se arrastar para 
2021. Na comparação com 
outros países percebemos 
que não somos tão diferentes 
assim. A resposta demanda 
ações de governos, empresas 
e individuais. Nossa respon-
sabilidade social é importan-
te e vemos isso em todo o 
setor nas centenas de ações 
divulgadas. As empresas de-
vem dar sim a sua contribui-
ção e nós como indivíduos 
podemos contribuir de forma 
material, financeira e de res-
peito ao próximo. A história 
é uma ótima professora. Já o 
pânico, um péssimo conse-
lheiro”, ressaltou.

Segundo Luis Gutiérrez, 
da Mapfre, nos vários mer-
cados onde o grupo atua, 
seguradoras, corretores e 
prestadores de serviços dão 
uma resposta muito positiva 
desde o início da crise. “Nin-

guém estava pronto para 
uma situação que afeta todos 
os países e todos os setores 
econômicos. Os governos
divulgam medidas financei-
ras para apoiar a sociedade. 
Na Espanha sofremos muito 
com tantas mortes e por isso 
sentimos a obrigação de fle-
xibilizar o pagamento do se-
guro de vida, mesmo com a 
exclusão nas apólices. Todos 
adotam flexibilizações. O 
Brasil está sofrendo os mes-
mos efeitos e adota as mes-
mas ações de outros países.”

José Ferrara resumiu a 
atuação do grupo Tokio, que 
atua em 46 países do mundo: 
“Todos os países asiáticos 
estão fechados, com exceção 
da China que retoma as ativi-
dades desde meados de abril, 
mas mesmo assim preserva 
os grupos de riscos. Todos 
atuam com horário flexível 
para garantir o distancia-
mento social de dois metros 
entre as pessoas”. Contou 
também que a matriz da em-
presa anunciou no último dia 
4 um fundo mundial para 
ajudar todos os países onde a 
Tokio Marine tem presença.

Todos foram unânimes 
em lembrar que em menos 
de uma semana o setor de 
seguros estava operando em 
home office, sem qualquer 
prejuízo para funcionários e 
consumidores. Isso demostra 
o quão preparada a indústria 
de seguros está.

Essas primeiras aborda-
gens, foram sucedidas de 
questões endereçadas aos 
convidados por Marcio Co-
riolano, que agrupou os te-
mas mais frequentemente 
colocados pelo público para 
as perspectivas pós-Covid: o 
crescimento do mercado, o 
novo consumidor, os novos 
produtos e o papel do corre-
tor de seguros.

Enel X vence leilão e irá gerar iluminação pública à Angra dos Reis 
A Enel X, integrante do 

Consórcio Luz de Agra, vai ge-
renciar o parque de iluminação 
pública da cidade de Angra dos 
Reis (RJ) pelos próximos 15 
anos. A empresa, representa-
da pela corretora Itaú, venceu 
nesta sexta-feira na B3, em São 
Paulo, o leilão de PPP (parceria 
público-privada) com uma pro-
posta de R$ 327.060,00, o que 
corresponde a um deságio de 
31% ante o valor máximo de 
contraprestação mensal defini-
do no edital.

Além da Enel X Brasil, 
compõem o consórcio, as 
empresas Selt Engenharia e 
Mobit – Mobilidade, Ilumi-
nação e Tecnologia.

A Enel X é uma empresa 
do Grupo Enel que fornece 
produtos e serviços volta-
dos para a transformação de 
energia em nível doméstico, 
urbano e industrial A Enel já 
é responsável pela distribui-
ção de eletricidade em Angra 
dos Reis e outras áreas do 
Rio de Janeiro, por meio da 
subsidiária Enel Rio. 

O contrato atual prevê a 
modernização da iluminação 
da cidade, com 20.564 pon-
tos de luz, em três anos. O 
pagamento da contrapresta-
ção da prefeitura é garantido 
pela Contribuição da Ilumi-
nação Pública (CIP).

Esse foi o primeiro leilão na 

B3 depois que a pandemia do 
novo coronavírus foi decreta-
da. O formato do certame foi 
adaptado para garantir a pro-
teção da integridade de todos, 
obedecendo à regulamentação 
estadual e municipal vigentes 
em São Paulo e as recomenda-
ções do Ministério da Saúde. 
O leilão, organizado e condu-
zido pela B3, foi promovido 
pela prefeitura de Angra dos 
Reis e pela Houer Modelagem 
de Projetos Públicos e Priva-
dos.

