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OPINIÃO
O mundo dos 
eventos vai mudar 
radicalmente após 
pandemia
Bayard 
Boiteux, 
página 2
Boiteux, 
página 2

Pandemias deixam os 
pobres mais pobres
Índice de Gini 
cresceu após surtos 
e empregos básicos 
perderam mais

Em janeiro, o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) previa que a 
renda mundial iria crescer 3%; as 
atuais previsões da instituição são 
de uma queda de 3%, muito pior do 
que durante a Grande Recessão de 
2008–09. A julgar por pandemias 
anteriores, o golpe será muito pior 
para os segmentos mais pobres e 
vulneráveis da sociedade.

Uma sondagem recente entre 
economistas revelou que a grande 
maioria acredita que a pandemia 
de Covid-19 irá exacerbar a desi-
gualdade, em parte devido a seu 
impacto desproporcional sobre 
os trabalhadores pouco qualifica-
dos, destaca texto dos integrantes 
do FMI Davide Furceri, Prakash 
Loungani e Jonathan D. Ostry.

“Constatamos que as grandes 
epidemias deste século elevaram a 
desigualdade de renda e prejudica-
ram as perspectivas de emprego da-
queles com educação básica, porém 
praticamente não afetaram aqueles 
com curso superior”, informam os 
membros do Fundo.

Eles analisaram cinco grandes 
eventos sanitários recentes – Sars 
(2003), H1N1 (2009), Mers (2012), 
Ebola (2014) e Zika (2016) – e 
acompanharam seus efeitos distri-
butivos nos cinco anos posteriores 
a cada evento. Em média, o coefi-

ciente de Gini – um indicador de 
desigualdade de uso corrente – au-
mentou a um ritmo constante na se-
quência desses eventos.

Após cinco anos, o coeficien-
te de Gini líquido aumenta quase 
1,5%, “o que representa um impac-
to elevado, uma vez que a evolução 
desse indicador ao longo do tem-
po é lenta”, lembra o texto. Esses 
efeitos das pandemias decorrem da 
perda de emprego e outros choques 
na renda (como a diminuição das 
remessas do exterior) e da deterio-
ração das perspectivas de emprego.

Em relação à escolaridade, a dispari-
dade é nítida: o emprego daqueles com 
alto nível de escolaridade quase não é 
afetado, enquanto o emprego daqueles 
com escolaridade básica cai mais de 
5% ao final de cinco anos.

“Em termos concretos, o que 
pode ser feito? Ter acesso a benefí-
cios como licença médica, seguro-
desemprego e assistência de saúde 
é bom para todos ao lidar com os 
efeitos da pandemia, mas é fun-
damental para os segmentos mais 
pobres da sociedade”, recomendam 
os pesquisadores.

Desigualdade aumenta e emprego piora para quem tem menos escolaridade

Coronavírus derruba economia 
de SP, não a quarentena

Crivella amplia restrições, mas admite 
não ter como fazer fechamento total 

A pandemia do coronavírus re-
sponde por 73% da perda do Produ-
to Interno Bruto (PIB) que o Estado 
de São Paulo vem sofrendo, e não 
pela decretação de quarentena. O 
restante, 27% da perda do PIB, tem 
sido prejudicado conjuntamente 
pela pandemia e também pela de-
cretação da quarentena no estado, 
informou o secretário estadual da 
Fazenda e Planejamento, Henrique 
Meirelles.

“Podemos verificar que 27% 
da perda do PIB é afetado pela 
quarentena, sim. Mas as avalia-
ções mostram que, mesmo que 
não tivesse a quarentena, estes 
setores seriam afetados e estão 
afetados pela pandemia. Por ex-
emplo, diversos setores que não 
estão afetados pela quarentena, 
estão sim sofrendo grande queda 
de atividade. Isso é prova concre-
ta de que 27% de queda do PIB 
na verdade não se deve apenas ao 
efeito da pandemia. Tem alguma 
coisa da quarentena também. Mas 
a quarentena é apenas uma parte 
da queda de 27% do PIB”, falou 
Meirelles à Agência Brasil. “O 
PIB cai fundamentalmente pelo 
efeito da pandemia.”

CNI projeta
queda de até 7,3% 
na economia
este ano

A Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) projeta queda de 
4,2% na economia este ano. O ce-
nário é considerado o mais prová-
vel pela confederação para o recuo 
do Produto Interno Bruto (PIB, 
soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país). Se as medidas 
de auxílio econômico se mostrarem 
insuficientes para impedir uma re-
dução forte na renda das famílias e 
uma falência generalizada de em-
presas, a queda do PIB brasileiro 
será de 7,3%, avalia a CNI.

Para a CNI, o grau de sucesso 
das medidas econômicas para redu-
zir os impactos da crise provocada 
pelo coronavírus e a extensão da 
quarentena serão determinantes do 
PIB. A Confederação destaca que 
ainda faltam novas medidas para 
que as empresas tenham acesso aos 
recursos disponíveis para financia-
mento. As instituições financeiras 
elevaram os custos e as exigências 
de garantias para realizar as opera-
ções.

Para a CNI, a saída para o pro-
blema do acesso ao crédito exi-
ge que o risco seja assumido pelo 
Tesouro Nacional, como ocorreu 
na Europa e nos Estados Unidos. 
Diante desse quadro, o estudo In-
forme Conjuntural traça três cená-
rios para 2020: um pessimista, um 
base e um otimista.

No cenário mais provável, o 
PIB industrial vai recuar 3,9% nes-
te ano em relação ao ano passado. 
Em um cenário pessimista, a queda 
será de 7%. Na melhor das hipóte-
ses, espera-se retração de 1,8% do 
PIB industrial.

Em um cenário otimista, em-
bora considerado menos provável 
pela CNI, as medidas econômicas 
de proteção da renda e de acesso 
ao crédito vão evitar que os efeitos 
econômicos de março e abril te-
nham impactos permanentes, com 
queda significativa do emprego e 
da renda e que não desestruturem 
os canais de distribuição e acesso 
aos insumos.

Segundo a CNI, a simulação 
prevê que não será possível evitar 
totalmente o fechamento de em-
presas, a queda do faturamento e 
dificuldade de acesso ao crédito, 
o que tornará os empresários mais 
cautelosos, com efeitos negativos 
diretos sobre o PIB. Há também o 
fato de o comércio internacional 
ter sido bastante afetado pela pan-
demia.

Balbúrdia total
Universidades 
federais conduzem 
pesquisas contra 
Covid-19

Ao menos 823 pesquisas 
relacionadas ao coronavírus 
estão sendo conduzidas pelas 
universidades federais brasilei-
ras. Além disso, há pelo menos 
96 ações de produção de álcool 
e sanitizantes e 104 ações de 
produção de equipamentos de 
proteção individual.

O balanço, que envolveu 46 
das 67 instituições federais, foi 
divulgado pela Associação Na-
cional dos Dirigentes das Insti-
tuições Federais de Ensino Su-
perior (Andifes), por meio de 
videoconferência. A maior par-
te das universidades federais 
está com as aulas suspensas 
para evitar a propagação do ví-
rus. No entanto, de acordo com 
o presidente da Andifes, João 
Carlos Salles Pires da Silva, as 
instituições não deixaram de 
trabalhar e de ocupar a linha de 
frente no combate à Covid-19, 
doença causada pelo novo co-
ronavírus. 

“As universidades públicas, 
assim como o Sistema Único 
de Saúde (SUS), têm tido as 
respostas mais eficazes nes-
se momento. Evidentemente, 
estão dando respostas com as 
condições que têm. Estamos 
sofrendo uma defasagem orça-
mentária que se não houvesse 
permitiria respostas mais ro-
bustas das universidades. Acho 
que as universidades estão en-
frentando isso com seriedade 
imensa e é isso que esses nú-
meros apresentam”, ressaltou o 
presidente da Andifes.

De acordo com Silva, não há 
uma orientação única da Andifes 
em relação à retomada das aulas 
nas universidades. O presidente 
da associação destaca que isso 
depende de cada instituição e do 
contexto em que está inserida. 
As universidades organizaram 
um grupo para discutir as condi-
ções para que essa retomada seja 
feita de forma segura. 

Segundo Silva, o ano letivo 
de 2020 poderá se estender até 
2021. Ele defende que o Ins-
tituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) considere adiar 
o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem).

O prefeito Marcelo Crivella 
anunciou a ampliação das medidas 
restritivas para o isolamento social 
no Rio de Janeiro, por um período 
de sete dias. As medidas incluem 
novos pontos de interdição nos 
centros comerciais, a proibição de 
estacionar na orla e o fechamento 
do comércio nas favelas, com exce-
ção de supermercados e farmácias.

As regras começam a valer nesta 
terça-feira. Crivella explicou que 
é preciso aumentar o isolamento 
porque a curva de contaminação se 
acelerou na semana passada, quan-
do o Rio atingiu 10 mil casos de 
contaminação pelo coronavírus.

Na avaliação do prefeito, um 
lockdown (restrição total a movi-
mentação nas ruas) em todo o mu-
nicípio do Rio só poderia ser consi-
derado se houvesse mais ações de 
socorro à população, como a en-
trega de cestas básicas. “Centenas 
de milhares de cestas básicas ainda 

não chegaram”, afirmou à Agência 
Brasil.

As medidas foram decididas 
após reunião com o comitê científi-
co da prefeitura, no fim de semana, 
e o prefeito informou que foram le-
vantados dois possíveis fatores que 
levaram a um aumento da curva: o 
descuido da população no feriado 
do Dia do Trabalhador e a extensão 
da quarentena. “Há um certo cansa-
ço; e as pessoas acabam se expon-
do mais.”

A prefeitura também vai decretar 
a proibição de apostas presenciais 
nas casas lotéricas. Bares, restau-
rantes e lanchonetes serão obriga-
dos a fechar nos próximos sete dias 
e só poderão manter serviços de 
vendas para viagem e de entregas 
se mantiverem as portas abaixadas, 
sem qualquer tipo de consumo no 
local. A prefeitura também vetou a 
realização de obras que não sejam 
emergenciais.

Kibae Park/ONU
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É nos períodos de maior crise que 
as mudanças em andamento são perce-
bidas com maior atenção e são plane-
jadas, para o melhor ou o pior, futuras 
estruturas políticas, econômicas e de 
segurança. De fato, a crise global gera-
da pela Covid-19 está no auge e, talvez, 
seja hora de falar sobre novos arranjos 
para a segurança internacional.

O primeiro passo para a criação das 
Nações Unidas, a Carta do Atlântico, 
foi assinado em 1941, enquanto as tro-
pas nazistas pareciam irrefreáveis. No 
mesmo período, foi elaborado o Mani-
festo de Ventotène*: “Por uma Europa 
livre e unida”, considerado um dos tex-
tos fundadores da União Europeia.

Com a guerra ainda em andamento, 
em 1945, em Yalta, foram decididas a 
estrutura das Nações Unidas e a futu-
ra estrutura política da Europa, que se 
manteve até os anos 90. Graças ao fim 
da Guerra Fria, experimentamos um 
período de 30 anos de relativa seguran-
ça estratégica; contudo, hoje, a pande-
mia deixou clara a urgência de repen-
sar a proteção e a tutela da comunidade 
transatlântica e de todos os países que 
compartilham os mesmos valores de 
democracia e liberdade.

Não há como negar a afirmação glo-
bal, progressiva, de novos atores que, 
pela primeira vez, em muitos séculos, 
têm fundamentos culturais e um siste-
ma de valores diferentes, daqueles que 
nos são familiares. Hoje, a gravitação 
dos Estados Unidos predomina no 
Pacífico, e o contraste contínuo não é 
mais, apenas, simétrico e militar, mas 
contém, igualmente, valor cultural, 
econômico e tecnológico.

