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Estudo comprova eficácia
do isolamento social

No Sul, adesão levou a
16 óbitos/milhão; no
Norte, relaxamento
provocou 26/milhão

Os estudos têm indicado que a
adoção de estratégias de isolamento
social surte efeito, em média, de 10
a 14 dias, após o início da medida,
mesmo período de incubação do vírus. Ao analisar os dados oficiais de
óbitos por milhão de habitantes, o
engenheiro químico e professor da
Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (Uerj) Eduardo Lima concluiu que os resultados mostram
uma tendência mais constante de
achatamento da curva após a decretação das medidas restritivas.

Câmara não
vota ‘MP da
Grilagem
de Terras’
A Câmara dos Deputados
não votou a Medida Provisória 910/19, sobre regularização
fundiária, nesta terça-feira. O
presidente da Casa, Rodrigo
Maia (DEM-RJ) disse que o
tema poderá entrar na pauta da
próxima semana, mas na forma
de um projeto de lei baseado no
parecer apresentado pelo relator da MP, deputado Zé Silva
(Solidariedade-MG).
Maia afirmou que a MP 910
está contaminada por radicalismos e pode desgastar a relação
harmoniosa entre os líderes,
comprometendo votações futuras. Líderes da oposição cobraram o cumprimento do acordo
de que as votações remotas seriam exclusivamente de temas
relacionados ao novo coronavírus. O partido Novo também
cobrou previsibilidade na pauta
das próximas semanas, informou a Agência Câmara.
Parlamentares da oposição
apelidaram a medida de MP
da Grilagem, por possibilitar
transferir 65 milhões de hectares de terras públicas para o uso
privado.

Volume de
serviços tem
recuo recorde
em março
O volume do setor de serviços
caiu 6,9% na passagem de fevereiro para março deste ano no país.
Essa é a maior queda do indicador
desde o início da série histórica, em
janeiro de 2011. Segundo o IBGE,
o recuo foi mais intenso no último
terço do mês de março, quando começaram as medidas de isolamento
social devido ao coronavírus.
Na passagem de janeiro para fevereiro, o setor já havia tido uma
queda de 1%. Na comparação com
março do ano passado, a queda
chegou a 2,7%.

“Os casos vinham em uma crescente exponencial, mas o gráfico
mostra que isso desacelerou, o que
é a constatação científica e aferida
por números de que o isolamento é
eficaz”, disse.
Segundo o pesquisador, a comparação entre as regiões Norte e
Sul evidencia o impacto positivo
do isolamento social. “Até o 11º
dia após atingir 1 morte por milhão
de habitantes – o que na região Sul
aconteceu em 12 de abril e, na região Norte, em 15 de abril – ambas seguiam praticamente a mesma
curva, apresentando uma taxa de
aumento de cerca de 30% de mortes ao dia”, afirmou.
Com a adoção de medidas de
restrição à circulação mais rigorosas, o Sul conseguiu desacelerar o
avanço da doença, ao contrário da
Região Norte, onde foi registrada

menor adesão ao isolamento social.
No 20º dia após atingir 1 morte por
milhão de habitantes, o Sul apresentava taxa de aumento das mortes por dia perto de 10% enquanto,
no Norte, esse índice estava perto
de 20%.
“Em cerca de dez dias, o Sul reduziu de 30% para perto de 10%.
Enquanto o Norte reduziu de 30%
para 20% a taxa de aumento do
número de mortes por dia”, disse.
“Esse foi o problema. Isso fez a
curva exponencial de casos da Região Norte explodir. Por isso, deu o
problema de sobrecarga no sistema
de saúde”.
De acordo com o professor da
Uerj, em 27 de abril, a Região Sul
tinha 16 óbitos por milhão de habitantes ao passo que a Região Norte
apresentava 26 óbitos por milhão
de habitantes.

Cepal propõe renda
mínima por 6 meses

Na América Latina e no Caribe,
estimativas mostram que a pobreza
pode chegar a atingir 215 milhões
de pessoas em 2020, um aumento
de quase 30 milhões de pessoas em
relação a 2019, segundo dados da
Comissão Econômica para América Latina e Caribe (Cepal). Como
alternativas para o enfrentamento
aos efeitos sociais da doença, a Cepal propõe a criação de uma renda
básica de emergência por seis meses para as populações mais vulneráveis, além de outras medidas de
mitigação destes impactos.
Alícia Bárcena, secretária-executiva da Cepal, divulgou o terceiro informe da instituição sobre
as consequências da pandemia na
região, intitulado “O desafio social
em tempos de coronavírus”.
Segundo as estimativas do órgão, ligado às Nações Unidas, a região passaria de 30,3% de pessoas
em situação de pobreza em 2019
para 34,7% em 2020, caso não sejam tomadas medidas econômicas
de redução dos danos.
Para Bárcena, a proposta mais
importante da Comissão para o

atual momento é a criação de uma
renda básica emergencial (ingresso
básico emergencial, IBE, em espanhol), durante seis meses, para 215
milhões de pessoas em situação
de pobreza. A ajuda consistiria em
US$ 143, alcançando 34,7% da população da região.
O investimento necessário seria
equivalente a 3,4% do PIB. “Nós
acreditamos que há espaço para fazer
isso na região (a criação do IBE). Poderíamos chegar na evasão fiscal, que
nessa região custa 6,3% do PIB”, defendeu Alícia. A Cepal defende ainda, a longo prazo, a criação de uma
renda básica universal, que pudesse
abarcar todas as pessoas das classes
mais pobres, permanentemente.
O Ministério da Economia brasileiro negou afirmação do secretário
especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da
Costa, de que estudava transformar
o auxílio emergencial em permanente, alegando que não pode comprometer a política fiscal.
Leia sobre a experiência de
renda mínima na Finlândia em
Fatos & Comentários, página 3

Fed de Minneapolis avalia que ‘o pior
ainda está por vir’ no emprego
O presidente do Fed de Minneapolis (um dos 12 bancos regionais
que compõem o Fed, banco central
dos EUA), Neel Kashkari, disse em
entrevista no domingo que o pior
ainda está por vir, depois que os
empregadores dos EUA cortaram
20,5 milhões de vagas em abril devido à pandemia de Covid-19.
“O pior ainda está por vir, infelizmente. E isso realmente acontecerá, com esses estados e as
empresas começando a reabrirem,
obviamente precisamos que eles reabram com segurança”, disse à rede
de TV ABC.
“Podemos estar em um ambiente
de relaxamento gradual e, em seguida, ter que recuar novamente em

todo o país, à medida que o vírus
continua se espalhando”, disse ele.
“Para resolver a economia, precisamos resolver o vírus. Nunca vamos
esquecer esse fato”.
“Infelizmente, o que aprendi nos
últimos meses é mais provável que
seja uma recuperação lenta e gradual”, disse Kashkari, jogando água
fria na expectativa otimista da Casa
Branca sobre uma segunda metade de 2020 muito forte e um 2021
mais forte ainda.
O presidente do Fed de Minneapolis observou que uma “economia
robusta” exigiria uma inovação em
vacinas, testes e terapias generalizados para dar às pessoas a confiança de que é seguro voltar.

Flávio Bolsonaro é um dos filhos na mira da Polícia Federal

Bolsonaro: ‘Não vou esperar f...
alguém da minha família’
‘Não vou esperar f… alguém da
minha família. Troco todo mundo
da segurança. Troco o chefe, troco
o ministro (Sergio Moro)’. Este é
um trecho da fala de Jair Bolsonaro na reunião ministerial do dia 22
de abril, gravada em vídeo que faz
parte do inquérito sobre a suposta
tentativa do presidente de interferir na Polícia Federal (PF). As informações foram obtidas pela TV
Globo.
A PF possui material das investigações sobre as atividades de Fabrício Queiróz, acusado de comandar
o esquema de “rachadinha” no gabinete do então deputado estadual
Flávio Bolsonaro, atual senador e
filho do presidente. Também investiga Carlos, o Carluxo, o filho 02,
por suspeita de comandar esquema
de fake news. Além disso, milicia-

nos, que têm relações antigas com
os Bolsonaro, estão na mira da PF.
Após a reunião, o diretor-geral da
PF, Maurício Valeixo foi exonerado
por Bolsonaro; Moro pediu demissão após a exoneração de Valeixo;
Bolsonaro nomeou um amigo para
o cargo, Alexandre Ramagem; não
conseguindo emplacar Ramagem,
colocou seu subordinado na Abin,
Rolando Alexandre de Souza, no
cargo, e este, como primeiro ato,
mudou o superintendente da PF no
Rio.
Pesquisa divulgada nesta terçafeira pela Confederação Nacional
do Transporte (CNT) aponta aumento da avaliação negativa do
presidente Jair Bolsonaro, a uma
taxa recorde, e da desaprovação ao
seu governo, que já supera metade
da população (55%). Página 3

Governo prorroga
parcelamento
de tributos que
vencem até julho

OPINIÃO
Ações policialescas
travestidas de
cuidado pelo
bem comum

O Ministério da Economia aceitou prorrogar os pagamentos dos
parcelamentos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do
Brasil e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional com vencimento
em maio, junho e julho de 2020. A
medida está na Portaria do Ministério da Economia 201, publicada
no Diário Oficial da União desta
terça-feira.
A portaria prevê que as prestações dos parcelamentos ordinários
e especiais serão prorrogadas da
seguinte forma: as com vencimento
em maio de 2020 terão seu vencimento prorrogado para agosto de
2020; as com vencimento em junho
de 2020, para outubro de 2020; e as
com vencimento em julho de 2020
serão prorrogadas até dezembro.
O ministério esclarece que essa
prorrogação, neste momento, não
se aplica aos parcelamentos no
âmbito do Simples Nacional pois
esta decisão é de competência do
Comitê Gestor do Simples Nacional. Está prevista reunião deste
comitê nesta sexta-feira para deliberar sobre a prorrogação desses
parcelamentos.