“Estamos felizes que con-
seguimos trazer, com trans-
parência total, um ato impor-
tante numa época difícil”, 
afirmou o prefeito de Angra 

dos Reis, Fernando Jordão. 
Ele ressaltou o importan-
te deságio obtido no leilão, 
“que vai fazer a prefeitura 
economizar com eficiência 
numa iluminação moderna” 
e agradeceu a B3 por ceder 
espaço para esse importante 
ato de modernização das ad-
ministrações públicas.

“A B3 se orgulha em aju-
dar a prefeitura de Angra 
dos Reis a definir a empre-
sa vencedora da licitação 
e em colaborar com o de-
senvolvimento econômico 
e social do Brasil”, disse 
André Demarco, diretor de 
Processos Licitatórios da 
bolsa do Brasil.

Pandemia faz Uber perder  
US$ 2,9 bi no trimestre

A Uber, multinacional nor-
te-americana prestadora de 
serviços eletrônicos na área 
do transporte privado urbano, 
reportou aumento de suas per-
das, para US$ 2,9 bilhões no 
primeiro trimestre, efeito dos 
impactos das medidas de con-
finamento adotadas ao redor 
do mundo para conter a pan-
demia do novo coronavírus. 
A empresa informou que já 
observa sinais de recuperação.

Presente em 63 países, in-
clusive no Brasil, a Uber ini-
ciou em maio de 2019 a venda 
das suas ações na New York 
Stock Exchange (Nyse), sendo 
avaliada em US$ 82,4 bilhões.  
A perda líquida no trimestre 
quase triplicou em relação ao 
ano anterior e incluiu cerca de 
US$ 2,1 bilhões em deprecia-
ção de alguns de seus ativos, 
que as empresas precisam 
contar como perdas, segundo 
regras contábeis.

A empresa, sediada em 
San Francisco, Califórnia, in-
formou que o agendamento 
de corridas subiu 8% nos três 

primeiros meses do ano, ape-
sar do lockdown iniciado nas 
últimas semanas do trimestre. 
A companhia destacou um 
aumento de 53% em suas re-
ceitas no serviço de entregas 
de restaurantes Eats, em um 
momento em que as pessoas 
pedem mais refeições em casa.

O diretor-executivo da 
Uber, Dara Khosrowshahi, in-
formou que os dados de abril 
sugerem um impacto maciço 
do surto de Covid-19 na com-
panhia, mas também apontou 
alguns indícios de recuperação 
em alguns mercados.

“Não vou mascarar a si-
tuação. A Covid-19 teve um 
impacto dramático nas corri-
das, caindo globalmente cer-
ca de 80% em abril.... Mas há 
alguns sinais de recuperação 
que geram um otimismo con-
tido”, declarou a analistas. 
Khosrowshahi afirmou que 
a Uber via a “quarta semana 
consecutiva de crescimento”, 
com um aumento nos agen-
damentos de 12% na semana 
passada.

CVM alerta sobre atuação 
irregular no mercado

A Superintendência de 
Relações com o Mercado e 
Intermediários (SMI) da Co-
missão de Valores Mobiliários 
(CVM) alertou o mercado de 
valores mobiliários e o públi-
co em geral sobre a atuação 
irregular da empresa CIBFX - 
Limited. Se não adotar a deter-
minação da CVM, a empresa 
estará sujeita à multa diária no 
valor de R$ 1.000,00.

A área técnica detectou in-
dícios de que a empresa, por 
meio da página cibfx.com/pt-
pt (link para site externo) e re-
des sociais, efetua a captação 
irregular de clientes residentes 
no Brasil para a realização 
de operações no denominado 
mercado Forex. O Ato Decla-
ratório CVM 17.845, emitido 
pela SMI, alerta que a empre-
sa CIBFX – Limited não está 
autorizada pela CVM a captar 
clientes residentes no Bra-
sil por não integrar o sistema 
de distribuição previsto no art. 
15 da Lei 6.385/76.