Algumas instituições internacionais 
de sucesso, no passado, como a Otan, 
as Nações Unidas e a própria União 
Europeia, parecem hoje precisar ser 
“reformuladas” para torná-las úteis e 
eficazes no cenário que mudou, sob 
pena de sua progressiva irrelevância. 
Portanto, o sistema dos países europeus 
é chamado a assumir maiores respon-
sabilidades para a sua própria segu-
rança, pelo menos na sua região e nas 
áreas vizinhas.

O povo europeu, embalado, durante 
anos, em um “clima histórico” de su-
perestimar sua relevância e capacidade 
e negar os problemas e necessidades 
de a sua própria defesa precisa dedicar 
maior atenção ao seu futuro, projetan-
do e reinventando-o com base nas suas 
reais exigências.

O que foi feito, até agora, para se 
adaptar às mudanças que ocorreram, não 
foi bem-sucedido. As principais causas 
desse fracasso são a incapacidade de ver 
a exigência de mudar, a falta de vontade 
de modificar o status quo, mesmo quan-
do esta necessidade se torna evidente e, 
finalmente, a ausência de uma aborda-
gem metodológica correta dos proble-
mas, quando a necessidade for abordada.

As dificuldades surgem da ausência 
de uma cultura generalizada de pen-
samento estratégico. A falta de pensa-
mento, de perspectiva histórica e de 
visão significa que não se pode com-
preender a necessidade de mudança, 
até que ela nos atinja.

Por outro lado, o desejo de não mu-
dar o status quo é o resultado de um 
certo espírito de superioridade, de uma 
autossatisfação mal oculta, pelos su-
cessos do passado, mas, acima de tudo, 
é o resultado da falta de “coragem” em  
todos os atores envolvidos. Essa condi-
ção surge do egoísmo e da falta de von-
tade de empresas e de liderança – em 
todos os níveis – de assumir riscos, o 
que impede que sejam tomadas as de-
cisões necessárias, sacrificando algo, 
hoje, para garantir um amanhã melhor.

Essas deficiências levam a uma 
distorção da abordagem estratégica 

correta dos problemas, são refletidas 
e ampliadas em qualquer tentativa de 
analisar ou executar reformas, e levam 
a se concentrar, principalmente, nas 
ferramentas de implementação e nas 
soluções incrementais e de curto prazo 
e, não, nos objetivos e nas melhores 
rotas para alcançá-los. No mundo da 
segurança e da defesa, essa maneira de 
proceder, historicamente, provou que 
poderia provocar consequências nega-
tivas.

As tímidas reformas introduzidas na 
Otan e na UE, nos últimos anos, foram 
talvez indispensáveis, mas certamente 
não decisivas, nem capazes de fornecer 
a essas organizações as ferramentas para 
serem adaptadas às necessidades atuais, 
que elas deveriam proteger. Os tradicio-
nais “3C” (Cash, Contribution and Capa-
bilities [Dinheiro, Contribuição e Capa-
cidades]) não são suficientes, mas novos 
“3C” também são necessários: Capaci-
dade, Credibilidade e Coragem.

Capacidade, entendida não tanto em 
termos técnicos e operacionais, mas 
como qualidades dos tomadores de 
decisão, que são: profissionalismo, ex-
periência, visão estratégica, capacidade 
de dirigir, espírito de sacrifício e serie-
dade de ação. Estes termos prefiguram 
o comportamento virtuoso para o bene-
fício da comunidade e menos voltados 
para os interesses partidários. Essas, e 
não outras, são as características que 
devem ser premiadas nos planos de 
carreira e nas escolhas, para preencher 
posições importantes, a fim de cons-
truir uma adequada liderança.

Credibilidade, entendida como obje-
tivo dos indivíduos e das organizações 
que eles representam. Manifesta-se 
não apenas pelas qualidades ilustradas 
acima, mas também pela capacidade 
de dar seguimento concreto ao que 
foi estabelecido, mantendo os acordos 
feitos e com comportamentos consis-
tentes e consequentes aos objetivos 
estabelecidos, ao longo do tempo. A 
credibilidade de um sistema aumenta 
a do indivíduo, valoriza mais as pro-
postas apresentadas e permite adquirir 
respeitabilidade e confiança por parte 
daqueles que devem seguir as indica-
ções dadas, aumentando efetivamente 
a resiliência e a força do sistema.

Coragem, essencial para seguir o ca-
minho da adaptação das instituições e 
para fazer as escolhas necessárias. Re-
quer a assunção de responsabilidade, 
velocidade de tomada de decisão, sim-
plificação dos processos e estruturas 
e renúncia ao que não é essencial, em 
vez de adaptações para salvaguardar 
a renda de posições, soluções de con-
veniência, improvisadas, ou páginas 
cheias de intenções piedosas.

  Edoardo Pacelli
Jornalista, ex-diretor de pesquisa 

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

*O Manifesto de Ventotène, cujo título 
original é “Por uma Europa livre e 
unida. Projeto de manifesto”, é um 

documento para a promoção da unidade 
europeia, escrito por Altiero Spinelli 
e Ernesto Rossi, em 1941, durante o 
período de confi namento na ilha de 
Ventotène, no mar Tirreno. Hoje, é 

considerado um dos textos fundadores 
da União Europeia.

Procedimentos de segurança 
passarão a ser prioritários e vão 
surgir, já estando em andamento 
protocolos que de alguma forma 
vão atenuar a desconfi ança e 
medo que nascem do confi na-
mento. Não pensem que será 
fácil retomar atividades em lo-
cais fechados por exemplo. O 
que importa é trazer para o con-
sumidor um formato capaz de 
dar tranquilidade, mas que não 
deixe de ser atrativo.

Há um novo pressuposto que é 
o distanciamento nos moldes de 
layouts das atividades e com ex-
igências de máscaras, e a grande 
preocupação, no caso do Brasil, 
é a afetividade em excesso. As 
pessoas vão precisar se reeducar 
e mudar seu padrão externo de 
demonstrar carinho, sobretudo 
o pessoal de turismo que adora 
abraços e beijos. É ainda uma 
incógnita, mas soluções serão 
encontradas.

Eventos de pequeno porte, 
em  ambiente aberto, com pal-
estras motivacionais e cheias 
de positividade, embora com 
conteúdo. É o que chamamos 
de eduenternaiment. Estará 
em jogo uma grande criativi-
dade que vai evoluir à medida 
que forem surgindo novas for-
mas de tratar a Covid. Não é 
rápido como pensam, e tudo 
vai depender de como serão 
implantadas as novas políticas 
públicas de turismo de even-
tos, que vão demandar um 
trabalho conjunto dos conven-
tions bureaux nas opções que 

poderão ser apresentadas. O 
Carnaval e o Réveillon só vão 
sobreviver com estudos de 
capacidade de carga na forma 
da operação.

Ainda não sabemos quase 
nada, nem queremos ser pes-
simistas. Mas nada será cromo 
antes, e agora é o momento de 
planejarmos um novo calen-

dário em função dos proto-
colos que nascerem e as re-
alidades econômicas presentes 
num futuro próximo. Já estão 
retornando os drive-ins que, se 
bem estruturados, poderão ser 
palcos de novidades de entre-
tenimento.

  Bayard Do 
Coutto Boiteux

Professor universitário e escritor, 
trabalha voluntariamente 

no Instituto Preservale e na 
Associação dos Embaixadores de 

Turismo do RJ.
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Por que não há 
levantamento de 
quantas UTIs e testes 
para Covid privados 
existem?

C apacidade, 
Credibilidade e 
Coragem: os ‘3C’ 
para a nova época

Ações de pequeno 
porte, em ambiente 
aberto, com palestras 
cheias de conteúdo

Questões fundamentais aos nossos médicos Exigência de mudanças

O mundo dos eventos vai mudar radicalmente

A gripezinha que já matou 
mais de 10 mil brasileiros, segun-
do os dados ofi ciais, ganhou con-
torno singular e dramático desde 
os primeiros minutos, quando 
o genocida que ocupa a cadeira 
presidencial resolveu subestimar 
a dimensão da pandemia, dando 
vazão perversa à sua nítida pulsão 
de morte.

Ao desafi ar toda a comunidade 
científi ca do mundo, Bolsonaro 
impôs aos nossos médicos um 
peso de responsabilidade triplica-
do na contenção da crise sanitária. 
A falta de coordenação nacional 
da crise, o desprezo de parcela 
expressiva da população pelas 
medidas de isolamento, a incapa-
cidade do Governo Federal de re-
alizar uma TED aos mais pobres, 
se somam às duras condições en-
frentadas pelos médicos de todo 
o mundo – o trabalho na linha de 
frente, a falta de EPI, o medo de 
contaminar os próprios famili-
ares. Tudo isso com o presidente 
perguntando “e daí?”

Em termos militares, em moda 
hoje dia, a cena só poderia ser 
descrita pelo absurdo mando de 
um general que desse ordens à 
própria população civil de ir ao 
campo de batalha para se posi-
cionar de joelhos exatamente em 
frente as armas dos inimigos. E 
muitos lá estão, entre o vírus, a 
descrença e a fome.

Por outro lado, a maior parte 
dos brasileiros percebe exata-
mente a situação que o presidente 
nos impõe e oferece apoio irres-
trito à Medicina. Não são poucos 
os médicos brasileiros que têm 
tido espaço decisivo na grande 
imprensa e nas redes sociais, em 
canais de comunicação funda-
mentais para convencer nossos 
compatriotas a não se prostrar aos 
pés dos inimigos por ordens do 
Capitão.

Feito este reparo, a história 
da pandemia em nosso país, que 
já vai pra mais de 50 dias, vai 
se escrevendo sem que algumas 
questões fundamentais sejam re-
spondidas pelos nossos médicos, 
porque é mesmo muito difícil le-
vantar a voz para questioná-los 
no meio dessa guerra. Mas algu-

mas coisas estão gritando tão alto 
que é impossível não perguntar.

Por que, até agora, não há um 
levantamento claro sobre a quan-
tidade de leitos de UTI privados 
disponíveis em território nacio-
nal? Em alguns estados, como 
Amazonas, Maranhão e Pernam-
buco, é de conhecimento público 
que a capacidade da saúde suple-
mentar se esgotou. No Rio de 
Janeiro, onde o sistema de saúde 
público já entrou em colapso, e as 
pessoas estão morrendo nas uni-
dades básicas do SUS, as evidên-
cias são claras de que os hospitais 
privados se encontram com leitos 
vazios.

No Ceará, o governo do es-
tado tomou a correta iniciativa 
de conveniar leitos privados para 
atender à demanda do serviço pú-
blico. No Rio, enquanto o Hospi-
tal Lourenço Jorge registra mortes 
por insufi ciência respiratória de 
pacientes que não conseguiram 
uma vaga no Hospital Ronaldo 
Gazolla, a 30km de distância, 
quantos leitos de terapia inten-
siva nos hospitais privados Barra 
da Tijuca – o mesmíssimo bairro 
do Hospital Lourenço Jorge – es-
tão vazios?

Aliás, vale aqui a lembrança 
de que em sua primeira coletiva 
depois de quase duas semanas no 
cargo, o ministro Teich external-
izou sua profunda preocupação 
com o fato de a rede privada es-
tar... vazia!

Não é novo na história do Bra-
sil. O problema que enfrentamos 
não é exatamente de escassez de 
UTIs e respiradores, mas em sua 
distribuição. A mesma lógica se 
estende a aplicação dos testes e 
a mais absoluta falta de transpar-

ência do setor privado também 
nessa questão.

O Ministério da Saúde publi-
cou que os estados brasileiros re-
alizaram, ao todo, 130 mil testes 
em todo território nacional. Ao 
mesmo tempo, matéria do Es-
tadão revela que apenas dois lab-
oratórios privados da capital pau-
lista realizaram, cada um, mais de 
40 mil testes.