Eduardo
Saldanha,
página 2

COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 5,8876

Dólar Turismo

R$ 6,0270

Euro

R$ 6,3873
Cotações das moedas fornecidas
pela plataforma BomCâmbio

IGP-M

RJ (fev.)
SP (set.)

2,09% (dezembro)
0,30% (novembro)
IPCA-E
0,25%
1,32%

Iuan

R$ 0,8310

Ouro (gr)

R$ 317,00

Selic
Hot Money

3%
0,82% a.m.
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Dobre de finados aos direitos trabalhistas
O Brasil é, a um tempo, o
país que mereceu justamente
as loas do Conde de Afonso
Celso, no alvorecer do século XX (ver Felipe Quintas,
“Porque devemos nos ufanar
do Brasil: a atualidade do
Conde de Afonso Celso na
era do pessimismo e do desamor à Pátria”, portal Bonifácio, 15/4/2020), e aquele
da triste constatação de cientistas sociais e políticos que,
cinco séculos após se constituir como Estado, ainda é
incapaz de criar as formas de
participação do povo nas riquezas e no poder nacionais.
Em 2020, a comemoração do Dia do Trabalho encontrou nossa Pátria, como
na República Velha, no Império e na Colônia, sem um
Ministério do Trabalho. O
qual, pedra inaugural da Era
Vargas e da moderna cidadania brasileira, foi reduzido a
uma secretaria no Ministério
da Economia. Pior ainda,
sem a oposição de nenhum
grupo político, tampouco
daqueles que dizem representar os trabalhadores.
O que reflete o grau de
captura da representação
política, seja ela governista
ou oposicionista, pelo dito
“mercado”, cujos caprichos, ardilosamente retratados pela mídia sabuja como
“leis”, lança a classe trabalhadora novamente na escravidão, cuja forma moderna é
a uberização, o microempreendedor individual; isto é, o
escravo sem direito ao prato
de comida nem o lugar para
dormir.
Fomos país escravista por
todo período Colonial e do
Império. Quatrocentos anos,
formalmente
constituído,
sem reconhecer o trabalho
como forma humana de se
inserir na sociedade, de realizar sonhos, de contribuir
para o progresso é mácula
que não se apaga facilmente. E, o que é ainda pior para
formação de um povo, cria o
sentimento que trabalho não
engrandece, mas humilha.
O trabalho, base da construção de riqueza, tornou-se
um mal a ser evitado, incitando as oligarquias a impe-

direm o trabalho nacional e
beneficiarem o estrangeiro,
ao exportar os recursos naturais que, em vez de serem
industrializados dentro do
nosso país para a prosperidade do nosso povo, são contrabandeados para o exterior,
para lá serem industrializados em benefício de outros
países e outros povos.
E o neoliberalismo vem
como luva entranhar-se
nesta sociedade da quase
permanente minoria condutora sociopata. Se alguma
dúvida restasse, as palavras
do representante dos capitais financeiros no governo,
Paulo Guedes, diante do
General Ministro do mesmo
governo que, até pela opção
de trabalho na defesa da Pátria, propusera dias antes um
plano de reconstrução nacional – com ofensas e ironias
ao Pró-Brasil, desfariam os
sonhos do Brasil soberano e
cidadão, social, econômica e
politicamente inclusivo.
O Dia do Trabalho não é
dia de festa, mas de reflexões. E é isso que estamos
propondo neste artigo: pensar o trabalho na sociedade
contemporânea.
Iniciamos pela análise
da globalização. Os Impérios, na história mundial
(ocidente e oriente) sempre
buscaram a homogeneidade
nas colônias, povos sob seu
domínio: pelas armas, pelo
idioma, pela ideia da transcendência humana, pelas
mesmas razões econômicas
e por outras, que muitas vezes coexistem. Mas acabam
sendo derrotadas pelas especificidades locais.
Escreveu o historiador
Ciro Flamarion Cardoso
(1942-2013): “As atividades
de conquista e colonização
tiveram como resultado o
aparecimento de sociedades
cujas estruturas internas possuem uma lógica que não se
reduz exclusivamente ao impacto da sua ligação com o
mercado mundial” e, adiante, “sem analisar as estruturas internas das colônias, na
sua maneira de funcionar, o
quadro fica incompleto, insatisfatório” (“As concep-

ções acerca do Sistema Econômico Mundial e do Antigo
Sistema Colonial: a preocupação obsessiva com a extração de excedente”, in José
Roberto do Amaral Lapa
(org.), Modos de Produção e
Realidade Brasileira, Vozes,
Petrópolis, 1980).
A homogeneidade neoliberal é apenas a primeira
crítica à desconstrução do
trabalho, como necessidade
e valor humano. Pois ele vai
ganhar condições específicas
conforme os desafios da natureza e as relações estabelecidas pelas sociedades entre
seus membros.
O professor emérito da
Universidade de Toulouse,
François Morin, nos alerta
que a financeirização e a globalização nos conduziram à
inquietante formação de um
poderoso oligopólio bancário (L’économie politique du
XXIe siècle, Lux, Québec,
2017).
Todo globalismo é antihumano pois somos frutos
de realidades diferenciadas
sob todos os aspectos. Teria
a Bélgica os recursos naturais brasileiros? Poderia seu
povo se dedicar ao extrativismo como o fazemos? E
estas diferentes relações não
formariam culturas diferenciadas? Por que vestir em
ambas a camisa do financismo? E do austericídio de Temer e de Guedes? O mesmo
se repetiria por todo mundo?
Cada país tem seu território, suas abundâncias e carências, e sua história, a cultura formada por um povo.
Cada país tem suas potencialidades e seus desafios.
Nenhum, porém, desenvolveu-se de fato sem soberania
política, econômica e cultural, ou seja, sem fazer do seu
povo agente da sua própria
história e sem edificar um
Estado defensor e representativo da Nação.
Precisamos pensar como
brasileiros, como habitantes
de país único em riquezas
naturais, terras férteis, aquíferos, energias abundantes e
população que apenas precisa de lideranças nacionalistas.

Nosso 1º de Maio só poderia ser efetivo com o Poder Nacional sendo fruto do
trabalhismo, do desenvolvimentismo e da cultura popular. Não há Dia do Trabalho
digno do nome quando os
frutos do trabalho do país
são privatizados e desnacionalizados sem qualquer
cerimônia, quando o trabalho, de fato, é impedido aqui
pela desindustrialização e
pela exportação a preços vis
dos nossos recursos naturais,
que condenam a maioria dos
cidadãos à neoescravidão da
informalidade e/ou da dependência de esmolas, sem
nenhuma perspectiva de melhoria da vida e de ascensão
social.
Impossível um Dia do
Trabalho na sociedade neoliberal onde cada pessoa é
inimiga da outra, que a competitividade e não a solidariedade é a qualidade mais
enaltecida. E que as decisões
são adotadas, com todo tipo
de fraude e farsa, para mais
enriquecer os banqueiros e
rentistas.
Nas atuais circunstâncias,
o Dia do Trabalho é uma
aterradora ironia, pois os
homenageados – os trabalhadores – não são, de fato,
agentes do próprio trabalho,
mas escravos involuntários
de ociosos parasitas internos
e externos, verdadeiros Reis
Midas que transformam no
vil metal tudo que tocam, esquecendo-se que as pessoas
não comem, vestem e habitam ouro e dólares.
Uma das ameaças neoliberais é da inflação que
acompanharia a emissão de
dinheiro para reativar a economia nacional.
“A crença conservadora
de que existe alguma lei da
natureza que impede as pessoas de conseguir emprego,
de que é ‘imprudente’ empregar pessoas e financeiramente ‘saudável’ manter
um décimo da população na
ociosidade por um período
indefinido é totalmente inverossímil – o tipo de coisa
em que nenhum homem poderia acreditar se não tivesse
a cabeça entulhada de ideias