A CVM determinou a ime-
diata suspensão de veiculação 

de qualquer oferta pública de 
oportunidades de investimento 
no denominado mercado Forex, 
de forma direta ou indireta.

As operações realizadas 
no mercado Forex envolvem 
negociações com pares de 
moedas estrangeiras, reve-
lando a existência de instru-
mentos financeiros por meio 
dos quais são transacionadas 
taxas de câmbio. Assim, es-
sas características amoldam-
se à definição de contrato de-
rivativo e, por consequência, 
ao conceito legal de valor 
mobiliário.

 A emissão de stop order
(suspensão) é uma medida 
de natureza cautelar, com o 
objetivo de prevenir ou cor-
rigir situações anormais de 
mercado detectadas pela Au-
tarquia. Por isso, não deve se 
confundir com a penalização 
das pessoas indicadas.

No caso de infrações, a 
penalização exige a conclu-
são de processo administrati-
vo sancionador com decisão 
condenatória.
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MARANATA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 12.624.319/0001-77

Balanço Patrimonial realizado em 31/12/2019

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a sua apreciação os Balanços Patrimoniais da MARANATA PARTICIPAÇÕES S.A., levantados em 31/12/2019 e 2018, e as respectivas demonstra-
ções de resultado das mutações do Patrimônio Líquido e do Fluxo de Caixa, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas. Expressamos os nossos agradecimentos a todos que contribuiram com o sucesso da MARANATA. A Diretoria.

ATIVO 31/12/2019 31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE 77.545.575,53 48.650.429,84
Disponibilidades 77.251.576,68 48.559.842,63
JCP a Receber 285.382,53 86.920,84
Conta Corrente 8.616,32 3.666,37
II - ATIVO NÃO CIRCULANTE 79.805.366,72 82.149.553,30
Investimentos - Ações Cia Capital Aberto 76.070.582,75 78.421.268,33
Imobilizado 3.734.783,97 3.728.284,97
TOTAL DO ATIVO (I+II) 157.350.942,25 130.799.983,14
PASSIVO
I - PASSIVO CIRCULANTE 897.405,15 368.939,97
Impostos e Contribuições a Pagar 897.405,15 368.939,97
II - PATRIMONIO LÍQUIDO 156.453.537,10 130.431.043,17
Capital Social 34.200.000,00 34.200.000,00
Reservas legal 6.112.678,49 4.811.553,79
Reservas de Lucros 116.140.858,61 91.419.489,38
TOTAL DO PASSIVO (I+II) 157.350.942,25 130.799.983,14

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2019
I.Receita Operacional Bruta 31/12/2019 31/12/2018
Receita com JCP 7.103.133,80 7.738.389,30
Receita com Venda de Ações 734.558,30 296.066,00
Receita de Aplicações Financeiras 6.354.009,80 2.784.863,14
Receita de Dividendos 18.223.962,67 11.319.848,31
Receita de Alugueis 206.582,04 213.131,51
Impostos Incidentes S/Aluguel (7.540,19) (7.779,25)
II.Resultado Operacional Líquido 32.614.706,42 22.344.519,01
Despesas Administrativas (1.688.695,44) (1.348.062,22)
Despesas Financeiras (79.862,27) (26.039,03)
III.Resultado antes da Contribuição Social 30.846.148,71 20.970.417,76
CSLL - Lucro Presumido (1.283.202,74) (979.876,86)
IV.Resultado antes do IRPJ 29.562.945,97 19.990.540,90
IRPJ - Lucro Presumido (3.540.452,04) (2.697.880,16)
V.Resultado do Exercício 26.022.493,93 17.292.660,74

Demonstração do Fluxo de Caixa Exercício Findo em 31/12/2019
31/12/2019 31/12/2018

Saldo Inicial/Disponibilidade 48.559.842,63 32.674.024,51
Atividades Operacionais
Lucro Operacional 26.022.493,93 17.292.660,74
Variação de Contas a Pagar 528.465,18 29.868,04
Variação de JCP a Receber (198.461,69) 651.418,50
IRPJ e CSLL a Compensar 11.028,24
Aumento de Investimentos 2.350.685,58 (2.092.292,03)
Imobilizado (6.499,00) (3.199,00)
Conta Corrente (4.949,95) (3.666,37)
Saldo Final/Disponibilidade 77.251.576,68 48.559.842,63