Assim como não há um le-
vantamento de leitos de UTI na 
saúde privada, não há nenhuma 
publicação ofi cial sobre quantos 
testes foram realizados e quan-
tos foram descartados pela rede 
privada a nível nacional e  quais 
são os protocolos obedecidos 
pelos laboratórios para aplica-
ção. Ao que tudo indica, basta 
pagar R$ 350, e é o dinheiro que 
se torna o critério de vigilân-
cia da pandemia. Não a toa, no 
mesmo dia em que a Barra da 
Tijuca registrava 247 casos e 
11 mortes, a favela da Gardênia 
Azul, na mesmíssima região, 
registrava 8 casos e 3 mortes.

Ainda mais grave, outro ques-
tionamento fundamental aos 
médicos brasileiros que não pode 
passar desapercebido. Diversos 
levantamentos da imprensa têm 
apontado para a multiplicação ex-
ponencial de registros de óbitos 
em cartório por Síndrome Respi-
ratória. Fala-se, com razão, que 
não há capacidade de testagem. 
Mas porque não houve coleta do 
swab com paciente em vida? Por 
que os óbitos não são registrados 
como “suspeita de Covid”?

Esses procedimentos são to-
mados pela própria equipe de 
saúde dentro do hospital, aos 
quais Brasília tem pouca ou ne-
nhuma capacidade de manipular. 
Quais razões levaram os médicos 
a não registrar a suspeita da Co-
vid nestes casos?

Essas são questões fundamen-
tais que não podem continuar 
sem resposta dos médicos Brasil 
afora.

  Eduardo Beniacar
Doutorando em Sociologia e 

Direito pela Universidade Federal 
Fluminense.
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CONCESSÃO DE LICENÇA
A RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A.- CNPJ: 33.453.598/0001-23 torna pú-
blico que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade 
– SMAC, através do processo Nº 14/200.114/2019, a Licença Municipal 
Prévia Nº 001314/2020 com validade de 07/04/2023, para desenvolvimento 
de projeto de construção de posto de revenda de GNV e combustíveis líqui-
dos, situado na Rua Santo Cristo, 198 – Santo Cristo – Rio de Janeiro – RJ.

REQUERIMENTO DE LICENÇA (LMPI)
Sacele RJ Participações S/A, CNPJ nº 18.063.930/0001-50, torna pú-
blico que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC, 
através do processo nº 14/200.192/2020, a Licença Municipal Prévia e 
de Instalação (LMPI), para construção de grupamento residencial multi-
familiar situado na Avenida Délio Maranhão (Jurista), nº 200 – Barra da 
Tijuca, Rio de Janeiro – RJ.

Governo passa imagem de  
fracasso na gestão da covid-19
Segundo imagem 
em parte da 
mídia Bolsonaro 
e Guedes caem e 
Teich reage

O Governo Federal cris-
taliza a imagem, projetada 
pela mídia impressa e nos 
telejornais, de frágil e in-
competente na gestão da 
Covid-19. Os índices de 
imagem do governo entre os 
dias 4 (segunda-feira) e 10 
de maio (domingo) caíram 
a -3,09 nos jornais (-2,64 e 
-1,54 nas duas semanas an-
teriores), e -2,06 nos tele-
jornais (antes -1,58 e -0,87) 
numa escala de +5 a -5.

Nos veículos impressos, 
o presidente Jair Bolsonaro 
amarga o índice de -4,13, 
contribuindo o aspecto de 
valor com -1,80, de gestão 
com -1,20, e de relaciona-
mento com -1,13. Imagem 
de irresponsável, atributo 
de valor (dimensão ética), 
quando o presidente anuncia 
que iria organizar um chur-
rasco no momento que o país 
contabilizava mais de 10 mil 
mortos pela pandemia.

A imagem de incompe-
tente, atributo de gestão, 
aparece no noticiário sobre 
a tentativa de Bolsonaro em 
transferir ao Supremo Tri-

bunal Federal a responsabi-
lidade pela gestão da crise 
da Covid-19, quando é ele 
o líder que deve trazer as 
respostas. Contribuem para 
a imagem negativa do pre-
sidente a reprodução pelos 
jornais do artigo da revis-
ta inglesa “Lancet” que o 
aponta como a maior amea-
ça ao combate à Covid-19 no 
Brasil.

O ministro Paulo Gue-
des aparece na semana com 
-1,85 - antes era -0,47. A 
imagem de Guedes é ambí-
gua - em gestão (-1,34) ora 
tem apoio de Bolsonaro, 
mas também revela vulne-
rabilidade quando o mesmo 
Bolsonaro admite liberar 
reajustes salariais a servido-
res de estados e municípios. 
O discurso contraditório do 
presidente gera instabilidade 
à relação de ambos, com ín-
dice de -0,51 para o aspecto 
Relacionamento de Guedes. 
Não houve projeção em va-
lor.  

A imagem do ministro 
Nelson Teich (-1,04) - antes 
era -1,71 - é de frágil, lento 
e “tutelado por militares”, 
com -0,72 para gestão. Mas 
reduziu o desgaste em Re-
lacionamento (-0,18) pelos 
atributos de cooperação e 
empatia graças à cobertura 
das viagens que fez a Ma-
naus e ao Rio de Janeiro, e da 
divulgação de nota de pesar 
às famílias de mortos pela 
Covid-19. Em valor (-0,14), 
imagem de não transparente, 

por falta de clareza em sua 
posição sobre isolamento 
social.

Na cobertura dos telejor-
nais, Bolsonaro tem um índi-
ce de -3,63 - na semana ante-
rior foi de -2,73 - pior que o 
índice do governo. Teich tem 
-0,65 e melhora em relação 
à semana anterior que foi de 
-1,16. Guedes não foi citado 
na cobertura da pandemia.

Uma crise predominante-
mente de gestão percebida 
nos dois tipos de veículos - o 
governo frágil que não entre-
ga soluções -, mas também 
com desgaste nos outros 
dois aspectos da imagem - 
valor (crise moral e ética) 
e Relacionamento (crise de 
comunicação). A intensidade 
da crise é maior nos veículos 
impressos, sobretudo pelos 
textos analíticos.

A deficiência da liderança 
política é o principal tema 
de desgaste do Governo Fe-
deral quando analisadas as 
coberturas dos jornais e noti-
ciários de televisão. Somam 
82 textos nos jornais impres-
sos em um total de 201 tex-
tos, e 25 minutos em tempo 
dedicado pelos noticiários 
de TV de um total de 68 mi-
nutos dedicados à cobertura 
da pandemia.

Proteção à vida

A condução das ações de 
proteção à vida - a saúde - 
foi o assunto mais explorado 
e com enfoque mais negati-

vo nos telejornais - 30 minu-
tos com registros negativos 
e destaque para o aumento 
de casos e mortes e para a 
dificuldade do governo de 
comprar respiradores. Em 
outros 11 minutos com aná-
lise positiva, visita do minis-
tro Nelson Teich a Manaus e 
ao Rio de Janeiro.

Na cobertura da pandemia 
do coronavírus, os quatro 
principais jornais impres-
sos do Brasil publicaram, 
entre 0h do dia 4 (segunda) 
e 23h59 de 10 de maio (do-
mingo), 201 matérias - 176 
negativas (88%) e 25 positi-
vas (12%). Na semana ante-
rior, a visibilidade negativa 
era de 80%, piora de 8 pon-
tos percentuais.

Quatro relevantes telejor-
nais produziram 68 minutos 
sobre o tema - 55 negativos 
(81%) e 13 positivos (19%). 
Na semana anterior, a visibi-
lidade negativa era de 70%, 
piora de 11 pontos percentu-
ais.

Nos dois grupos de ve-
ículos, as oscilações man-
tiveram-se dentro de pata-
mar negativo. A queda mais 
acentuada foi motivada, em 
ambos os casos, pela decla-
ração do presidente Jair Bol-
sonaro de fazer um churras-
co no Alvorada no momento 
que o número de morte che-
gava a 10 mil. Nos impres-
sos, a queda começou na 
sexta-feira (dia 8) e seguiu 
pelo sábado (9). Nas TVs, na 
sexta (8).

Sem emprego, economia já 
minguava antes da Covid

O crescimento da economia brasileira já vem min-
guando nos últimos anos, com modestos 1,1% em 2019, 
após 1,3% em 2018 e 2017, atesta o professor Roberto 
Ivo, da Escola Politécnica da UFRJ. “Já é conhecido que 
a economia brasileira vem sofrendo com vários garga-
los microeconômicos (estrutura fiscal, logística, fator de 
produtividade, qualificação da força de trabalho, entre 
outras variáveis). Do ponto de vista macroeconômico, 
embora experimentando um novo ciclo de expansão 
monetária (com juros em mínima histórica de 3,75% 
a.a.), diminuição do depósito compulsório e um câmbio 
flutuando com forte desvalorização cambial, estes instru-
mentos já possuem efeito limitado em nossa economia, 
sem riscos à inflação. Primeiramente, em razão pelo alto 
nível de desemprego e consequente aumento dos trabal-
hos informal. Deve-se ainda aliar a este ponto, precariza-
ção do trabalho formal.”

O impacto da Covid-19 deve levar a uma queda do 
PIB de 6,5% em 2020 – há até quem não duvide de um 
tombo de 10%. Em qualquer dos casos, seria a maior 
queda já vista na série histórica do PIB real brasileiro. 
Segundo dados do Ipea, em 1918, a economia brasileira 
chegou a perder 2%. Mesmo na Grande Depressão, as 
reduções foram de 2,1% e 3,3% nos anos de 1930 e 1931.

Sem compromisso
Depois de ser suspenso do ar após comparar as medi-

das de restrição de movimentos durante a pandemia com 
um campo de concentração, o apresentador de telejornais 
do SBT Marcão do Povo está de volta ao Primeiro Im-
pacto.

Após sua desastrada fala, cinco dos seis anunciantes 
do programa anunciaram que iam retirar o patrocínio. Ao 
voltar, foi dito pelo SBT que as ações de merchandising 
ficariam com outro jornalista.

Fonte da emissora relativiza a “punição”: “Perdeu por 
alguns dias. Vai retomar depois. O cliente decide. Marcas 
com mais compromisso social vão se recusar, mas tem 
um festival de merchans picaretas de fitoterápicos e apa-
relhos de ginástica que vão seguir com ele.”

Quanto aos anunciantes que se afastaram do pro-
grama, a fonte da coluna também é pessimista: “É para 
forçar um bom desconto na tabela.”

Integrada
A Sinopec, principal empresa de petróleo, energia e 

substâncias químicas da China, colocou em operação o 
maior porto petroquímico do país, na Refinaria Zhongke, 
que faz parte do modelo de produção “terminal na frente, 
usina atrás”.

O Porto faz parte do Complexo Integrado de Refinaria 
e Petroquímica de Zhanjiang. Após sua conclusão, é pre-
visto que o faturamento da refinaria excederá 60 bilhões 
de iuans (quase R$ 50 bilhões) e ajudará no desenvolvi-
mento da cadeia industrial de downstream (refino e dis-
tribuição), beneficiando o desenvolvimento econômico 
da área onde está instalada.

O investimento estará concluído em julho, em plena 
crise da indústria de petróleo, o que só reforça a tecla que 
a coluna tem batido: a atuação em refino, distribuição e 
petroquímica representa um colchão de garantia das em-
presas petrolíferas em momentos de preço do óleo baixo.

Balbúrdia
As universidades federais brasileiras conduzem mais 

de 800 pesquisas sobre a Covid-19. Imagina se tivessem 
verbas.