insensatas durante anos e
anos”.
Esta não é uma frase de
socialista ou de esquerdista. É de John Maynard
Keynes (1883-1946), em
seu trabalho de 1931 Essays in Persuasion, traduzido por Ana Sampaio
para a Imprensa da Universidade de Lisboa (Lisboa, 2018) sob o título
Ensaios em Persuasão.
Em 1860, às vésperas da
Guerra da Secessão, impedindo o futuro Estados
Unidos da América (EUA)
consolidado de impulsionarem seu crescimento, foram
autorizados a emitir moedas
1600 bancos (Pierre Melandri, História dos Estados
Unidos desde 1865, tradução de Pedro Elói Duarte
para Edições 70, Lisboa,
2006, 2ª edição). Como se
pode imaginar, até a autenticidade deste dinheiro era
difícil de comprovar, mas
gerou liquidez interna suficiente para incentivar a
produção de um sem número de bens. Após três anos,
é promulgado o National
Bank Act (1863) e, em 1865,
nova medida desencoraja
outros bancos a emitirem
moeda. Com a criação do
Sistema Federal de Reserva,
em 1913, restaram 12 bancos como únicos autorizados
a emitir.
O dinheiro emitido é designado moeda fiduciária, ou
seja, ela vale pela crença das
pessoas que as usam, pois
não tem valor intrínseco,
como as moedas cunhadas
no período pré-capitalista.
Em todo mundo, inclusive
na Alemanha do século XXI,
existem moedas para atender
e desenvolver regiões específicas. Mas fiquemos nos
EUA.
Em 1991, residentes de
Ithaca, no estado de Nova
York, utilizaram moeda própria para comprar bens e
pagar serviços localmente.
O sistema foi considerado
legal pela União, apenas se
exigindo que fosse informada sua movimentação à Receita Federal estadunidense
– IRS (Internal Revenue Ser-

vice). O mesmo ocorreu, em
2006, na região de Berkshires, em Massachusetts. O
site BerkShares lista mais
de 370 empresas no condado que aceitam a moeda. Em
30 meses, 2.2 milhões de
BerkShares foram emitidos
a partir de 12 filiais de cinco
bancos locais.
O Brasil, com sua enorme
riqueza sustentando sua moeda para circulação interna,
promoveria evidente surto
de iniciativas produtoras e
de emprego. Para isso devemos lançar o olhar para dentro, para os 210 milhões de
habitantes, e não para meia
dúzia de agentes financeiros
estrangeiros ou a seus serviços.
Moeda não é obrigatoriamente geradora de inflação,
como se lê em Randall Wray,
Abba Lerner e no brasileiro
Gustavo Galvão, um dos signatários deste artigo. E pouquíssimos países no mundo
têm a condição brasileira.
Basta-nos sair do entulho
ideológico ao qual se referia
Keynes e pensar a favor de
nossa Pátria.
Usar o dinheiro nacional
para acionar as engrenagens do país, sem estender a
mão para ninguém, visando
a nossa possível e necessária autossuficiência. Afinal,
como diz, em outras palavras, a nossa certidão de
nascimento, a Carta de Pero
Vaz de Caminha, “nessa terra, em se plantado, tudo se
dá”. Basta que os dirigentes
e as instituições brasileiros
estejam a serviço da sua própria Nação, não das de outrem tampouco do Império
financeiro norte-atlântico e
antinacional.

q Felipe Quintas
Doutorando em Ciência
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Federal Fluminense.
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Doutor em economia, autor
de “As 21 lições das Finanças
Funcionais e da Teoria do
Dinheiro Moderno”.

q Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado.

Ações policialescas travestidas de cuidado pelo bem comum
Vivemos tempos de vigilância constante, mas é necessário impedir que ela se
torne pervasiva, que busque
infiltração e espalhamento
como se fosse natural, tornando-se instrumento nocivo a uma sociedade livre que
tanto buscamos proteger.
A utilização da tecnologia de monitoramento de
celulares afeta diretamente
uma das grandes encruzilhadas do Direito: garantir a
liberdade com medidas que
necessariamente privem de
liberdade, vez que a limitação de liberdade é o grande
instrumental do Direito para
permitir que sejamos verdadeiramente indivíduos inseridos em uma coletividade.

A medida de monitoramento invade também a privacidade individual e afronta o direito de ir e vir, sendo
uma iniciativa que exerce
controle social e restrições
policialescas à liberdade,
afrontas estas que o discurso
político tende a travestir em
bem comum, retórica muito
facilitada pelo sentimento de
medo.
Não vivemos em estado
de sítio (descrito no artigo
137 da Constituição), o qual
investiria ao Executivo o poder para adoção de medidas
excepcionais e gravosas à
liberdade como restrições ao
direito de ir e vir e flexibilização do direito à privacidade.

Para que o estado de sítio
possa ser adotado, é preciso
que se decrete primeiro o
estado de defesa, algo que
não cabe a prefeitos ou governadores, mas tão somente
ao presidente da República.
Tal previsão constitucional
inviabiliza a adoção de medidas restritivas de direitos
por parte dos estados e municípios, o que configuraria
evidente abuso de autoridade no caso de adoção de
meios para o monitoramento
de celulares.
A própria Convenção
Americana de Direitos Humanos, em seu artigo 11, estabelece que ninguém pode
ser objeto de ingerências
arbitrárias ou abusivas em

sua vida privada, na de sua
família, em seu domicílio
ou em sua correspondência;
ela determina ainda que toda
pessoa tem direito à proteção
da lei contra tais ingerências.
Não podemos ser levados a
crer que este momento extraordinário possa justificar
medidas que normalmente
não seriam justificáveis em
tempos de tranquilidade.
A ausência de transparência por parte do aparato
estatal na adoção de medidas restritivas à liberdade,
efetivadas no afogadilho que
a crise induz, pode levar a
uma escalada de violação de
direitos de privacidade sem
que os indivíduos percebam
a sua extensão e consequên-

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
Diretor-Presidente
Marcos Costa de Oliveira
Diretor de Redação

cias, vez que não se protege
pessoas das violações aos
seus direitos à privacidade
sem que haja transparência
quanto aos mecanismos adotados. O risco está no fato
de o Estado, como aparato,
tender a ser um labirinto tão
grande que mascare a própria obrigação constitucional de transparência. Não se
combate aquilo que não se
sabe que está acontecendo.
Todo e qualquer aumento
na vigilância estatal sobre o
indivíduo deve ser transparente e de vida curta, sendo
ainda necessário que sejam
traçados limites legais sobre
o tratamento e armazenamento dos dados coletados,
pois medidas com nuances
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autoritárias travestidas de
medidas para promover o
bem comum podem estar
sendo adotadas sem o devido escrutínio social e previsão legal, instalando-se um
estado de exceção incompatível com o momento em que
vivemos.
Devemos ter em perspectiva que direitos que perdemos raramente são recuperados da mesma forma como
existiam antes.
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Gravação confirma ameaça de Bolsonaro
Ministro do STF
pede divulgação
e presidente da
Câmara é contra
impeachment

Renda mínima universal:
segurança e dignidade
No sábado, Paulo Guedes disse, em bate-papo com o
chefão do Itaú, que seis bancos enganam 200 milhões
de trouxas (o ministro da Economia é responsável pela
indicação dos presidentes de dois desses bancos); nesta
segunda-feira, apareceu a ideia, atribuída ao Ministério,
de estender indefinidamente a renda mínima universal.
Antes que alguém perguntasse se a cloroquina estava
fazendo mal aos neoliberais de Brasília, nota oficial da
Economia tratou de negar o apoio à manutenção do ganho básico.
Isso não quer dizer que o assunto está encerrado. O
debate acontece com mais força em vários países, um
dos efeitos colaterais positivos da Covid-19. A Finlândia
divulgou recentemente conclusões de um programa experimental de renda mínima, que pagou € 500 (cerca de
R$ 3 mil) a 2 mil finlandeses desempregados escolhidos
aleatoriamente.
Os resultados? Não foram excelentes, mas estiveram
longe de ser ruins. O principal ganho no grupo foi de
autoestima. Embora os níveis de emprego não tenham
melhorado, os participantes do programa disseram que
estavam mais felizes e menos estressados. Mas a ideia
de que, tendo uma receita garantida, estariam mais dispostos a aceitar trabalhos temporários com baixos ganhos não foi comprovada. O que pode levar à conclusão
de que com moral elevado, não precisaram se rebaixar
a topar qualquer coisa da gig economy. Vale dizer que
o projeto foi muito limitado, sem característica de universal.
Colaborador habitual do Monitor Mercantil, Pedro
Augusto Pinho analisa que, na construção da cidadania,
uma renda do Estado é condição necessária. A palavra
mágica é: segurança. “Quanto mais complexas vão se
tornando as relações sociais, mais avançam as incertezas, as inquietações. Creio que a insegurança crescente,
que tem profunda raiz na existência e manutenção da
vida, está na base de ‘transtornos comportamentais’, da
insegurança relacional e, ao fim, na própria qualidade do
trabalho, senão a capacidade mental para trabalhar.”