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido em 31/12/2019

Eventos Total PL
Capital  

Integralizado
Reservas 

 Legal
Reservas  
de Lucros

Saldo em 
31/12/2018 130.431.043,17 34.200.000,00 4.811.553,79 91.419.489,38
Transf. p/Reser-
va Legal - - 1.301.124,70 (1.301.124,70)
Resultado do
 Exercício - - - 26.022.493,93
Saldo em 
31/12/2019 156.453.537,10 34.200.000,00 6.112.678,49 116.140.858,61

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76 e
as Normas e Princípios da Contabilidade geralmente aceitos. 2. Apuração de Resul-
tado: As Despesas e Receitas foram reconheidas pelo regime de competência, tendo
como base os documentos e os informes fornecidos pelos bancos, independente de 

seu efetivo pagamentos ou recebimentos. 3.O Capital Social é de R$34.200.000,00 
dividido em 34.200.000 ações ON, totalmente subscrito e integralizado.

Diretor: Jose Elias Salomão; Contador: Dejair Orçai - CRC-RJ 27442/O-3

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Prezados Quotistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. um quadro resumo das demonstrações financeiras relativas aos exercícios 
findos em 31/12/2019 e de 2018, a versão completa das mesmas, incluindo o parecer dos auditores independentes, encontra-se disponível para consulta na sede administrativa da Sociedade na Rua da Quitanda, 86 - 5º andar - Rio de Janeiro, 
RJ. Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julguem necessários. Rio de Janeiro, 04/05/2020. A Diretoria. A Diretoria.

DIRETORIA: Arnaldo Callbucci Filho; Fernando Fleury Salek;
CONTADOR: Eduardo Mello de Freitas - CRC-RJ 117392/O-9

Balanço patrimonial em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração do fluxo de caixa em 31/12/2019 e 2018 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração do resultado em 31/12/2019 e 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

31/12/2019 31/12/2018
Ativo 1.669.023 1.607.115
Caixa e equivalentes de caixa 15.760 22.308
Contas a receber de clientes 86.331 88.992
Almoxarifado 24.665 21.921
Tributos e contribuições a recuperar 49.524 31.014
Indenização de seguros a receber 6.257 10.610
Outros ativos circulantes 10.893 9.119
Total do ativo circulante 193.430 183.964
Depósitos judiciais 4.422 5.330
Tributos e contribuições a recuperar 47.144 48.722
Contas a receber de partes relacionadas 4.524 7.681
Imobilizado 1.386.850 1.345.325
Direito de uso 17.335 -
Intangível 15.318 16.093
Total do ativo não circulante 1.475.593 1.423.151

31/12/2019 31/12/2018
Receita operacional líquida 631.154 603.665
Custo dos serviços (395.436) (361.534)
Lucro bruto 235.718 242.131
Despesas de vendas (3.407) (4.962)
Despesas gerais e administrativas (142.320) (119.441)
Outras receitas (despesas) operacionais 41.613 35.444
Lucro antes do resultado financeiro 131.604 153.172
Resultado financeiro, líquido (25.558) (36.159)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 106.046 117.013
Imposto de renda e contribuição social (39.752) (50.531)
Lucro líquido do exercício 66.294 66.482

Demonstração do resultado abrangente em 31/12/2019 e 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do exercício 66.294 66.482
Itens que nunca afetarão o resultado:
Benefício pós-emprego (2.154) (384)
Ajuste acumulado de conversão 20.339 70.300
Resultado abrangente do exercício 84.479 136.398

Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Capital
social

Reservas Outros resultados abrangentes
Lucros  
acumu-

lados Total

Reser-
va

Legal

Reserva de 
Incentivos

fiscais

Reserva
de Investi-

mentos

Reserva de 
Equivalên-

cia
Benefício  

pós-emprego
Ajuste acumula-
do de conversão

Saldos em 01/01/2018 59.709 16.991 943 216.791 2.274 (2.787) 117.020 - 410.941
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 66.482 66.482
Benefício pós emprego - - - - - (384) - - (384)
Benefício pós-emprego - complemento da reserva - - - (1.754) - 1.754 - - -
Ajuste acumulado de conversão - - - - - - 70.522 (222) 70.300
Resultado abrangente do exercício - - - (1.754) - 1.370 70.522 66.260 136.398
Destinação do lucro: Dividendos pagos - - - (8.277) - - - (31.609) (39.886)