Rápidas
O IAG – Escola de Negócios da PUC-Rio promove 

o webinar “Covid-19, Finanças das Empresas e Merca-
dos Financeiros: O que podemos esperar?”, nesta quarta, 
às 19h, pelo canal do IAG no YouTube: youtube.com/
user/IAGPUCRIO *** A Associação dos Advogados 
(Aasp) reúne em um webinar gratuito nesta terça-feira, 
às 14h30, quatro advogados e professores para falarem 
sobre o momento atual da mediação e negociação no Di-
reito de Família. Inscrição: mla.bs/77454a1b *** Na sua 
primeira live da semana no Instagram, o Instituto dos Ad-
vogados Brasileiros (IAB) promoverá debate sobre “A 
Agenda 2030, a pandemia e o cooperativismo no século 
XXI”, nesta terça-feira, às 16h, no perfil @iabnacional. 
Na quarta, mesmo horário, o tema é “Defesa da Con-
stituição e do estado democrático de direito em tempos 
de Covid-19” *** A Associação Brasileira de Recursos 
Humanos entra em sua oitava semana de transmissões 
ao vivo com executivos e especialistas debatendo como 
enfrentar o impacto do coronavírus nas organizações. Os 
encontros poderão ser acompanhados pelo Instagram em 
@abrhbrasil, na terça e na quinta-feira. Os conteúdos an-
teriores estão em youtube.com/user/conarhvideos

Pedidos de seguro-desemprego aumenta 22,7% em abril
Apenas em abril foram 

requeridos 748.484 bene-
fícios de seguro-desempre-
go, um avanço de 22,1% 
em relação s 612.909 feitos 
no mesmo mês do ano pas-
sado. O resultado dos pedi-
dos de trabalhadores com 
carteira assinada ocorreram 
mesmo com a suspensão 
dos atendimentos presen-
ciais nas unidades do Sis-
tema Nacional de Emprego 
(Sine), segundo levanta-
mento divulgado nesta se-
gunda-feira pela Secretaria 
de Trabalho do Ministério 
da Economia.

Ao todo, 87% dos bene-
fícios foram pedidos pela 
internet no mês passado, 
contra apenas 1,7% em 
abril de 2019. Apesar da 
alta em abril, os pedidos de 
seguro-desemprego conti-
nuam relativamente está-
veis no acumulado do ano, 
tendo somado 2.337.081 de 
janeiro a abril de 2020. O 
total representa aumento de 
1,3% em relação ao acumu-

lado no mesmo período do 
ano passado, 2.306.115.

Subestimados 

A própria secretaria, no 
entanto, estima que os da-
dos para o ano podem estar 
subestimados em até 250 
mil pedidos. Isso porque 
diversos trabalhadores sem 
acesso à internet não estão 
conseguindo pedir o bene-
fício nas unidades do Sine, 
que estão com o atendimen-
to presencial suspenso por 
causa da pandemia de co-
vid-19.

A estimativa foi elabora-
da com base na média dos 
pedidos de seguro-desem-
prego por meio do atendi-
mento presencial. Segundo 
o Ministério da Economia, 
a pasta está divulgando as 
projeções de pedidos que 
deixaram de ser realizados 
para dar um quadro mais 
honesto do impacto da pan-
demia sobre o mercado de 
trabalho.

Nos quatro primeiros 
meses do ano, 39,3% dos 
requerimentos de seguro-
desemprego (918.688) foram 
pedidos pela internet, pelo 
portal gov.br e pelo aplicativo 
da carteira de trabalho digital; 
60,7% dos benefícios foram 
pedidos presencialmente. No 
mesmo período do ano passa-
do, 98,2% dos requerimentos 
(2.270.285) tinham sido pedi-
dos nos postos do Sine e ape-
nas 1,6% (35.830) tinha sido 
solicitado pela internet.

Embora os requerimentos 
possam ser feitos de forma 
100% digital e sem espera 
para a concessão do benefí-
cio, o Ministério da Econo-
mia informou que os dados 
indicam que muitos traba-
lhadores continuam aguar-
dando a reabertura dos pos-
tos do Sine, administrados 
pelos estados e pelos muni-
cípios, para darem entrada 
nos pedidos. O empregado 
demitido ou que pediu de-
missão tem até 120 dias de-
pois da baixa na carteira de 

trabalho para dar entrada no 
seguro-desemprego.

Perfil

Em relação ao perfil 
dos requerentes do seguro-
desemprego em abril de 
2020, a maioria é masculina 
(57,1%). A faixa etária com 
maior número de solicitan-
tes está entre 30 e 39 anos 
(33,1%) e, quanto à esco-
laridade, 62,4% têm ensino 
médio completo. Em rela-
ção aos setores econômicos, 
serviços representou 41,6% 
dos requerimentos, seguido 
por comércio (27,7%), in-
dústria (19,9%) e agropecu-
ária (3,7%).

Os estados com o maior 
número de pedidos foram 
São Paulo (217.247), Minas 
Gerais (85.990) e Rio de Ja-
neiro (58.945) e os que tive-
ram maior proporção de re-
querimentos via web foram 
Amazonas (98,9%), Acre 
(98,5%) e Rio de Janeiro 
(97,8%).

Rússia acusa EUA  
de falsificar história

O governo da Rússia acu-
sou os Estados Unidos de 
falsificarem a História e re-
lativizarem o papel da União 
Soviética no desfecho da 
2ª Guerra Mundial (1939-
1945). Em comunicado pu-
blicado neste domingo (10), 
o ministério russo das Rela-
ções Exteriores afirmou que 
as autoridades estão “extre-
mamente indignadas com 
as tentativas de distorcer a 
transcendência da contribui-
ção decisiva de nosso país”

Segundo o documento, 
os Estados Unidos tentam 
minimizar e “distorcer” o 

papel da União Soviética na 
vitória contra a Alemanha 
nazista. A Casa Branca havia 
emitido uma nota no Face-
book apenas mencionando 
os EUA e a Grã-Bretanha 
como vencedores na terrível 
guerra. Após isso, a Rússia 
exigiu uma “conversa séria” 
sobre o assunto com repre-
sentantes do governo Do-
nald Trump.

Mercado já projeta 
queda de 4,11% 

O boletim Focus, publica-
ção elaborada semanalmente 
pelo Banco Central (BC), 
com a projeção para os princi-
pais indicadores econômicos, 
elevou de 3,76% para 4,11% 

o recuo do Produto Interno 
Bruto (PIB) para este ano. 
Os dados divulgados nesta 
segunda-feira mostraram que 
o mercado financeiro vem 
aumentando, pela 13ª semana 
seguida, a previsão de queda 
da economia para 2020. Mes-
mo assim, para 2021 segue 
em 3,2% e para 2022 e 2023 
continua em 2,50%.

O mercado acredita que a 
cotação do dólar deve fechar 
o ano em R$ 5, a mesma pre-
visão da semana passada. 

Bolsonaro gera 
desconforto na PF

O presidente da Federação 
Nacional dos Policiais Fede-
rais (Fenapef), Luís Antônio 

Boudens, disse à CNN que a 
insistência de Jair Bolsonaro 
por Alexandre Ramagem para 
a direção-geral da Polícia Fe-
deral gera desconfiança e des-
conforto, na segunda-feira.

Na última semana, a Advo-
cacia-Geral da União (AGU) 
pediu para que o Supremo 
Tribunal Federal (STF) re-
considere a suspensão da no-
meação e posse de Ramagem 
para o cargo. O ministro da 
corte Alexandre de Moraes, 
porém, manteve a decisão.

“Acaba gerando não só 
desconfiança, mas também 
desconforto, porque há vá-
rios nomes com competên-
cia para assumir a gestão da 
PF”, disse Boudens.
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Devo, não nego, só pago 
quando a Covid passar

A intenção deste artigo não é mais lamentar a pande-
mia, ela está aí e agora é questão de arregaçar as mãos 
e lutar, como qualquer bom brasileiro. Quero tratar de 
assunto de reputo extremamente relevante: cumprimento 
dos contratos no tempo de crise. O impacto nas obriga-
ções dos devedores é visível por vários motivos: perda 
de emprego, redução de receitas, fechamento de empresas 
etc. Como exigir o pagamento de dívidas se não há di-
nheiro para o arroz e feijão? O Código Civil parece uma 
verdadeira luz na escuridão:

“Art. 477. Se, depois de concluído o contrato, sobre-
vier a uma das partes contratantes diminuição em seu 
patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a 
prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se 
à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a 
que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la.”

Por outro lado, o art. 478, dispõe que:
“Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou 

diferida, se a prestação de uma das partes se tornar ex-
cessivamente onerosa, com extrema vantagem para a ou-
tra, em virtude de acontecimentos extraordinários e im-
previsíveis, poderá o devedor pedir a resolução do con-
trato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à 
data da citação.”

O STJ entende que é cabível a revisão do contrato fir-
mado entre as partes desde que comprovado: 

a) existência de um contrato;
b) acontecimento extraordinário e imprevisível, caben-

do ao juiz, nas instâncias ordinárias, e diante do caso con-
creto, a averiguação da existência de prejuízo;

c) quando uma prestação de obrigação contratual se 
torna, no momento da execução, notavelmente mais gra-
vosa do que era no momento em que surgiu.

Parece simples dever e simplesmente não pagar. Te-
nho certeza que, superado esse momento tão difícil, vá-
rias ações vão pipocar no Judiciário de credores cobrando 
seus créditos. Os sofridos devedores não podem alegar 
como defesa simplesmente que não honraram suas obri-
gações em razão da pandemia, mas terão que comprovar 
que sofreram uma perda tamanha que a situação gravosa 
os impediu do cumprimento. Em resumo: a sociedade ja-
mais voltará a ser a mesma!

Governos e prefeituras usam plataformas 
para identifi car concentrações

Até esta segunda-feira, 12 
estados e 14 prefeituras já 
aderiram à plataforma criada 
pelas operadoras de telefo-
nia móvel Claro, Oi, Tim e 
Vivo para auxiliar governos 
estaduais e municipais nas 
medições dos índices de 
isolamento para o combate 
à pandemia do novo coro-
navírus. A ferramenta Big 
Data de Mapas de Calor, de-
senvolvida pelas operadoras 
em conjunto com a ABR Te-
lecom, e sob a coordenação 
do SindiTelebrasil, fornece 
de forma gratuita dados es-
tatísticos de concentração de 
massas.

Já estão acessando a pla-
taforma os estados de Ala-
goas, Amapá, Bahia, Espíri-
to Santo, Goiás, Maranhão, 
Minas Gerais, Pará, Paraíba, 
Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul e São Paulo. E as pre-
feituras de Belém (PA), Belo 
Horizonte (MG), Campinas 
(SP), Campos dos Goytaca-
zes (RJ), Florianópolis (SC), 
Juiz de Fora (MG), Macapá 

(AP), Maceió (AL), Porto 
Alegre (RS), Recife (PE), 
Rio de janeiro (RJ), Salva-
dor (BA), Santo André (SP) 
e Teresina (PI).

Os dados são organizados 
de forma agregada e anôni-
ma, não identificando pesso-
as, mas a quantidade de ce-
lulares por antena. Os mapas 
de calor mostram os índices 
de concentração de massas 
evidenciados por cores. São 
dados estatísticos do dia an-
terior, que não podem ser 
manipuladas nem ter reverti-
do seu caráter anônimo.

A plataforma está dispo-
nível para administrações 
públicas que assinarem 
com as operadoras Acor-
do de Cooperação Técnica 
(ATC) e Termo de Respon-
sabilidade e Confiabilidade 
(TRC), com critérios téc-
nicos e legais. Podem se 
habilitar para acessar a pla-
taforma o governo federal, 
estados, capitais e cidades 
com mais de 500 mil habi-
tantes.

O governo ou prefeitura 
que quiser ter acesso à plata-
forma deverá primeiramente 
se cadastrar e encaminhar 
ofício padrão assinado pelo 
governador ou prefeito com 
a solicitação. Numa segunda 
etapa, a autoridade terá que 
assinar com as prestadoras 
e a ABR Telecom o ATC e 
o TRC e, em 48 horas, serão 
geradas as chaves de acesso.