Cedo demais?
A Europa parece estar reabrindo sua economia no
início do ciclo epidêmico, antes do que ocorreu na
China, salienta artigo publicado pelo FMI. Além disso, a capacidade de testes em larga escala, rastreamento de contatos e isolamento de casos na Europa pode
ficar para trás comparado aos melhores exemplos da
Ásia. Por exemplo, a Comissão Europeia recomenda
o rastreamento de aplicativos, mas apenas de forma
voluntária, por conta das leis de proteção de dados.
Consequentemente, a Europa parece estar mais em risco do que alguns países asiáticos, incluindo a China,
embora nenhum país possa declarar com confiança a
vitória contra o vírus.
“Avançar muito cedo e antes que medidas de amplo
alcance para identificar e conter rapidamente novas infecções ocorram coloca os ganhos no combate à propagação da Covid-19 em risco, com novos custos humanos
e econômicos”, alerta o FMI.

Fake do fake
Duas pesquisas, com mais de mil pacientes em cada
uma, mostraram que a cloroquina tem tanto efeito quanto um placebo no combate ao coronavírus em pacientes
hospitalizados. Bolsonaro e seguidores vão indenizar o
país pelos “milhões” de comprimidos produzidos pelo
Exército?

Rápidas
Nesta sexta-feira, às 10h, o presidente do Inep, Alexandre Lopes, fará uma live junto com a empresa Evolucional para discutir as novidades no Saeb e a aplicação
do Enem *** O Caxias e o Carioca Shopping permanecem fechados, mas estão ativos online. Entre os destaques, a chef de cozinha e pâtissier Carole Crema, jurada do programa Que Seja Doce, ensina receitas fáceis
de fazer com ingredientes comuns. Já Carol Martins (@
artedeorganizar) traz dicas e orientações sobre organização doméstica. Há também atrações para crianças. Em
facebook.com/CaxiasShopping.Oficial e facebook.com/
cariocashopping *** A ClearSale, empresa de soluções
antifraude, está contratando mais de 140 profissionais
para reforçar a equipe de atendimento e supervisão, além
de especialistas em Tecnologia da Informação e Analytics, para São Paulo. Remunerações de R$ 1.300 a R$
10 mil, todas em regime CLT. Inscrição: br.clear.sale/
carreiras *** O Itaú Unibanco está contratando profissionais da área de tecnologia, com mais de 400 vagas abertas: trabalheconosco.vagas.com.br/itauunibanco/oportunidades *** Em 13 de maio costumava-se comemorar
a assinatura da Lei Áurea.

‘Não vou esperar f… alguém da minha família. Troco todo mundo da segurança.
Troco o chefe, troco o ministro (Sergio Moro)’. Este
é um trecho da fala de Jair
Bolsonaro na reunião ministerial do dia 22 de abril,
gravada em vídeo e que faz
parte do inquérito sobre a suposta tentativa do presidente
de interferir na Polícia Federal (PF). As informações foram obtidas pela TV Globo.
A PF possui material das
investigações sobre as atividades de Fabrício Queiróz, acusado de comandar o esquema
de “rachadinha” no gabinete
do então deputado estadual

Flávio Bolsonaro, atual senador e filho do presidente.
Após a reunião, o diretorgeral da PF, Maurício Valeixo foi exonerado por Bolsonaro; Moro pediu demissão
após a exoneração de Valeixo; Bolsonaro nomeou um
amigo para o cargo, Alexandre Ramagem; não conseguindo emplacar Ramagem,
colocou seu subordinado na
Abin, Rolando Alexandre de
Souza, no cargo, e este, como
primeiro ato, mudou o superintendente da PF no Rio.
Divulgação e impeachment
Enquanto o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF),
que assistiu ao vídeo da
reunião ministerial de 22 de
abril no Palácio do Planalto – citada pelo ex-ministro
Sergio Moro como prova
de que Jair Bolsonaro teria
cobrado mudanças na Polícia Federal - defendia que o
sigilo seja quebrado, o pre-

sidente da Câmara, Rodrigo
Maia, pedia ao ministro Celso de Mello que rejeite uma
ação que cobra dele a análise
imediata do impeachment de
Jair Bolsonaro.
“Eu sou favorável à publicidade em um sentido maior,
inclusive. O contribuinte
tem direito de saber dos pecadilhos de quem os governa”, afirmou o ministro em
entrevista à coluna Radar, da
revista Veja.
“Mas vamos aguardar
para ver o que o ministro
Celso de Mello decidirá”,
ponderou. Celso de Mello é
o relator do inquérito aberto a partir das declrações
do ex-ministro Sergio Moro
que fez acusações contra Jair
Bolsonaro, apontando interferência na Polícia Federal.
Na manifestação enviada
ao decano do STF, Rodrigo
Maia defende que impeachment é uma ‘solução extrema’ e não há nenhuma norma legal, ou do regimento da
Câmara, que fixe um prazo

para que os pedidos de afastamento do presidente da
República sejam analisados
pelos parlamentares.
“O impeachment é uma
solução extrema: o primeiro
juiz das autoridades eleitas
numa democracia deve ser
sempre o voto popular. A
Presidência da Câmara dos
Deputados, ao despachar
as denúncias contra o chefe
do Poder Executivo, deve
sopesar cuidadosamente os
aspectos jurídicos e políticoinstitucionais envolvidos. O
tempo dessa decisão, contudo, pela própria natureza
dela, não é objeto de qualquer norma legal ou regimental”, frisou Maia.
Pesquisa divulgada nesta
terça-feira pela Confederação Nacional do Transporte
(CNT) aponta aumento da
avaliação negativa do presidente Jair Bolsonaro, a uma
taxa recorde, e da desaprovação ao seu governo, que
já supera metade da população (55%).

Dos 33,9 milhões de idosos, 22,9% trabalham em locais expostos

Levantamento feito para
avaliar situação dos idosos
na sociedade e na economia
demonstra que uma flexibilização do isolamento social,
como defende Bolsonaro,
será fatal para pessoas com
60 anos ou mais
Levantamento feito pelo
Departamento Intersindical
de Estudos e Estatísticas
Socioeconômicas (Dieese)
revela que o Brasil tem 33,9
milhões de pessoas com 60
anos ou mais, o que significa
que 16,2% da população do
país estão no grupo de risco
de contrair a Covid-19, doença provocada pelo novo
coronavírus.
Do total de idosos brasileiros, quase 8 milhões
trabalham em locais onde
ficam mais expostos a riscos do que os mais jovens e
24,9% contribuem com 50%
ou mais de sua renda nas
despesas da família. Esse
contingente de brasileiros
é ignorado pelo presidente
Jair Bolsonaro que defende
que apenas os mais velhos
fiquem em quarentena, sem
levar em conta qualquer estudo sobre as necessidades
ou como vivem as pessoas
com 60 anos ou mais e suas
famílias no país.
Para Bolsonaro, o isolamento social, única maneira
de conter a disseminação da
doença, que atinge de forma
mais grave principalmente
os idosos, nunca deveria ter
sido adotado por governadores de estados mais atingidos
pela doença, apesar das recomendações de cientistas e
da Organização Mundial da
Saúde (OMS), porque isso
prejudica a economia.