Dividendos propostos - - - - - - - (33.193) (33.193)
Retenção de lucros - - - 1.458 - - - (1.458) -

Saldos em 31/12/2018 59.709 16.991 943 208.218 2.274 (1.417) 187.542 - 474.260
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 66.294 66.294
Benefício pós-emprego - - - - - (2.154) - - (2.154)
Ajuste acumulado de conversão - - - - - - 20.339 - 20.339
Resultado abrangente do exercício - - - - - (2.154) 20.339 66.294 84.479
Destinação do lucro: Dividendos pagos - - - (10.000) - - - - (10.000)

Dividendos propostos - - - - - - (16.868) (16.868)
Retenção de lucros - - - 49.426 - - - (49.426) -

Saldos em 31/12/2019 59.709 16.991 943 247.644 2.274 (3.571) 207.881 - 531.871

Fluxo de caixa de atividades operacionais 31/12/2019 31/12/2018
Lucro antes do IR e da contribuição social 106.046 117.013
Ajustes por:
Depreciação e amortização 131.809 117.369
Amortização do direito de uso 5.735 -
Resultado na venda de ativo imobilizado 484 135
Despesa para provisão para perdas de crédito 
esperadas 162 (481)
Provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis 12 968
Reversão do passivo pós emprego (280) (341)
Resultado financeiro 25.558 36.159
Contas a receber de clientes e partes relacionadas 9.348 8.964
Almoxarifado (1.823) (1.951)
Tributos e contribuições a recuperar (12.635) (11.081)
Depósitos judiciais e garantias 1.101 889
Outros ativos operacionais 3.303 (422)
Fornecedores 7.557 (10.670)
Contas a pagar com partes relacionadas (3.851) 6.104
Salários, provisões e encargos sociais 8.871 4.889
Impostos a recolher (6.207) 261
Outros passivos operacionais (4.124) 4.987
Imposto pago (39.652) (48.264)
Juros pagos sobre arrendamento (1.824) -
Juros e comissões pagos (23.622) (23.174)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 205.968 201.354
Caixa proveniente de alienação de imobilizado 265 -
Aquisição de imobilizado e intangível (117.803) (114.015)
Investimentos de curto prazo - 3.310
Juros recebidos 620 1.051
Caixa líquido usado nas atividades de investimento (116.918) (109.654)
Captação de financiamentos - terceiros 52.808 34.541
Pagamento de arrendamento mercantil (4.998) -
Pagamento de financiamentos - terceiros (102.631) (85.379)
Dividendos pagos (43.193) (42.892)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (98.014) (93.730)
Redução de caixa e equivalentes de caixa (8.964) (2.030)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 22.308 22.150
Efeito de variação cambial 2.416 2.188
No fim do exercício 15.760 22.308
Redução de caixa e equivalentes de caixa (8.964) (2.030)

31/12/2019 31/12/2018
Passivo e patrimônio líquido 1.669.023 1.607.115
Fornecedores 20.796 12.569
Empréstimos e financiamentos 84.003 95.912
Passivos de arrendamento 5.004 -
Salários, provisões e contribuições sociais 42.649 32.290
Impostos, tributos e contribuições a recolher 3.867 9.028
Dividendos a pagar 76.655 92.980
Outros passivos circulantes 5.572 10.347
Total do passivo circulante 238.546 253.126
Empréstimos e financiamentos 725.197 729.964
Passivos de arrendamento 12.476 -
Imposto de renda e contribuição social diferidos 145.024 133.271
Benefícios pós-emprego 5.441 3.006
Contas a pagar de partes relacionadas 4.213 7.831
Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e tribu-
tários 5.270 5.657
Outros passivos não circulantes 985 -
Total do passivo não circulante 898.606 879.729
Total do passivo 1.137.152 1.132.855
Patrimônio líquido 531.871 474.260
Capital social 59.709 59.709
Reserva legal 16.991 16.991
Reserva de incentivos fiscais 943 943
Reservas de investimento 247.644 208.218
Reserva de equivalência 2.274 2.274
Outros resultados abrangentes 204.310 186.125