Apenas representantes 
das administrações terão as 
chaves, limitadas a cinco 
pessoas por ente federati-
vo, cadastradas previamen-

te com nome, e-mail oficial 
(gov.br), telefone, cargo e 
órgão. Os dados visam ex-
clusivamente ao combate à 
Covid-19 e seguem estrita-
mente a legislação aplicável, 
inclusive a Lei Geral de Pro-
teção de Dados.

A plataforma Mapa de 
Calor se soma a inúmeras 
iniciativas do setor de tele-
com, que tem sido vital no 
enfrentamento à pandemia 
do novo coronavírus e será 
essencial para a retomada da 
economia no momento pós-
crise.

Tomaz Silva/ABr

Sudeste tem queda no preço dos combustíveis
O último levantamento do 

Índice de Preços Ticket Log 
(IPTL), aponta que o pre-
ço dos combustíveis baixou 
nas bombas dos postos da 
Região Sudeste no final do 
mês de abril. A gasolina que 
apresentou o valor médio de 
R$ 4,30, ante os R$ 4,702 do 
mês de março, registrou que-
da de 8,55% no preço médio 
do combustível.

Apesar do recuo do preço 
dos combustíveis nas bom-
bas, a região lidera com a 
gasolina mais cara de todo o 
território nacional. O etanol, 
vendido por R$ 3,238, regis-
trou a queda mais expres-
siva, baixa de 12,20%, no 
comparativo com o mês de 
março, quando foi comercia-
lizado à média de R$ 3,688.

“O IPTL mostrou também 
que, no recorte por estado, 
São Paulo lidera no ranking 
nacional do litro mais barato 
do etanol, comercializado no 
fechamento de abril por R$ 
2,592 ante os R$ 3,045 de 
março, com um recuo signi-
ficativo de 14,9%. Também 
chamou atenção o fato de 
que o GNV é cerca de 3% 
mais barato no Sudeste em 
comparação ao Nordeste”, 
analisa o Head de Mercado 
Urbano da Edenred Brasil, 
Douglas Pina.

O IPTL revela também 
que os motoristas da região 
pagaram mais barato pelo 
diesel comum e S-10, que 

recuaram 6,80% e 6,71%, 
respectivamente. O levan-
tamento mostra ainda baixa 
de 1,34% no preço do gás 
natural veicular (GNV), co-
mercializado na média de R$ 
3,243 no comparativo com o 
mês de março, quando foi 
vendido por R$ 3,287.

No recorte por estado, o 
Rio de Janeiro mais uma vez 
lidera o ranking dos combus-
tíveis mais caros, enquan-
to São Paulo concentrou as 
menores médias para todos 
os tipos de combustível. Em 
Minas Gerais, o destaque foi 
para a queda de 13,4% para 
o etanol, comercializado a R$ 
2,957, e no Espírito Santo, a 
gasolina ficou 9,4% mais ba-
rata nas bombas, com o litro 
vendido à média de R$ 4,194.

O levantamento de abril 
mostra que em todas as re-
giões da capital e nos muni-
cípios da Grande São Paulo, 
foi mais vantajoso comprar 

etanol do que gasolina. Os 
menores preços para esse 
combustível foram encon-
trados na zona leste da capi-
tal, onde o litro foi vendido a 
R$ 2,580; e o mais caro, no 
Grande ABC, comercializa-
do à média de R$ 2,732. A 
zona leste também concen-
trou a melhor opção para 
abastecimento com gasolina, 
vendida a R$ 3,920, ante os 
R$ 4,124, cobrados nos pos-
tos da zona Oeste.

Em contrapartida, na ca-
pital carioca, foi mais van-
tajoso comprar gasolina que 
etanol em todas as regiões da 
cidade. A zona oeste concen-
tra os menores preços para 
a gasolina, com o litro ven-
dido na média de R$ 4,609. 
A zona sul lidera com a ga-
solina mais cara, vendida na 
média de R$ 4,792.

No contexto nacional, o 
IPTL aponta queda de 8% no 
preço da gasolina e do eta-

nol no fechamento do mês 
de abril. Depois de fechar 
março com o preço médio de 
R$ 4,618 por litro, em abril, 
a gasolina foi vendida, em 
média, a R$ 4,253 nos pos-
tos brasileiros. Já o etanol 
passou de R$ 3,745 em mar-
ço para R$ 3,451 em abril. O 
IPTL indica também que em 
todas as regiões, a gasolina 
manteve a margem de vanta-
gem acima dos 70% do pre-
ço médio do etanol, sendo 
uma opção mais econômica 
para os motoristas.

O levantamento anali-
sou também o preço médio 
do diesel comum e do S-10 
em relação ao mês passado, 
apontando queda na média 
nacional de 6,54% e 7,09%, 
respectivamente. Com isso, 
o preço por litro do diesel 
comum foi de R$ 3,746 para 
R$ 3,501 nas bombas e o 
de diesel S-1º passou de R$ 
3,806 para R$ 3,536.

O IPTL revelou ainda 
que o diesel S-500 é cerca 
de 20% mais barato no Sul 
quando comparado ao Nor-
te, e o diesel S-10 é cerca de 
20% mais em conta para os 
motoristas nestas regiões.

Entre outros destaques 
revelados nas últimas análi-
ses, é que a gasolina é cerca 
de 8% mais barata no Sul do 
que no Sudeste, e que o litro 
do GNV é cerca de 3% mais 
barato no Sudeste em com-
paração a Região Nordeste.

Ataques virtuais crescem 50% com home offi  ce
A Megatelecom, compa-

nhia que atua nos mercados 
de provimento de acesso à 
Internet e soluções de TI, 
identificou aumento de 50% 
nos ataques virtuais a em-
presas nesse momento de 
quarentena. O crescimento 
foi constatado durante moni-
toramento constante que faz 
de seus clientes - inclusive 
para evitar que as invasões 
se concretizem - apontando 
que o avanço foi proporcio-
nal ao aumento do tráfego na 
rede, na comparação com o 
mesmo período do ano pas-
sado.

O CEO da empresa, Car-
los Eduardo Sedeh, expli-
ca que a pandemia obrigou 
empresas que não estavam 
preparadas, não dispunham 
de ambientes de acesso es-
táveis fora do ambiente do 
escritório a improvisarem. 
“Nenhuma companhia tinha 
contingência para uma situ-
ação dessa magnitude. Com 

a necessidade do teletraba-
lho as pessoas começaram a 
acessar arquivos e servido-
res de casa, sem a segurança 
ideal para realizar o acesso. 
Devido a isso, a vulnerabili-
dade das redes das empresas 
aumentou muito. Ao utilizar 
uma conexão VPN - que liga 
dois computadores através 
de uma rede pública, como 
a Internet - a fim de permitir 
que o colaborador acesse o 
ambiente virtual da compa-
nhia, abre-se uma porta de 
acesso que, se não estiver 
bem protegida, permitirá 
um provável ataque. Isso 
porque, muitas vezes, esse 
acesso parte de um roteador 
com políticas frágeis de se-
gurança e um link de inter-
net residencial, igualmente 
desprotegido”, conta Carlos 
Eduardo Sedeh.

E para o executivo, as 
operadoras têm um papel 
importante nessa proteção 
dos dados das empresas, 

porque é por meio delas, 
de seus links, que todas as 
informações passam, são as 
operadoras que fazem toda 
essa transmissão - onde se 
propaga e recebe os ata-
ques.

Com base nos números do 
World Economic Forum (pré 
covid-19), mais de 74% das 
empresas em todo o mundo 
serão violadas em 2020, o 
que representará potenciais 
perdas na ordem de US$ 3 
trilhões por crimes cibernéti-
cos. “E o número de ataques, 
com o isolamento social, 
cresceu de forma consis-
tente. Por isso, optamos por 
seguir as melhores práticas 
de segurança da informação. 
Atualmente estamos em pro-
cesso de homologação para a 
ISO 27001. Somos parceiros 
dos principais fornecedores 
mundiais de soluções de Fi-
rewall, de mitigação de ata-
ques massivos, os chamados 
DDoS (Distributed Denial 

of Service, em inglês) - que 
tem densidade e servem para 
derrubar a rede do cliente, 
tirando um site do ar, por 
exemplo”, explica o CEO da 
Megatelecom.

Ainda não está claro qual 
será o mundo, após a co-
vid-19. Tudo aponta para 
que seja estabelecido um 
“novo normal”, onde pes-
soas trabalharão de forma 
mais remota. Nesse sentido, 
é muito necessário que as 
empresas tenham políticas 
que contemplem os proces-
sos e acessos do colabora-
dor. A companhia precisa 
dispor de um protocolo, se-
guindo as melhores práticas, 
mantendo portas de acesso 
seguras, com equipamentos 
que garantam que a informa-
ção fique íntegra e não seja 
manipulada no fluxo de uso, 
algo que deve ser observado 
também em relação a opera-
dora que fornece a conexão 
à internet.

Após 50 dias fechados, shoppings 
têm prejuízos de R$ 27 bilhões

Desde o início da pande-
mia de coronavírus, os lo-
jistas de shopping em todo 
o país que tiveram seus es-
tabelecimentos fechados e 
registram prejuízo estimado 
em R$ 27 bilhões. Os dados 
ainda não estão consolida-
dos mas refletem os danos 
ao setor do comércio atingi-
do pela pandemia.

Pesquisa realizada pela 
Associação Brasileira de Lo-
jistas de Shopping (Alshop) 
apontou que 93% dos lojistas 
já registraram queda superior 
a metade do faturamento. 
Atualmente, só 81 dos 577 
shoppings do país estão aber-
tos em mais de 50 municí-
pios. No total o setor de sho-
pping center emprega cerca 
de 1,5 milhão de pessoas em 
pouco mais de 105 mil lojas.

“O setor do comércio 
olhando especialmente para 
os lojistas de shopping, não 
terá condições de sobreviver 
a mais um mês de fecha-
mento das lojas. Só pedimos 
a igualdade de condições 
como já estabelecido com 
o setor de supermercados e 
farmácias por dois motivos: 
os centros de compra são am-
bientes controlados, amplos 
com mais de 100 mil metros 
quadrados cada e limpos, 
e temos consciência de que 
adoção de rígidos protocolos 
de segurança permitem uma 
flexibilização. Há estabele-
cimentos que vão fechar as 
portas definitivamente na 
próxima semana sem esse 
diálogo ou, no mínimo, um 
plano de reabertura gradu-
al”, alerta Nabil Sahyoun, 
presidente da Alshop.

Na pesquisa feita com 
associados, mais da metade 
(52%) afirmou que irá de-
pender da negociação com 
donos de shopping e a li-
beração de financiamento 
para não fechar as portas, 
enquanto 15% afirmou que 
irá fechar lojas ao longo des-
te ano. Entre os lojistas 79% 
afirmam terem encontrado 

dificuldade para obter crédi-
to no mercado.

A entidade usa como refe-
rência o PolloShop de Curi-
tiba, que fechará definitiva-
mente as portas neste mês de 
maio. No empreendimento 
estão 220 lojas que empre-
gam cerca de 2.000 pessoas.

Há 20 dias, a Alshop di-
vulgou um plano de reabertu-
ra dos shoppings e tem feito 
diálogo com o poder público 
em busca ao menos de um 
planejamento para a reaber-
tura do comércio. Já partici-
pou de reunião com o vice-
governador de São Paulo e 
com outras entidades do setor 
de comércio para discutir as 
condições de reabertura. “O 
sentimento do empresário, e 
quando falo dos nossos asso-
ciados, falo de um universo 
de 105 mil lojas com 70% 
de pequenas empresas e que 
falta coordenação entre as 
ações. O crédito anunciado 
é burocrático e não tem evi-
tado o fechamento definitivo 
das lojas. Se por um lado há 
um programa de transferên-
cia de renda e compensação 
que parte do Governo Fede-
ral, por outro os governado-
res e prefeitos não abriram 
mão dos seus impostos como 
ICMS e IPTU mesmo tendo a 
parcela do pagamento da dí-
vida suspensa com a União. 
Com a compreensão dos 
estados e das prefeituras po-
demos ajudar a reduzir uma 
taxa de desemprego que será 
sem precedentes”, explica.