Foi isso que levou o Dieese
a fazer um estudo para mostrar que o fim da quarentena
tem de levar em consideração
a ciência e também a realidade do país que tem milhões
de idosos ainda trabalhando e
ajudando a família com parte
dos seus recursos.
“Uma reflexão geral sobre esse estudo nos mostra
que a sociedade tem o dever
de proteger os idosos, principalmente nesse momento de
pandemia”, diz a economista Patrícia Pelatieri, diretora
técnica adjunta do Dieese,
ao analisar o resultado.
A pesquisa do Dieese
mostra, por exemplo, que
do total de brasileiros com
60 anos ou mais, 22,9% trabalham, 83,2% moram com
alguma pessoa e 21,9% moram com um parente que
ainda frequenta a escola, o
que indica que a obsessão
de Bolsonaro pela volta ao
trabalho, com poucas restrições, é um risco tanto para
os idosos quanto para seus
familiares.
“Qualquer medida relacionada a mudanças nas
restrições às atividades econômicas tem que levar em
conta que 7,5 milhões de
pessoas com 60 anos ou mais
estão trabalhando e uma parte atua em locais mais expostos do que os com menos
de 60 anos”, afirma Patrícia
Pelatieri. “Enquanto, o percentual de trabalhadores de
60 anos ou mais trabalhando em locais expostos chega
a 7,9%, o de trabalhadores
com menos de 60 anos é de
6,2%”.
A economista ressalta,
ainda, o fato do total de ido-

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0
Certidão da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada
em 24/04/20: Data, Local e Horário: 24/04/20, às 15h, na Praia de
Botafogo, n° 300, salas 501 e 701, RJ/RJ. Mesa: Sr. Mariano Carlos
Ferrari – Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar –
Secretária. Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença
da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Ordem do Dia: Deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas
ao exercício social encerrado em 31/12/19 e proposta para destinação
do lucro líquido do exercício 2019. Deliberações: Os Conselheiros
aprovaram, por unanimidade, submeter para aprovação da Assembleia
Geral Ordinária as demonstrações financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31/12/19, revisada pelos auditores independentes,
juntamente com uma proposta para: (i) referendo da distribuição de
dividendos intercalares aprovada em 02/12/19 no valor de R$ 823,6
milhões com base em balanço trimestral, ad referendum dos acionistas;
e (ii) a distribuição de dividendos no valor de R$ 855 milhões, dos quais
R$ 823,6 milhões já foram distribuídos como dividendos intercalares
conforme mencionado no item (i) acima, de acordo com o lucro líquido
do exercício social encerrado em 31/12/19 refletido nas demonstrações
financeiras auditadas referidas acima, a serem pagos em ou antes de
31/12/20. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse
fazer uso, e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos
e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e
assinada por todos os presentes. Assinaturas: Sr. Mariano Carlos Ferrari
– Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Manuel
Tomás Garcia Blanco, Hu Xinmiao, José Carlos de Vicente Bravo, Tian
Jianguo, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Ding Yanxia, José Ángel
Murillas Angoiti, Hou Jianguo, Francisco Javier Sanz Cedrón e Mariano
Carlos Ferrari. Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída da
ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração
da Companhia. RJ, 24/04/20. Carolina Assano Massocato Escobar Secretária. Jucerja 3872255 em 08/05/2020.
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sos que vive com outras pessoas, portanto, mesmo que
não trabalhem podem ser
contaminadas pelos familiares que sairão para trabalhar.
De acordo com Patrícia, somente 8,16% dos idosos vivem sozinhos no Brasil.
A participação da renda
dos idosos no orçamento familiar é outro dado da pesquisa que chama a atenção
porque mostra a importância
das pessoas desta faixa etária na vida de milhares de
brasileiros. Do total de pessoas com 60 anos ou mais
no país, 24,9% contribuem
com 50% ou mais da renda
com os gastos da família,
segundo o levantamento do
Dieese.
A pesquisa revela também
a desigualdade social entre
as regiões Sul e Sudeste e
as regiões Norte e Nordeste.
Nas duas primeiras regiões,
a população tem mais acesso
a saneamento básico, leitos
hospitalares, tanto de enfermarias quanto de Unidades
de Terapia Intensiva (UTIs),
respiradouros e médicos,
como mostrou pesquisa do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e,
portanto, vive mais e melhor.
“Não há dúvida que as
condições de vida determinam a longevidade. Então,
não é de se estranhar que o
Sul e o Sudeste tenham um
número maior de idosos porque têm uma maior cobertura principalmente de saneamento básico e saúde e isso
se reflete inclusive na longevidade”, afirma Patrícia.
O maior contingente de
idosos, 7,8 milhões vive em
São Paulo, estado mais afe-

tado pela Covid-19, que já
registrou 40 mil casos confirmados de coronavírus e
3.206 mortes, mas também o
estado com mais leitos, equipamento, médicos e condições de vida. Em SP, 25,8%
das pessoas com 60 anos ou
mais trabalham, 82,8% não
moram sozinhos, 17,6% moram com uma pessoa que
ainda estuda e 24,7% contribuem com 50% ou mais da
renda para pagar as despesas
da família.
O Rio de Janeiro, segundo estado com mais casos
confirmados de Covid-19,
tem 3,6 milhões de idosos,
sendo que 22,1% deles ainda
trabalham. O Ceará, terceiro
estado com mais casos, 1,4
milhão de pessoas com 60
anos ou mais - 21,3% delas
ainda trabalhando -, tem menos leitos e médicos.
O Amazonas, onde a saúde pública entrou em colapso por não ter equipamentos
nem profissionais de saúde
para atender tantos doentes, o
total de idosos é menor, 384
mil, mas o percentual dos
que ainda trabalham é maior,
29,1%. E o Pará, que decretou lockdow para tentar reduzir a disseminação da doença, tem 1 milhão de idosos e
26% deles trabalham.
“O sofrimento das pessoas com 60 anos ou mais é
muito maior neste momento
em que a possibilidade de
envelhecer e ter mais tempo
de vida é uma enorme conquista da humanidade e nós
precisamos que essa conquista seja vivida com respeito com amor e com dignidade”, conclui a diretora
técnica-adjunta do Dieese.

QUARTA VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA EMPRESARIAL COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EDITAL DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE
PRODUTOS FARMACEUTICOS MILLET ROUX LTDA., Proc. nº
0417662-50.2013.8.19.0001, na forma abaixo: O DOUTOR PAULO ASSED ESTEFAN, JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA EMPRESARIAL 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 FARMACÊUTICOS MILLET ROUX LTDA. deferido em 19.02.2014 (index 383)
e cujo plano foi homologado em 26.08.2015 (index 1450), submetida, 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 dificuldade, 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 encerramento 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 recuperação judicial, até então acrescida após o nome empresarial,
na forma do Art. 69 da LRF, determino a comunicação do encerramento aos órgãos de praxe e determino a apuração de eventual
saldo de custas judiciais. Por fim, ultimadas as providências, dêse 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 conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente
edital que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro em 16/03/2020, (ass) PAULO
ASSED ESTEFAN, JUIZ DE DIREITO TITULAR

4

Quarta-feira, 13 de maio de 2020 n Monitor Mercantil

Negócios & Empresas

Rio não vai reabrir salões
de beleza nem academias

Seis ‘passitos’
rumo ao amanhã
– Nestes dias, de pretendido isolamento social como forma de se conter a aceleração dos índices de contaminação
pelo novo coronavírus, a solidariedade empresarial vem
sendo descrita como se fosse uma contrapanepidemia. Só
que este coraçãozinho empresarial solidário bate diferente
dos mortais comuns.
– A empresa solidária tem o seu próprio modo de operar
o sentimento. Ele poderá, às vezes, se confundir com marquetingue, com sublimação de culpa, com voluntarismo,
com compra de indulgência, e outras sensações que usam
indumentária parecida com a da autêntica solidariedade.
Será sustentado, no entanto, somente se interagir com as
estratégias da corporação, devendo conter as suas próprias
ótica e metodologia de planejamento.
– No recente Diálogo Climático de Petersberg (coluna
Empresa-Cidadã, 6/5/2020, “E daí, Úrsula?”), a cúpula global climática de Berlim concluiu, como estratégia síntese
para uma retomada no pós Covid-19, que as nações devem
vincular as medidas de recuperação das suas economias ao
Acordo de Paris sobre mudanças climáticas e que tais medidas, desde a etapa do planejamento, estejam empenhadas
em não aumentar as emissões dos gases responsáveis pelo
aquecimento global.
– Os líderes destacaram que a panepidemia da Covid-19
ilustrou como o bem-estar de um país depende do bem-estar dos demais e que, portanto, a cooperação internacional
é trilha crítica na retomada.
– A anfitriã da Cúpula Global Climática, chanceler alemã Ângela Merkel, chegou a destacar o trabalho da Comissão da UE, presidida por sua ex-ministra da defesa e
aliada política, Ursula von der Leyer, na edição do Acordo
Verde, chamado por alguns de “New Deal Verde”, por sua
importância na busca do pioneirismo do continente europeu ante a neutralidade nas emissões de gases, no período
estipulado, até 2050.
– O Acordo Verde foi firmado em dezembro de 2019 e
fixou metas ousadas em relação às emissões e outros quesitos, como penalização de poluidores, perda de biodiversidade, agricultura sustentável e imposição de regras ambientais. Novas possibilidades econômicas e novos empregos derivarão do emprego de novas tecnologias. A chanceler deu a entender também que os países europeus poderão
ser duros no debate sobre o financiamento dos projetos da
retomada da economia, mas, apesar das dificuldades presumidas, a prioridade será a atenção com o clima.