Ações da Petrobras podem não  
ser a melhor opção no momento 
Relatório 
da Capital 
Research explica 
os motivos 
para a não 
recomendação

Relatório recente pro-
duzido pela casa de aná-
lise de investimentos Ca-
pital Research, vinculada
ao grupo de tecnologia 
norte-americano Red 
Ventures, mostra os posi-
cionamentos de gestores 
de ações sobre a Petro-
bras, maior petrolífera 
no país.

Com a queda do preço 
do petróleo no mercado 
mundial e uma produ-
ção acima da demanda, 
a petroleira está sendo 
avaliada como uma das 
mais voláteis estatais. O 
relatório foi divulgado 
hoje pela assessoria de 
imprensa da Capital Re-
search.

Em 9 de março últi-
mo, as ações da Petro-
bras desabaram quase 
30% após valor da com-
modity cair por causa 
da disputa entre Rússia 
e Arábia Saudita derru-
bar os preços do petró-
leo. É a maior queda já 

registrada. Houve baixa 
de 29,68% para os ati-
vos ON e 29,70% para 
os papéis PN. Com isso, 
na ocasião o valor de 
mercado da estatal pas-
sou de R$ 306,96 bilhões 
para R$ 215,84 bilhões, 
uma perda de valor de 
cerca de R$ 91,12 bi-
lhões. 

Cenário

Por conta desse pa-
norama, a a Capital Re-
search não recomenda 
investimento em ações 
da petroleira. “Diante 
do cenário, em que di-
versas gestoras dimi-
nuíram suas posições e 
em que novos choques 
podem ocorrer no pre-
ço da commodity, não 
recomendamos o inves-
timento nas ações da 
Petrobras, bem como 
em fundos com grande 
exposição a elas”, reco-
menda Rafael Amaral, 
analista que produziu o 
relatório.

Segundo ele, a po-
sição em relação à Pe-
trobras é pautada pelas 
constantes quedas no 
preço do petróleo, que 
chegou a valores negati-
vos no dia 20 de abril, a 
casa de análises aborda 
no material uma “forte 
mudança na percepção 
dos gestores” durante 

o primeiro trimestre do 
ano. 

“Com uma redução de 
mais de 50% das posições 
nas ações da empresa, os 
gestores de fundos de in-
vestimentos diminuíram 
a porcentagem de seus 
fundos investidos nas 
ações ordinárias e pre-
ferenciais da companhia 
de forma expressiva. Isso 
se deve às incertezas em 
relação à recuperação da 
economia do Brasil e do 
mundo e a consequente 
retomada da demanda 
normal da commodity”, 
explica Rafael Amaral, 
analista que produziu o 
relatório.

Ponto de partida

Para a análise, a Ca-
pital Research conside-
rou os fundos classifica-
dos como ações “índice 
ativo” ou “livre” na As-
sociação Brasileira das 
Entidades dos Mer-
cados Financeiro e de 
Capitais (Anbima) que 
possuíam mais de 100 
cotistas e que estavam 
com a carteira aberta 
no mês de março. 

A partir disso, a casa 
constatou que RPS, Ibiu-
na, Luminus e Bútia ze-
raram as posições dos 
seus fundos, antes com 
14,8%, 14,5%, 10,4% e 
9,5%, respectivamente. 

Além disso, por meio da 
estratégia de ações Va-
luation, os fundos Bahia 
AM Valuation FIC FIA e 
Bahia AM Valuation Pri-
vate FIC FIA reduziram 
suas alocações em 11,2% 
na petroleira brasileira.

Exposições distintas

Na outra ponta, as 
gestoras Safra e Zenith 
Asset aumentaram seus 
investimentos duran-
te o primeiro trimestre 
de 2020, mas Amaral 
pondera que “embora 
tenham encorpado suas 
alocações na companhia 
durante o ano, seus fun-
dos possuíam exposi-
ções distintas: enquan-
to o Safra Lagrange I 
FIC FIA BDR Nivel I 
possuía 9% ao final de 
março, a Zenith não ti-
nha as ações da petrolei-
ra em dezembro de 2019 
e as incluiu no portfólio 
posteriormente, com 
aproximadamente 4% 
nos fundos Executive 
Top FIA e Vitoria Regia 
FIA”.