A entidade tem proposto 
a negociação de um plano 
de reabertura gradual do co-
mércio e a criação de pro-
tocolos de higienização dos 
ambientes para que os clien-
tes possam frequentar os 
estabelecimentos com segu-
rança. “A prioridade é a vida 
e não podemos politizar a 
questão. Há como equalizar 
a proteção à saúde e reduzir 
os riscos para a economia 
que também sustenta o custo 
da saúde”, enfatiza.
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Goldman Sachs acha que 
atual alegria vai durar pouco

A expressão FOMO (Fear of missing out), ou o medo de 
ficar fora, foi originalmente usada nas redes sociais. Agora, 
os analistas do Goldman Sachs adaptaram a expressão às re-
centes subidas nos mercados de ações. Contudo, alertam que 
breve haverá uma queda, devido ao impacto que o novo coro-
navírus terá na economia mundial. Chamam atenção para o 
seguinte: o atual medo de ficar fora não vai durar muito tem-
po, e os mercados de ações irão conhecer quedas de aproxi-
madamente 18% nos próximos três meses. Para a equipe de 
análises do banco norte-americano, “um único catalisador 
pode não provocar uma retração, mas existem várias preo-
cupações e riscos, e as discussões com clientes confirmam 
que os investidores estão subestimando os reais problemas”. 
Porém, prevê para os próximos três meses uma redução de 
18% no S&P 500, o que provocará queda para o patamar dos 
2.400 pontos. Depois haverá recuperação, e o índice vai aca-
bar o ano acima dos 3.000 pontos.

No relatório divulgado nesta segunda-feira, consta que, 
apesar dos esforços monetários e orçamentais feitos pe-
los bancos centrais e governos em todo o mundo terem 
conseguido segurar o impacto da Covid-19, a recupera-
ção econômica vai demorar, e os mercados de ações vão 
sentir. Além disso, a lentidão do achatamento da curva de 
contágio do vírus nos Estados Unidos, fora de Nova York, 
retardará o regresso à atividade normal. Esta falha causará 
um impacto de 50% nas compras de ações próprias das 
empresas norte-americanas e aumentará o risco de maio-
res impostos corporativos e de consumo.

Conclusão: a equipe se mostra pessimista com a previsão 
dos resultados para o resto desta temporada, que poderão ser 
os piores de todos os tempos, em termos de queda dos lucros 
e com os planos de crescimento congelados.

Susep fará fiscalização especial no IRB
A Susep instaurou uma Fiscalização Especial para apurar 

a insuficiência na composição dos ativos garantidores de pro-
visões técnicas, e consequentemente da liquidez regulatória 
do IRB. Para o Itaú BBA, essa decisão é negativa, pois fará o 
mercado questionar novamente a governança corporativa da 
resseguradora, bem como suas práticas contábeis, como foi 
o caso durante o mandato de sua antiga administração, que 
deixou a empresa em março deste ano. Apesar de a empresa 
alegar que não possui nenhum problema de solvência para 
cobrir provisões técnicas, o banco tentará esclarecer com 
a administração quais são as próximas etapas do ponto de 
vista regulatório que, embora esteja parcialmente relacionado 
aos números de 2020, deve levantar novas questões sobre a 
agressividade contábil da empresa em relação às demonstra-
ções financeiras do passado. Com a notícia, as ações do IRB 
caíram 15%. Depois recuperaram e reduziram as perdas para 
pouco mais 13%.

Colômbia não injetará recursos na Avianca
Na manhã desta segunda-feira, o governo colombiano 

descartou uma injeção de capital na Avianca, mas sinalizou 
com um possível “crédito extraordinário” para a compan-
hia que, no sábado, entrou com o pedido de proteção con-
tra falência em um tribunal de Nova York, buscando mais 
tempo para o plano de reestruturação da dívida de US$ 10 
bilhões. Para o Bradesco BBI este pedido deve beneficiar 
a Latam Airlines e a Copa Airlines na região latinoameri-
cana. Além disso, estabeleceram a nota do ADR da Avi-
anca negociado em Nova York como e com preço-alvo de 
50 centavos de dólar para o papel em 2020.

Ação da Gerdau tem possibilidades limitadas
O Morgan Stanley rebaixou a recomendação para a 

ação da Gerdau para exposição abaixo da média do mer-
cado, citando como motivo os fatores desfavoráveis na 
economia brasileira, não na siderúrgica em si, considerada 
como uma empresa bem dirigida. No pregão desta segun-
da-feira, as ações da Gerdau caíram mais de 1,5% para R$ 
12,80. Para o banco, tais títulos oferecem uma possibili-
dade limitada de alta, porque a relação risco/recompensa 
está em 1 por 1 e fixou o preço-alvo em R$ 13,70.

Isolamento fez brasileiro comer mais bolachas
As ações da M.Dias Branco subiram mais de 6% no 

primeiro pregão da semana, pois o lucro do primeiro trimes-
tre aumentou 140,8%, de R$ 56 milhões para R$ 137 milhões 
e o Ebitda foi para R$ 228,5 milhões, com alta de 103%. A 
receita líquida subiu 24,3% e chegou a R$ 1,6 bilhão com o 
crescimento de dois dígitos nos volumes de 27% no de bis-
coitos, 25% no de bolachas, massas, farinha, margarinas e 
gorduras, com forte aumento na segunda quinzena de março, 
quando começou o distanciamento social. 

O banco Itaú BBA avaliou como positivos os resultados 
trimestrais da M. Dias Branco, maior indústria moageira e 
fabricante de bolachas do país, porém, manteve a nota das 
ações em média do mercado, com preço-alvo de R$ 39. O 
banco ressalta que a forte desvalorização do real pode rep-
resentar um aumento de custos para a empresa mais tarde 
em 2020, porque o Brasil ainda importa mais de 50% do 
trigo que consome.

Precisava?
O Portal do Bitcoin traz nota sobre um cidadão que pe-

gou os R$ 600 do auxílio emergencial e comprou bitcoins, 
mas se apavorou e só ganhou R$ 40. Se esperasse mais 
alguns dias, teria perdido uma boa parte da quantia. Esse 
cara precisa do auxílio?

QUARTA VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL 
JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA EMPRESARIAL CO-
MARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EDI-
TAL DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS MILLET ROUX LTDA., Proc. nº 
0417662-50.2013.8.19.0001, na forma abaixo: O DOUTOR PAU-
LO ASSED ESTEFAN, JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA EM-
PRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL, ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, por este Juízo, tramitam os autos da 
Recuperação Judicial supra, e que esta foi encerrada nos termos 
da sentença de fl. 3497/3498: Cuida-se de processamento do 
pedido de Recuperação Judicial de PRODUTOS FARMACÊUTI-
COS MILLET ROUX LTDA. deferido em 19.02.2014 (index 383) 
e cujo plano foi homologado em 26.08.2015 (index 1450), sub-
metida, portanto ao regime da Lei 11.101/2005. A norma jurídica 
em comento tem por escopo principal a preservação da empresa, 
conferindo-lhes a possibilidade de, num dado momento de dificul-
dade, reestruturar seus compromissos a fim de adequá-los a sua 
nova realidade econômico-financeira, conforme prevê o artigo 47 
da Lei 11.101/2005. (. . .) (. . .) Isso posto, decreto o encerramen-
to da Recuperação Judicial de PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
MILLET ROUX LTDA., com fulcro no artigo 63 da Lei 11.101/2005. 
Preclusas as vias impugnativas, autorizo a exclusão da expressão 
'EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL' em todos os atos, contratos e 
documentos firmados pelo devedor sujeito ao procedimento de re-
cuperação judicial, até então acrescida após o nome empresarial, 
na forma do Art. 69 da LRF, determino a comunicação do encerra-
mento aos órgãos de praxe e determino a apuração de eventual 
saldo de custas judiciais. Por fim, ultimadas as providências, dê-
se baixa e arquivem-se os autos. P.R.I. Dê-se ciência pessoal ao 
AJ e MP. Rio de Janeiro, 13/01/2020. Paulo Assed Estefan - Juiz 
Titular. (. . .). Cientes que este Juízo funciona na Avenida Erasmo 
Braga, 115, Lâmina Central, sala 719, CEP 20.020-903, Centro, 
Rio de Janeiro-RJ, Tel.: 3133 3625. E, para que chegue ao co-
nhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente 
edital que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passa-
do nesta cidade do Rio de Janeiro em 16/03/2020, (ass) PAULO 
ASSED ESTEFAN, JUIZ DE DIREITO TITULAR

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.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO torna público, para conhecimen-
to dos interessados, que, no dia 18 de Maio de 2020 às 13:00h 
Local: Estrada São Pedro de Alcântara, nº 412, Deodoro, Rio de 
Janeiro/RJ, realizará o leilão REBDETRO04-20, na forma online 
dos veículos apreendidos ou removidos a qualquer título, clas-
sificados como conservados, sucatas aproveitáveis ou sucatas 
inservíveis e não reclamados por seus proprietário, devidamente 
notificados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data 
do recolhimento, conforme Portaria DETRO/PRES n° 1267/2016 
e adequação da Portaria DETRO nº 1429/2018, tendo como leilo-
eiro o SR. ALEXANDRO LACERDA, inscrito na JUCERJA sob o 
nº 103. A cópia do edital poderá ser consultada através dos sites 
www.detro.rj.gov.br / www.rebocarleiloes.com.br

Paranapanema tem prejuízo 
líquido de R$ 569,7 milhões 
Efeito não 
monetário da 
variação cambial 
sobre a dívida em 
moeda estrangeira

A Paranapanema, fabricante 
de produtos de cobre, reportou 
prejuízo líquido de R$ 569,7 
milhões no 1º trimestre deste 
ano, informou a empresa em 
balanço. O resultado mostrou 
que as perdas se aprofundaram 
muito em relação a igual perí-
odo do ano passado, quando o 
prejuízo foi de R$ 38,9 milhões. 
A empresa explicou no relatório 
dos resultados que o prejuízo lí-
quido foi impactado pelo efei-
to não monetário da variação 
cambial sobre a sua dívida em 
moeda estrangeira.

Segundo a fabricante, o 
prejuízo ocorreu por causa 
dos efeitos da desvaloriza-
ção do real frente ao dólar 
sobre a sua dívida em moe-
da norte-americana. O lucro 
antes dos juros, impostos, 
depreciação e amortização 
(Ebitda) ajustado foi de R$ 
61,1 milhões no 1º trimes-
tre, uma queda de 7% sobre 
igual trimestre de 2019.

A receita líquida da em-
presa recuou 32% na base 
anual, para R$ 909,7 mi-
lhões no 1º trimestre. A dívi-
da líquida da Paranapanema 
saltou de R$ 2 bilhões no 
1º trimestre do ano passado 
para R$ 2,7 bilhões no 1º tri-
mestre de 2020. Segundo a 
indústria, 95% da sua dívida 
está indexada ao dólar.

A Receita Líquida gera-
da no 1T20 foi inferior aos 
R$1.336 milhões gerados no 
1T19, decorrente da adequa-
ção do volume de negócios 

da companhia à maior gera-
ção de caixa e obtenção de 
melhores margens operacio-
nais. 