Estratégia síntese
O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, declarou
que alguns países já encaminharam as suas NDCs (sigla
em inglês de Contribuição Nacionalmente Determinada
ao Acordo de Paris) e outros 114 anunciaram que o farão.
Trata-se do instrumento pelo qual o país signatário fixa os
seus compromissos de metas e de ações que levarão à consecução delas e as atualiza.
Guterres argumentou que, para alcançar a neutralidade do
carbono até 2050, é estratégico atuar junto aos grandes emissores. Lembrou que os países que constituem o G20 representam
cerca de 85% da economia global e mais de 80% das emissões.
Afirmou que ainda falta a vontade política para atuar. Huang
Runqiu, o ministro chinês que representou Xi Jinping, reiterou
o comprometimento da China com o Acordo de Paris.
Antonio Guterres acrescentou que, no planejamento da
recuperação, existe a oportunidade de se “escolher um caminho mais sustentável e inclusivo, que lida com as mudanças climáticas, protege o meio ambiente, reverte a perda
de biodiversidade e garante saúde e segurança em longo
prazo da humanidade.” Para chegar lá, o secretário-geral da
ONU propõe seis passos para orientar a recuperação.

Os seis ‘passitos’
O primeiro é utilizar o investimento realizado pelos países em novos empregos e negócios da economia verde,
acelerando a descarbonização generalizada da economia.
O segundo passo é utilizar o dinheiro dos contribuintes
empregado no resgate de empresas para criar empregos
verdes, crescimento sustentável e inclusivo, não para salvar
indústrias ultrapassadas e poluentes.
O terceiro passo consiste na utilização dos tributos para
facilitar a transição para a economia verde.
O quarto passo, ainda no âmbito da política fiscal, consiste na utilização dos subsídios nos projetos sustentáveis.
Os subsídios e outros instrumentos de renúncia fiscal devem evitar o apoio a combustíveis fósseis e as emissões de
carbono devem ser precificadas.
O quinto passo, o sistema financeiro deve considerar riscos
e oportunidades referentes ao clima. Segundo o secretário-geral, “os investidores não podem continuar ignorando o preço
que o planeta paga por um crescimento que não é sustentável”.
O sexto e último passo, diz Antonio Guterres, é que “o
isolamento é uma armadilha, nenhum país pode ter sucesso sozinho.”
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen,
em uma conferência recente, fez coro com o secretário-geral
da ONU, quando, em entrevista sobre a Covid-19, afirmou
que “vacinas de Covid-19 devem ser acessíveis a todos por
um preço justo.” Ainda sobre a panepidemia, ela afirma que
“precisamos ampliar a capacidade de adquirir, armazenar e
distribuir conjuntamente na Europa artigos médicos indispensáveis, como vestes protetoras e respiradores artificiais.
Acrescenta Ursula. “Outro lado bom que vimos nas últimas semanas foi o enorme aumento da solidariedade. Temos médicos poloneses e romenos que foram para a Itália;
esta partilhou os testes do vírus com outros países-membros;
a França transferiu pacientes para a Alemanha e a Áustria,
enviou máscaras de proteção à Espanha e Itália. Há muitos
desses exemplos de solidariedade. É uma coisa boa de ver.”
Engrenando a tração nas quatro rodas do otimismo, ainda há motivos para atravessar o atoleiro.

#fiqueemcasa
Bons livros, bons vídeos, boa companhia, solidariedade,
empatia.

Mesmo com o decreto publicado nesta segunda-feira
em edição extra do Diário
Oficial da União que incluiu
academias de ginástica, cabeleireiros, barbearias e salões de beleza como atividades essenciais durante a pandemia de coronavírus, o Rio
de Janeiro não vai liberar essas atividades por enquanto.
O governo do estado informou que não vai acatar
o decreto do presidente,
baseado na decisão do Supremo Tribunal Federal que
legou aos estados e municípios o poder de definir que
medidas adotar para evitar
a propagação da covid-19,
de acordo com a realidade
local. Portanto, todas as medidas restritivas já impostas
permanecem em vigor até 31
de maio, conforme previsto
em decreto do governador
Wilson Witzel.
Estão mantidos o fechamento de escolas públicas e
privadas, creches e instituições de ensino superior; de
cinemas, teatros e afins; a
suspensão de eventos esportivos, culturais, shows, feiras científicas, entre outros,

em local aberto ou fechado.
Academias, centros de lazer e esportivos e shoppings
também devem permanecer
fechados, bem como a população fluminense não deve
frequentar praias, lagoas,
rios, piscinas públicas e clubes.
A Fundação Oswaldo
Cruz e a Universidade Federal do Rio de Janeiro recomendaram que o estado
decrete o isolamento total,
conhecido como lockdown
(confinamento, em inglês).
A medida está em estudo
pelo governo.
A prefeitura do Rio de
Janeiro informou que, caso
tome alguma iniciativa no
sentido de autorizar o funcionamento de outros tipos
de estabelecimentos, irá informar a imprensa e a população. “As medidas da
Prefeitura do Rio têm sido
tomadas com a comunidade
científica, conforme a análise da curva de avanço da
doença, sempre com foco
na prevenção do contágio e
preocupação com a vida das
pessoas”
A Prefeitura também con-

Fernando Frazão/ABr

Baseado em decisão do STF, governo
fluminense não acatará decreto
cedeu 20% de desconto para
quem ainda tem dívidas com
o Imposto Predial Territorial
Rural (IPTU) deste ano e for
pagar o débito à vista. O Decreto 47.421 foi publicado
ontem no Diário Oficial do
Município e também concede o desconto para quem
ainda tem débito da taxa
de coleta domiciliar de lixo
(TCL).
Para ter acesso ao desconto é preciso não estar inscrito em dívida ativa do município. O pagamento integral
deve ser feito até o dia 5 de
junho deste ano.

Outra opção para quem
ainda não quitou os dois impostos é parcelar o saldo em
aberto em até cinco parcelas,
com vencimentos de agosto
a dezembro deste ano.
Os benefícios podem
ser requeridos por meio
do portal Carioca Digital
(carioca.rio) ou de e-mail
disponibilizado no site da
Fazenda. Quem for pagar o
débito à vista já pode solicitar a guia a partir de 25
de maio. A data de emissão
das guias para pagamento
parcelado ainda não foi definida.

E-commerce ultrapassa marca de
R$ 60 bi e bate 148 milhões de pedidos
O comércio eletrônico
ultrapassou a marca de R$
60 bilhões em faturamento e atingiu 148 milhões
de pedidos. Os dados são
da 41ª edição do Webshoppers, relatório sobre comércio eletrônico elaborado semestralmente pela
Ebit Nielsen, em parceria
com a Elo.
No ano passado, o faturamento do comércio eletrônico brasileiro cresceu
16,3%, para R$ 61,9 bilhões, impulsionado pelo
aumento de 21% no número de pedidos, alcançando
148 milhões de compras
virtuais frente a 123 milhões em 2018.
O aumento do número
de pedidos foi acompanhado pelo maior número de
novos consumidores: apenas no ano passado, 10,7
milhões de pessoas estrearam suas compras no ambiente virtual, alta de 9%
sobre 2018.
O 41º Webshoppers
identificou que o crescimento dos pedidos com
frete grátis auxiliou na melhora de desempenho dos
canais. As compras sem
pagamento de frete repre-

sentaram 48% do total em
2019, com um aumento
de 28% nos pedidos desse
tipo. Já o frete pago teve
expansão de 15%.
O relatório indica que
as compras via smartphone
vem ganhando importância
e que, em novembro - mês
da Black Friday, elas superaram as aquisições feitas
em desktops.
Em 2019, o faturamento
total de mobile foi de R$
25,9 bilhões, variação positiva de 55% sobre o ano
anterior, o que representou
41,8% do faturamento total (ganho de importância
de 10.5 pontos percentuais
contra 2018). Essa expansão foi promovida pelo
aumento em volume de
pedidos por celulares, que
chegou a 68,5 milhões no
ano passado, variação de
60% contra 2018.
Segundo o Webshoppers
41º, o canal autosserviço
aumentou seu faturamento
online em 63% em 2019,
comparando com o ano
anterior. Já a quantidade
de pedidos avançou 61%.
Logo na sequência, quem
desponta são as farmácias,
com alta de 32% em seu

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.