Outros fundos que 
fecharam março com 
maior exposição à Petro-
bras foram Queluz Valor 
FIA, com 9,6%, MB FIA 
(do banco Mercantil), 
com 8,2%, e Alfa Ações 
Premium FIA (do banco 
Alfa), com 9,2%.

Via Varejo estuda captar  
R$ 5 bilhões no mercado

Ibovespa encerra semana 
em alta de quase 3% 

O Índice de referência do 
mercado acionário brasileiro, 
Ibovespa, encerrou em forte 
alta nesta sexta-feira, devido 
ao ambiente favorável a risco 
no exterior após dados norte-
americanos e sinais de alívio 
nos embates comerciais entre 
China e os Estados Unidos. Em 
resumo, o bom desempenho 
desta sexta-feira zerou as per-
das da semana, quando pesa-
ram questões políticas e fiscais 
no país.

O Ibovespa subiu 2,98%, a 
80.448,69 pontos, de acordo com 
dados preliminares, que mostra-
vam declínio de apenas 0,07% 
acumulado na primeira semana 
de maio. O volume financeiro no 
pregão somava R$ 21,5 bilhões 
nesta sexta-feira.

“As bolsas reagem com oti-
mismo na sensação de que o 
pior no mercado de trabalho nos 
EUA pode ter passado, apesar 
dos números ainda serem assus-
tadores”, ressaltou José Falcão, 
analista de investimentos da 
Easynvest, ao comentar para o 

MONITOR MERCANTIL o 
comportamento da bolsa de va-
lores paulista nesta semana. 

Na opinião dele, as aberturas 
graduais de regiões em vários 
países do mundo, é outro fator 
que cria boas expectativas e ga-
nha impulso com a recuperação 
do preço do petróleo no merca-
do internacional e das empresas 
do setor. Nos EUA, a taxa de 
desemprego atingiu 14,7% em 
abril, batendo nova máxima da 
série histórica no pós-guerra, 
porém o número de pedidos de 
seguro-desemprego vem cain-
do e isso gera sentimento posi-
tivo, no curto prazo. 

“Além disso, hoje (sexta-
feira), o conselheiro de Trump 
Larry Kudlow disse que tele-
fonema entre negociadores foi 
construtiva e o acordo EUA-Chi-
na parece estar no caminho certo, 
portanto, abafando os receios de 
novos conflitos comerciais entre 
as duas maiores economias do 
mundo em um momento muito 
delicado no cenário Global”, ci-
tou Falcão.

Dona das marcas Casas 
Bahia e Ponto Frio, a Via Va-
rejo confirmou nesta sexta-
feira que pretende captar até 
R$5 bilhões. A empresa co-
municou, em Fato Relevan-
te, que avalia uma oferta pri-
mária subsequente de ações 
(follow-on) neste patamar.

O montante equivale a cerca 
de 40% do valor de mercado da 
empresa, considerando a cota-
ção do fechamento de quinta-
feira. A Via Varejo fechou a 
última quinta (7) com o valor de 
mercado de R$ 12,7 bilhões.  No 
próximo dia 13, a A Via Varejo 
irá divulgar os seus resultados 
do primeiro trimestre.

O presidente da empresa, 

Roberto Fulcherbergue, disse 
em uma conferência no fim de 
abril que “não é segredo que 
a empresa vinha pensando 
numa capitalização”. Apesar 
disso, ele complementou que 
a empresa já tinha um orça-
mento sem considerar capta-
ção. Analistas de mercado não 
consideram o momento atual 
como ideal para esse tipo de 
ação visando captação de re-
cursos, mas a Via varejo lida 
com um nível alto de endivi-
damento e precisa ampliar sua 
liquidez. A Via Varejo tem um 
vencimento relevante de dívi-
da corporativa, uma nota pro-
missória, no valor de R$ 1,5 
bilhão em setembro de 2020. 