A relação dívida líquida 
sobre o Ebitda, que estava 
em 12,8 vezes (12,8x) no 1 º 
trimestre de 2019, caiu para 
10,7 vezes (10,7x) no final 
de março deste ano. Em 6 
de maio, a Paranapanema 
fechou um novo Acordo de 
Consentimento (Standstill) 
com seus principais credo-
res, para que não executem 
as dívidas durante 30 dias.

O relatório da empresa 
destaca que a Geração de cai-
xa operacional positivo no 
primeiro trimestre de 2020 
(1T20) de R$48 milhões re-
presenta uma melhora de R$ 
42 milhões em relação ao 
mesmo período de 2019. E a 
Geração de caixa livre posi-
tivo (após investimentos) de 
R$ 37 milhões significa um 
avanço de R$48 milhões em 

relação ao mesmo período 
de 2019. 

“No primeiro trimestre 
de 2020, o principal foco da 
Companhia continuou sen-
do a geração de caixa ope-
racional através da redução 
de seus ciclos operacionais, 
redução de custos e reade-
quação dos seus volumes de 
negócios”, citou o relatório.

Apesar de encontrar-se 
em negociação um acordo 
de suspensão temporária de 
pagamentos das dívidas que 
vencem em 2020 com refe-
ridos credores, a companhia, 
em cumprimento ao CPC 
26 – Apresentação das De-
monstrações Contábeis, está 
reclassificando as dívidas 
em renegociação do passivo 
não circulante para o passi-
vo circulante no montante de 
R$1.853.116, devido ao não 
cumprimento de cláusula 
contratual referente ao prazo 
de pagamento. 

Azul tem queda de 90% do tráfego aéreo
Ao comunicar nesta se-

gunda-feira os seus dados 
preliminares de abril, a Azul 
informou que teve uma queda 
de 90% no tráfego de passa-
geiros consolidado, em com-
paração com o mesmo mês do 
ano passado. Segundo a Azul, 
houve redução de 87,7% na 
capacidade e que os dados 
se refletiram em uma taxa de 
ocupação de 69,8% nos voos 
domésticos e de 64% nos 
voos internacionais. 

As ações de empresas aé-
reas têm as maiores quedas 
de 2020. Com suspensão 
de voos por conta do coro-
navírus, entidades do setor 
lideram ranking de perdas 
na bolsa de valores, apontou 
levantamento do Yubb divul-
gado em 24 de abril. 

“De 25 de março a 30 de 

abril, operamos uma malha 
essencial com 70 voos diretos 
por dia para 25 cidades, repre-
sentando uma redução de 87% 
na capacidade doméstica em 
comparação a igual período 
do ano passado”, comentou o 
executivo-chefe da Azul, John 
Rodgerson. 

Disse, tambéma que a 
taxa de ocupação de quase 
70% nos voos domésticos 
foi suficiente para cobrir os 
custos operacionais e a em-
presa projeta aumentar os 
voos nos próximos meses, a 
medida em que a demanda 
voltar a crescer.

Em meados de março, a 
Azul suspendeu todos os 
voos internacionais da Azul, 
exceto os que partem de 
Campinas (SP), estão sus-
pensos. A aérea tomou uma 

série de medidas em resposta 
à evolução do novo corona-
vírus no Brasil, entre elas a 
redução de sua capacidade 
consolidada de 20% a 25% 
no mês de março, e entre 
35% e 50% em abril e meses 
seguintes, até que a situação 
se normalize.

Impacto

O setor aéreo é, hoje, o 
principal afetado na bolsa de 
valores por conta da crise ins-
taurada pelo coronavírus. É o 
que aponta levantamento rea-
lizado pelo  https://yubb.com.
br, maior buscador de investi-
mentos do país. Em um com-
parativo entre os meses de ja-
neiro a abril, o mercado aéreo 
está no topo das 20 ações com 
maiores quedas no Ibovespa. 

No pódio, a Azul teve uma 
redução de 71% na rentabili-
dade de seus ativos. 

“O transporte aéreo é o 
setor mais afetado pela crise, 
segundo diversos especialis-
tas. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, os voos foram sus-
pensos da noite para o dia, 
impactando imediatamente 
as empresas envolvidas nes-
te mercado”, explica Bernar-
do Pascowitch, fundador do 
Yubb. No ranking, também 
estão ações da Gol (3º lugar, 
-68%) e da Embraer (9º lu-
gar, -51%). “Classificamos a 
Embraer neste mesmo mer-
cado porque, apesar de não 
ser uma companhia aérea, 
é uma fabricante de aviões, 
cuja queda é motivada pelo 
cenário negativo das de-
mais”.

Sinopec inicia produção  
de material para máscara

A Sinopec Yizheng Che-
mical Fibre Co., Ltd., uma 
subsidiária da maior refina-
dora de petróleo da China, 
colocou em operação a 12ª 
linha de produção de mate-
rial não tecido com camada 
de meltblown no último sá-
bado, para atender a deman-
da crescente dos produtores 
de máscaras faciais.

A Sinopec é produtora de 
matérias-primas de polipro-
pileno na cadeia industrial 
de máscara. Enfrentando a 
falta de máscaras do merca-
do, a empresa investiu 300 
milhões de iuanes (cerca de 
US$ 42 milhões) para cons-
truir instalações de produção 

em suas subsidiárias Sinopec 
Beijing Yanshan Petroche-
mical Co., Ltd. em Beijing 
e Sinopec Yizheng Chemical 
Fibre em Jiangsu.

A Sinopec concluiu a 
construção de todas as 16 
linhas do material. Após a 
operação plena das linhas e 
junto com as joint ventures 
da Sinopec que podem pro-
duzir sete toneladas de mate-
rial não tecido de meltblown 
todos os dias, espera-se que 
a capacidade de produção 
diária da empresa chegue a 
37 toneladas, e a capacidade 
anual supere 13,5 mil tonela-
das, podendo produzir 13,5 
bilhões máscaras médicas.

Parque Disney volta a abrir em Xangai
O parque Disney de Xan-

gai voltou a abrir suas portas 
ao público nesta segunda-
feira, mas com restrições, 
sinal da volta à normalidade 
progressiva na China, apesar 
da ameaça que segue do co-
ronavírus. A multinacional 
de entretenimento avalia o 
impacto negativo da crise de 
saúde e econômica em suas 
atividades em US$ 1,4 bi-
lhão, incluindo bilhões rela-
cionados aos seus parques de 
diversão e outras atividades.

Localizado na maior cida-
de da China, é o primeiro no 
mundo que volta a abrir suas 
portas desde o início da pan-
demia, com consequências 
econômicas significativas 
para o grupo de entreteni-
mento norte-americano.

A medida em que a propa-
gação do coronavírus diminui 
na China nas últimas sema-
nas, o país começou a reabrir 
algumas atrações turísticas, 
como a Grande Muralha ou a 
Cidade Proibida em Pequim.

Conforme a AFP, no Shan-
ghai Disneyland Park, os vi-
sitantes devem usar máscara 
e mostrar a cor verde em um 
aplicativo de seu celular para 
comprovar que não estão in-
fectados e podem entrar.

A retomada da atividade 
será progressiva. O parque 
planejou receber um máximo 
de 24.000 pessoas ao dia por 
várias semanas, em vez das 
80.000 que costuma receber 
normalmente. Além disso, é 
obrigatório fazer a reserva an-
tecipadamente pela internet.
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Decisão de 30 de Abril de 2020
Em atendimento aos artigos 173 e 174 da Lei 6.404/76 – Lei das Sociedades 
Anônimas, a PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. 
vem informar quem em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de abril 
de 2020 foi aprovada a redução de capital social da Companhia.

HENRIQUE CESAR TUPPER DE MENEZES SANTOS
GERENTE FINANCEIRO

EXTRATO PARCIAL DE ATA DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Certifico, para os devidos fins, que a Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, 
única acionista da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A., em 
reunião levada a efeito no 30º (trigésimo) dia do mês de abril do ano dois mil e 
vinte, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida República do 
Chile nº 330 / 6º andar, Torre Leste - Edifício Ventura Corporate Towers - Centro - 
Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.031-170, dispensada a convocação, nos termos do 
Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, sob a presidência do Sr. Rodrigo Tiradentes 
Montechiari e secretariada pela Srª. Kenia Klöppel Quadros, deliberou, dentre 
outros, sobre o assunto a seguir transcrito: (a) item (iii) da Ordem do Dia - 
“Aprovar a Capitalização de parte da reserva legal, no valor R$ 249.390.780,01 
(duzentos e quarenta nove milhões, trezentos e noventa mil, setecentos e oitenta 
reais e um centavos) e a redução do capital social da PB-LOG, no valor de R$ 
3.162.458.353,77 (três bilhões, cento e sessenta e dois milhões, quatrocentos e 
cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos), 
a ser distribuído em sua integralidade à Petrobras, tendo em vista o excedente de 
capital social da subsidiária.” O Presidente explicou que a operação pretendida 
foi aprovada pelo Conselho Fiscal da Companhia e consiste no aumento do 
capital social mediante a parcial capitalização da reserva legal, no valor de 
R$ 249.390.780,01 (duzentos e quarenta nove milhões, trezentos e noventa 
mil, setecentos e oitenta reais e um centavos), elevando-se o capital social 
momentaneamente para R$ 3.411.849.133,78 (três bilhões, quatrocentos e onze 
milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, cento e trinta e três reais e setenta 
oito centavos); ato contínuo, reduzir-se-á o capital social da Companhia no 
valor de R$ R$ 3.162.458.353,77 (três bilhões, cento e sessenta e dois milhões, 
quatrocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e três reais e setenta e 
sete centavos), na forma do art. 173, da Lei 6.404/76, dada a sua excessividade, 
reduzindo-se o capital social para R$ R$ 249.390.780,01 (duzentos e quarenta e 
nove milhões, trezentos e noventa mil, setecentos e oitenta reais e um centavo). 
Disse, ainda, o Presidente, que a redução de capital em questão somente se 
tornará efetiva e o pagamento da restituição aos acionistas será realizado, em 
dinheiro, após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação 
desta ata para oportunizar a eventual oposição de credores quirografários, sem 
que tenha sido apresentada pelos credores quirografários, oposição a essa 
deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova do pagamento ou 
depósito judicial dos valores devidos a tais credores, nos termos do artigo 174, 
da Lei 6.404/76.
DECISÃO: A acionista aprovou por unanimidade as proposições 
formuladas.---------------------------------------------------

Rio de Janeiro, 01/05/2020
Kenia Klöppel Quadros

Secretária Geral

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. - 
PB-LOG, no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada 
nesta data, opina que as propostas da Administração da Companhia, formalizadas 
pelo Ato de Gestão PB-LOG/DFIN/FIN 15/2020 - para Capitalização de parte da 
reserva legal, no valor R$ 249.390.780,01 (duzentos e quarenta nove milhões, 
trezentos e noventa mil, setecentos e oitenta reais e um centavos) e a redução 
do capital social da PB-LOG, no valor de R$ 3.162.458.353,77 (três bilhões, 
cento e sessenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, trezentos 
e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos), sem cancelamento de 
ações, a ser distribuído em sua integralidade à sua controladora Petróleo 
Brasileiro S.A. (Petrobras), por considerá-lo excessivo, estão em condições de 
serem submetidas e deliberadas em Assembleia Geral Extraordinária.