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 Transterra Construções Ltda ME, o Sr. Antonio Almeida Delgado e o Sr. Marco
Antonio Almeida Delgado, a comparecerem nesta Serventia, na Rua Padre Manoel, n° 63, loja 08, Galeria Maria Arantes Malta, Centro, no horário 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 PAGAMENTO (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 centavos), posicionado em 24/11/2019, sujeito à atualização monetária, aos
juros de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também, os encargos que vencerem no prazo desta intimação, 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

faturamento e 30% no volume de compras. Perfumaria também despontou,
ampliando em 30% o faturamento no ano, com 19%
de aumento nos pedidos.
Outro estudo, da Hibou,
empresa de pesquisa e monitoramento de mercado,
em parceria com a Indico, plataforma de dados,
mostrou que a pandemia e
o isolamento social necessário reinventaram o comportamento dos brasileiros
em relação ao trabalho,
ao consumo de produtos
e serviços e à convivência
dentro de casa com seus
familiares. O estudo levantou dados nos dias 17 e
18 de abril, com mais de 3
mil brasileiros e percebeu
a grande mudança que o
consumo está sentindo e irá
sentir após pandemia.
A maioria dos brasileiros
(64,8% dos entrevistados)
já sentiu o impacto negativo do isolamento em seus
ganhos financeiros. Já para
32,5%, os ganhos financeiros permaneceram os mesmos. E para uma minoria
de 2,7%, os impactos desse
novo momento foram muito positivos.

M

Mais da metade dos
brasileiros, 53,7%, têm
evitado qualquer tipo de
compras desnecessárias,
enquanto 34,7% têm medido melhor a necessidade de
uma compra. Uma minoria
(5,6%) está apenas aguardando para retomar seus
hábitos de compra, e para
6,2% ainda nada mudou.
Após a quarentena 88,4%
dos brasileiros pretendem
comprar menos por impulso, pensando mais no que
vai gastar. E isso vale também para marcas famosas
e queridinhas dos consumidores, pois 72,2% afirmam
que estão menos dispostos a
pagarem mais caro por um
produto só por ser de uma
marca famosa que gostam.
Para 31,9%, até o dia 15
de março, o shopping era
o local preferido para as
compras. Após o isolamento, ainda sem data definida,
40% dos brasileiros disseram que querem criar uma
nova rotina que mistura
um pouco de tudo, e 31,2%
querem valorizar mais o
comércio de seus bairros.
Para 17,7% a compra pelo
digital será sua definitiva
primeira opção.

esmo com o cenário de incertezas imposto pela pandemia, o mercado imobiliário, que chegou a sofrer
quedas no início da quarentena, aponta um movimento de retomada em abril. De acordo com um levantamento realizado pelo Imovelweb, um dos maiores portais imobiliários do
país, a procura por imóveis voltou a crescer, após uma redução
de 33% em sua audiência em março. Logo no início do mês, foi
apontado um crescimento de 19%, quando o portal comparou
as buscas realizadas na primeira semana de abril em relação à
última semana de março. Analisando as semanas anteriores à
quarentena e comparando-as ao final de abril (durante o isolamento), o incremento é de 13%. “Notamos uma queda na
procura, assim que a pandemia se instalou no Brasil. Porém,
antes da quarentena, o cenário estava muito positivo para quem
estava pretendendo comprar imóveis, com as menores taxas de
juros dos últimos tempos, estabilização nos preços, redução dos
estoques e novas soluções de crédito. As variáveis eram e ainda
são muito atrativas, o que explica esse aumento nas buscas no
mês de abril”, explica o CFO do Imovelweb, Tiago Galdino.
Mesmo que alguns projetos sejam postergados em função da
crise, o Imovelweb acredita que existe um grande potencial
para retomada dos investimentos nos próximos meses. “Além
do período ser favorável à negociação de valores, o imóvel é
um investimento seguro - muitas pessoas estão migrando do
mercado de ações para o imobiliário. A tecnologia tem sido
uma aliada importante para utilizar a distância a nosso favor e
gerar novos negócios”, complementa Galdino.
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Via Varejo tem a melhor
valorização no Ibovespa em abril
Outras empresas
que marcaram
posições foram a
B2W e Marfrig

A Via Varejo, que irá divulgar os seus resultados
do primeiro trimestre nesta
quarta-feira (13), foi a empresa que obteve a melhor
valorização no Ibovespa em
abril. A varejista marcou alta
de +73,86%. Levantamento
realizado pelo Yubb (https://
yubb.com.br), buscador de
investimentos, diz que com o
isolamento social, a demanda de consumo no comércio
online cresceu e as empresas
varejistas que direcionaram
investimentos no e-commerce também tiveram alta.
“A troca do comando da
presidência do Conselho de
Administração da empresa, saindo Michael Klein e
assumindo Raphael Klein,
contribuiu com a forte alta.
Raphael é tido como maior
conhecedor de tecnologias
e do meio online, podendo contribuir para os atuais
desafios de empresas brasileiras se reposicionarem na
internet em meio ao fechamento do comércio físico”,
explica Bernardo Pascowitch, fundador do Yubb.
Dona das marcas Casas
Bahia e Ponto Frio, a Via
Varejo confirmou em 8 de
maio que pretende captar até
R$5 bilhões. A empresa comunicou, em Fato Relevante, que avalia uma oferta primária subsequente de ações
(follow-on) neste patamar.
O montante equivale a cerca

de 40% do valor de mercado da empresa, considerando a cotação do fechamento
de quinta-feira. O valor de
mercado da Via Varejo no
início deste mês era de R$
12,7 bilhões.
O Bradesco BBI irá liderar a operação e o Bank of
America, Banco do Brasil e
XP Investimentos também
devem coordenar o followon, mas novas instituições
financeiras ainda podem
estender a lista. A Via Varejo afirmou que avalia oferta subsequente primária de
ações. “No entanto, não há,
nesta data, decisão quanto
ao lançamento dessa possível oferta, bem como de seus
eventuais termos”, disse em
comunicado.
Outras altas

De acordo com o Yubb,
além da Via Varejo, outras empresas que marcaram as melhores altas em abril no Ibovespa foram: B2W (+52,60%),
Marfrig (+45,08%), Cogna
(+38,50%), Lojas Americanas (+38,22%), Natura
(+38,00%), Yduqs (+36,90%),
Sul América (+32,40%), Petrobras (+31,90%) e Localiza
(+29,96%).
No quesito de principais
investimentos, o buscador
revelou que a criptomoeda
Bitcoin liderou a alta em
abril, rendendo mais que
o dobro do 2º colocado, o
IVVB11. Ao mesmo tempo, setores tradicionais e de
conhecimento mais geral da
população, como a nova e
a antiga poupança, CDI e a
Selic, ocupam as últimas posições.
Bernardo
Pascowitch,
fundador do Yubb e especia-

lista em investimentos, fez
ao MONITOR MERCANTIL algumas observações
sobre a volatilidade da bolsa.
Que perspectiva tem
para o próximo trimestre
em relação a bolsa de valores?
- É literalmente impossível de saber. Esta é a pergunta de 1 milhão de dólares. A
volatilidade continua muito
alta e, de alguma forma, a
bolsa tem tido grande dificuldade em superar a barreira dos 80 mil pontos. Ela supera os 80 mil e volta. Então,
é possível que a gente tenha
nos próximos meses alguma
oscilação entre 70 e 85 mil
pontos, talvez fique entre essas casas, oscilando e caindo. O que vai ditar muito o
ritmo da Bolsa de Valores
no próximo trimestre são
dois pontos essenciais: em
primeiro, a reabertura econômica dos países após a
pandemia. E, dentro disso, o
risco do crescimento de contágio em uma segunda onda,
ou seja, uma segunda onda
de países que estão reabrindo as suas economias e tiverem aumento de contaminações, e isso é muito ruim,
porque mostra que os países
não estão preparados ou não
conseguem abrir suas economias antes de termos um
medicamento ou uma vacina
eficiente, como Alemanha,
Coréia do Sul e China, que
reportaram um aumento do
número de casos. E o segundo ponto é a crise política:
embates entre o Governo
Federal, governos estaduais,
Supremo Tribunal Federal e
Congresso Nacional. Esses
embates criam um clima de
instabilidade na governabilidade, que afugenta inves-

tidores, torna mais receoso
o comportamento do investidor.
Como avalia o comportamento das varejistas na
bolsa?
- A bolsa das varejistas
também é muito difícil saber. Elas tiveram, nos últimos tempos, uma valorização, depois de terem quedas
gigantescas no começo da
crise, até março mais ou menos. Agora, elas conseguiram alguma valorização. A
B2W, no ano, já acumula
42% de valorização; a Magazine Luiza, 14% no ano;
Lojas Americanas, 1,25% no
ano. De qualquer forma, as
varejistas também são muito sensíveis ao consumo e
à reabertura de lojas. Então,
se as varejistas conseguirem
migrar bastante de sua atividade para o digital, fazer
vendas digitais, expandir
suas plataformas de e-commerce, é possível sim que
elas tenham uma performance boa dos investimentos e
suas ações continuem com
uma valorização interessante. Se, de alguma forma, elas
encontrarem o esgotamento
do e-commerce e dependerem da reabertura das suas
lojas físicas, aí é possível
que a tendência caia e que
elas tenham uma dificuldade maior para manterem
a alta das ações. Além disso, tem todo o apetite do
consumidor, do quanto de
dinheiro o consumidor vai
conseguir gastar realmente comprando em e-commerce, consumindo neste
momento de crise e com
medo de perder o emprego. Portanto, as varejistas
são um setor sensível neste
momento.