Rio de Janeiro, 22 de abril de 2020
Carlos Henrique Vieira Candido da Silva 

Presidente do Conselho Fiscal
Mariana Schirmer de Paula Couto

Conselheira
Denis do Prado Netto

Conselheiro

PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A.
CNPJ: Nº 04207640/0001-28

NIRE: Nº 33.3.0030644-7

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REDUÇÃO DE CAPITAL

Ministério de 
Minas e energia

EDITAL DE INTIMAÇÃO (NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)
A Oficiala Interina do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Rio 
Pomba -MG, nos termos do art. 26 da Lei n° 9.514/97, INTIMA a Trans-
terra Construções Ltda ME, o Sr. Antonio Almeida Delgado e o Sr. Marco 
Antonio Almeida Delgado, a comparecerem nesta Serventia, na Rua Pa-
dre Manoel, n° 63, loja 08, Galeria Maria Arantes Malta, Centro, no horá-
rio de 13 às 17 horas dos dias úteis de segunda a sexta-feira, e no prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar deste Edital, para PAGA-
MENTO (purgação da mora) dos valores devidos em atraso, bem como 
os que vencerem até a data do pagamento, no total de R$ 432.607,04 
(quatrocentos e trinta e dois mil, seiscentos e sete reais e quatro centa-
vos), posicionado em 24/11/2019, sujeito à atualização monetária, aos 
juros de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamen-
to, somando-se também, os encargos que vencerem no prazo desta inti-
mação, referentes ao contrato de financiamento com garantia fiduciária 
n° 192905606000008858, firmado em 16/06/2015, registrado sob o n° 2, 
da matrícula n° 10.479, daquela Serventia, tendo como garantia o imóvel 
situado na RUA JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA, n° 204, casa 01, QUADRA 
“E”, LOTEAMENTO NOVA ERA, BAIRRO JARDIM AMÉRICA, sob pena 
de vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação da propriedade 
do imóvel em favor da credora e imediata execução da dívida através de 
leilão extrajudicial do imóvel. 

Rio Pomba, 07 de maio de 2020. 
A Oficial Interina: Fernanda Aparecida Caetano

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.

Petrobras confirma óleo ‘de ótima 
qualidade’ no campo de Albacora

BRF tem prejuízo de  
R$ 38 milhões no trimestre

Após divulgar o seu balanço 
trimestral nesta segunda-feira, a 
BRF era um dos destaques na 
bolsa de valores de São Paulo. 
A ação da empresa subiu mais 
de 10% depois que apontou re-
dução do prejuízo e melhora do 
resultado operacional, graças 
a um aumento no volume e no 
valor das vendas.

Na última sexta-feira, a 
BRF informou que fechou a 
compra da Joody Al Shar-
qiya Food Production Fac-
tory, companhia de proces-
samento de alimentos da 
Arábia Saudita por US$ 8 
milhões. O negócio ainda 
está sujeito a aprovação das 
autoridades sauditas.

A BRF, que é uma das 
maiores empresas de alimen-
tos do mundo, reportou pre-
juízo de R$ 38 milhões no 1º 
trimestre deste ano. A empre-
sa atribui o pagou R$ 204 mi-
lhões para encerrar uma ação 
judicial nos Estados Unidos e 
sofreu os efeitos da variação 
cambial no período, o que afe-
tou a lucratividade.

Mesmo com os efeitos ad-
versos, a empresa teve expan-
são de 21% na receita líquida, 
para R$ 8,9 bilhões. O presiden-
te-executivo da companhia, Lo-
rival Luz, disse que a epidemia 
de Covid-19 pode interromper 
parte das operações da BRF 
no Brasil. O executivo também 
afirmou em teleconferência 
com analistas que a recessão e 
novos padrões de consumo es-
tão afetando a demanda. 

Mas o impacto a crise ge-
rada pelo novo coronavírus 
nas vendas da BRF deverá 
ser mais evidente nos resul-
tados do segundo trimestre, 
acrescentou Luz.

Segundo relatório do tri-
mestre, apesar da epidemia da 
Covid-19, a BRF aumentou as 
exportações de carnes de aves 
para a China e a Turquia. 

Apesar do resultado ne-
gativo, a BRF fechou o 1º 
trimestre com caixa líquido 
de R$ 10,5 bilhões, uma po-

sição melhor que no final de 
igual período de 2019, quan-
do chegou ao fim de março 
com R$ 2 bilhões no caixa.

A receita líquida ampliou 
21% sobre o 1º trimestre de 
2019 para R$ 8,9 bilhões. O 
lucro antes dos juros, impos-
tos, depreciação e amortiza-
ção (Ebitda) foi de R$ 1,2 bi-
lhão no 1º trimestre deste ano, 
um crescimento de 67,2% 
sobre igual trimestre de 2019. 
A margem Ebitda ficou em 
14%, um avanço de 3,8 pontos 
porcentuais. O crescimento da 
BRF foi maior no exterior do 
que no Brasil. As operações 
no exterior tiveram avanço de 
25,6% na receita líquida, para 
R$ 4 bilhões.

No Brasil, o crescimento 
foi menor, de 18,1% para R$ 
4,65 bilhões. O volume co-
mercializado pela BRF cres-
ceu 8%, o que representou 
1,1 milhão de toneladas de 
carnes. Conforme o relató-
rio, a desvalorização do real 
frente ao dólar piorou a ala-
vancagem da empresa, com 
a relação dívida líquida so-
bre o Ebitda em 2,65 vezes 
(2,65x), um leve aumento de 
0,18 vezes sobre o 4º trimes-
tre de 2019. Ainda assim, a 
alavancagem caiu drastica-
mente em relação ao 1º tri-
mestre de 2019, quando es-
tava em 5,68 vezes (5,68x).

A BRF destacou que in-
tensificou a exportação de 
carnes de aves para a China 
no 1º trimestre, mesmo com 
os impactos da epidemia da 
Covid-19. A empresa tam-
bém lançou carne suína da 
marca Sadia no mercado 
chinês, em associação com 
uma empresa local. No Bra-
sil a empresa lançou costelas 
em tiras e linhas de produtos 
vegetarianos. No merca-
do halal, a BRF retomou as 
exportações para o Iraque e 
avançou a participação das 
suas marcas Sadia e Banvit 
para 77% do mercado de 
frango na Turquia.

Valor do barril 
de petróleo 
continua volátil 
no mercado 
internacional

A quatro dias de reportar 
os seus resultados do primei-
ro trimestre (divulgação está 
marcada para esta quinta-fei-
ra (14) a Petrobras informou 
ao mercado nesta segunda-
feira que confirmou óleo 
de ótima qualidade na área 
Sudeste do campo de Búzios 
e maior potencial no pré-sal 
do campo de Albacora. En-
quanto isso, no mesmo dia, 
o maior produtor mundial, 
a Arábia Saudita, anunciou 
que vai cortar unilateralmen-
te a produção em um milhão 
de barris por dia, em junho, 
numa tentativa de elevar o 
valor da commodity.

Outros países da Orga-
nização dos Países Expor-
tadores de Petróleo (Opep) 
também sinalizaram para a 
redução da produção uma 
vez que a demanda no mer-
cado internacional está me-
nor.  Conforme o site Jor-
naldenegócios.pt, o anúncio 
da Arábia Saudita chegou a 
conduzir a subida de mais 
de 3% da matéria-prima, 
mas os receios de uma se-
gunda onda de coronavírus 
sobrepuseram-se ao otimis-
mo com as notícias positivas 
do lado da oferta. Neste con-
texto, o West Texas Inter-
mediate (WTI), negociado 
em Nova Iorque, deslizava 
0,57% para 24,60 dólares, 
enquanto o Brent, transa-

cionado em Londres, cai 
2,62% para 30,16 dólares. 
Quanto à Arábia Saudita, 
o reino informou que deu 
ordens à petrolífera estatal 
Saudi Aramco para reduzir a 
produção em maio, se possí-
vel, e produzir 7.492 milhões 
de barris em junho, cerca de 
um milhão abaixo do nível 
estabelecido no âmbito do 
acordo da OPEP+. De acor-
do com a Bloomberg, isso 
seria o nível de produção 
mais baixo desde 2002.

Assim como outros produ-
tores mundiais de petróleo, a 
Petrobras viu suas ações per-
derem fôlego desde o início 
da pandemia do novo coro-
navírus e com a queda do va-
lor do barril, hoje em torno 
de US$ 30. 

Poços da Petrobras

O Poço 9-AB-135D-RJS, 
no qual a Petrobras encon-
trou óleo de qualidade, está 
localizado no campo de Al-
bacora, dentro da área do 
Plano de Avaliação de Des-
coberta (PAD) de Forno, no 
pré-sal da Bacia de Campos, 
a 184 km da cidade de Ma-
caé. O poço possui profundi-
dade d’água de 450 metros.

Segundo a estatal, a des-
coberta consiste em cerca 
de 214 metros de reservató-
rios, com presença de óleo 
leve, comprovada por meio 
de testes realizados a partir 
de 4.630 metros de profun-
didade. A Petrobras é a ope-
radora (100%) do campo de 
Albacora e dará continuida-
de ao Plano de Avaliação de 
Descoberta da área.

Ainda em fase de perfu-
ração, o outro reservatório, 
o Poço 9-BUZ-39DA-RJS 
está localizado no sudeste do 

Hibernação de campos na Bahia
Com apoio da Federação 

Única dos Petroleiros (FUP) 
e do Sindipetro-Bahia, o 
deputado federal Joseildo 
Ramos (PT) ingressou, na 
noite de domingo (10), com 
pedido de liminar na Justiça 
Federal da Bahia (3ª Vara 
Cível da Seção Judiciária da 
Bahia) para suspender a hi-
bernação dos campos terres-
tres de petróleo e gás natural 
no estado, iniciada pela Pe-
trobras em abril, com a de-
missão de 350 trabalhadores 
do campo terrestre de Dom 
João, em São Francisco do 
Conde. Segundo levanta-
mento feito pelo Instituto 
de Estudos Estratégicos em 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (Ineep), a in-
terrupção das atividades no 
estado pode extinguir mais 
de 5 mil empregos.

Além do desemprego, a 
interrupção das atividades 
da Petrobras na Bahia deve 
gerar grandes perdas aos co-
fres públicos, sobretudo para 

municípios baianos que têm 
a atividade petrolífera como 
uma de suas principais fon-
tes tributárias. Somente com 
royalties e participações es-
peciais, as perdas podem 
chegar a R$ 170 milhões 
anuais para o governo do es-
tado e a R$ 220 milhões para 
16 cidades baianas, aponta 
o Ineep. Perdas financeiras 
que certamente vão impac-
tar as ações de saúde pública 
para o combate à pandemia 
do novo coronavírus.

A ação de tutela anteci-
pada com pedido de liminar 
impetrada por Ramos solici-
ta cobrança de multa diária 
de R$ 100 mil à Petrobras, 
caso a empresa não cumpra 
a interrupção da hibernação. 
O texto menciona que “ape-
nas no caso da Bahia o fatu-
ramento da Petrobras é da 
ordem de R$ 2 bilhões, além 
do pagamento de impostos 
(ICMS para o estado e ISS 
para os municípios produto-
res), além de royalties. 

campo de Búzios, no pré-sal 
da Bacia de Santos, a 210 km 
da cidade do Rio de Janeiro. 
O poço possui profundidade 
d’água de 2.108 metros. A 
Petrobras disse que já foram 
identificados 208 metros de 
reservatórios confirmando 
óleo com a mesma qualidade 
do que está sendo produzido 
atualmente no campo. 

O petróleo encontrado é 
compatível ao que foi cons-
tatado em outros poços do 
campo, foi comprovado por 
meio de testes realizados 
a partir de 5.400 metros de 
profundidade. O campo de 
Búzios está recoberto pelo 

maior volume de dados 
sísmicos do tipo nodes do 
mundo, cuja tecnologia está 
entre as mais modernas para 
construção de imagens tridi-
mensionais de alta resolução 
de reservatórios de petróleo, 
permitindo otimizar a produ-
tividade e a rentabilidade do 
campo. 

A Petrobras é a operado-
ra (90%) do consórcio no 
campo de Búzios, em par-
ceria com CNOOC (5%) e 
CNODC (5%). Os volumes 
excedentes do campo de Bú-
zios foram adquiridos em 
leilão realizado em 6 de no-
vembro de 2019.
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