Embraer entregou menos jatos no primeiro trimestre
A fabricante Embraer informou nesta terça-feira que
entregou um total de 14 jatos no primeiro trimestre de
2020, sendo cinco comerciais e nove executivos (cinco leves e quatro grandes). O
total de entrega corresponde
a menos da metade do que a
empresa entregou em igua
período de 2019.
A Embraer esperava que
a venda da divisão de aviação comercial para a Boeing
impulsionasse as vendas
dos jatos E2. Mas a Boeing
desistiu do negócio no mês
passado sob circunstâncias
não aceitas pela fabricante
brasileira Segundo relatório
da empresa, em 31 de março

de 2020, a carteira de pedidos firmes a entregar totalizava USD 15,9 bilhões.
Historicamente, a Embraer realiza menos entregas no
primeiro trimestre do ano,
e em 2020 em particular, as
entregas da aviação comercial no 1T20 foram também
impactadas negativamente
pela conclusão do processo
de separação da unidade da
Aviação Comercial da Embraer, em janeiro.
A Embraer também confirmou a assinatura do contrato para construção dos
quatro navios Classe Tamandaré de última geração, com
entrega prevista entre 2025 e
2028. O acordo foi realiza-

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 10 DE MARÇO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: 10 de março de 2020, às 10h00, na sede da TIM S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Fonseca Teles, nº 18 a 30, bloco B, 3º pavimento, bairro
de São Cristóvão, na cidade e Estado do Rio de Janeiro. PRESENÇA: Reuniu-se o
Conselho de Administração da Companhia na data, hora e local acima mencionados,
com a presença dos Srs. Carlo Nardello e Pietro Labriola e da Sra. Sabrina di Bartolomeo, presencialmente ou por meio de áudio ou 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)
Tomar conhecimento da apresentação de proposta não vinculante pela Companhia
e/ou por sua acionista controladora, TIM Participações S.A., para a potencial aquisição do negócio de serviços móveis do Grupo Oi; e (2) Deliberar sobre o Projeto Mobile
Financial Services. 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) Os Senhores
Conselheiros tomaram conhecimento, na presente data, que a Companhia e/ou sua
acionista controladora, TIM Participações S.A., e a Telefônica Brasil S.A. (VIVO) manifestaram ao Bank of America Merrill Lynch, assessor financeiro do Grupo Oi, seu
interesse em iniciar tratativas com vistas a uma potencial aquisição, em conjunto, do
negócio móvel do Grupo Oi, no todo ou em parte, de modo que, no caso de concretização da operação (“Operação”), cada uma das interessadas receberá uma parcela
do referido negócio. O interesse na Operação decorre da perspectiva de que, se
concretizada, agregará valor para a a Companhia e/ou sua acionista controladora,
TIM Participações S.A., gerando benefícios aos seus clientes e acionistas, por meio
da aceleração do seu crescimento, aumento da eficiência operacional e da qualidade do serviço. Adicionalmente, a eventual conclusão da Operação trará benefícios
para o mercado de telecomunicações em geral, reforçando sua competitividade e
capacidade de investimentos. (2) Após a apresentação efetuada pelo Sr. Renato
de Ataliba Nogueira Ciuchini, responsável pela área de Strategy & Transformation,
sobre os estudos realizados e a proposta de celebração de acordos relacionados ao
desenvolvimento e à implantação de serviços financeiros móveis (“Mobile Financial
Services”), os Senhores Conselheiros deliberaram e autorizaram os Diretores da
Companhia a negociar e celebrar termos, acordos, contratos, documentos e tudo o
mais que se fizer necessário, nos termos e condições do material de apoio que fica
arquivado na sede da Companhia. Neste sentido, os Diretores e/ou procuradores da
Companhia ficam autorizados a firmar todos e quaisquer documentos que se fizerem
necessários e a praticar todos os atos legalmente exigidos para a celebração dos
acordos referidos no material de apoio, incluindo, se necessário for, a solicitação e a
obtenção das aprovações prévias necessárias dos órgãos reguladores competentes. Adicionalmente, são ratificados todos os atos praticados e as contratações efetuadas, relacionados a este projeto, até a presente data. 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 da Sra. Sabrina di Bartolomeo. Certifico que a presente ata é cópia fiel da via
original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro (RJ), 10 de março de 2020. JAQUES
HORN - Secretário da Mesa. Jucerja nº 3870648, em 29/04/2020. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário Geral.

do em parceria com a thyssenkrupp Marine Systems,
em um consórcio vencedor
da concorrência aberta pela
Marinha do Brasil.
Em 25 de abril, a Embraer
se pronunciou sobre a decisão da Boeing de cancelar o
compromisso de compra de
parte da divisão da companhia brasileira. “A Embraer
acredita firmemente que a
Boeing rescindiu indevidamente o Acordo Global da
Operação (MTA) e fabricou
falsas alegações como pretexto para tentar evitar seus
compromissos de fechar a
transação e pagar à Embraer
o preço de compra de U$ 4,2
bilhões. A empresa acredita

que a Boeing adotou um padrão sistemático de atraso e
violações repetidas ao MTA,
devido à falta de vontade
em concluir a transação, sua
condição financeira, ao 737
MAX e outros problemas
comerciais e de reputação”,
destacou o comunicado.
A Embraer disse que está
em total conformidade com
suas obrigações previstas
no MTA e que cumpriu todas as condições necessárias
previstas até 24 de abril de
2020. A empresa buscará
todas as medidas cabíveis
contra a Boeing pelos danos
sofridos como resultado do
cancelamento indevido e da
violaçao do MTA.

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 25 DE MARÇO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: 25 de março de 2020, às 12h10, na sede da TIM S.A.
(“Companhia”), localizada na Rua Fonseca Teles, nº 18 a 30, bloco B, 3º pavimento, bairro de São Cristóvão, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. PRESENÇA:
Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia na data, hora e local acima mencionados, com a presença dos Srs. Carlo Nardello e Pietro Labriola e da
Sra. Sabrina di Bartolomeo, presencialmente ou por meio de áudio ou 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) Deliberar sobre as condições de contratação de
empréstimo e de instrumentos de proteção de risco (hedge) a serem celebrados
pela 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) Aprovaram (i) a contratação de empréstimo em moeda estrangeira (Lei
n.º4.131, de 3 de setembro de 1962) no montante em moeda nacional equivalente
a até R$1.000.000.000,00 (um bilhão de Reais), a ser celebrado pela Companhia,
pelo prazo de até um ano e meio e com custo final menor ou igual a 160% CDI;
e (ii) a contratação do respectivo contrato de swap, a ser celebrado pela Companhia, com o objetivo de proteção (hedge) para cobertura do risco cambial e de
taxas de juros. Em virtude da celebração deste(s) contrato(s), o Conselho também
aprovou a prestação de fiança pela sociedade controladora da Companhia, TIM
Participações S.A., como garantia do empréstimo e a assinatura de nota promissória pela Companhia, com aval da TIM Participações S.A. no montante de até
120% do valor do empréstimo. As contratações poderão ser celebradas com um
ou mais bancos, até o limite estabelecido, e poderão ou não ocorrer dependendo
das condições de mercado, conforme material apresentado. Ficam autorizados
os membros da Diretoria e/ou os procuradores da Companhia a praticarem todos
os atos e tomarem todas as providências necessárias e exigidas para a assinatura do Contrato de empréstimo e demais instrumentos relacionados necessários
à operação em referência. A presente autorização ficará válida pelos próximos 6
(seis) meses. Adicionalmente, os membros do Conselho aprovaram a celebração
de contratos de operações de swap a serem celebrados pela Companhia, para
cobertura do risco de taxas de juros das linhas de crédito já existentes e expostas à
variação da TJLP ou IPCA, com o exclusivo objetivo de proteção (hedge). As contratações poderão ou não ocorrer dependendo das condições de mercado, conforme material apresentado, e ficam desde já autorizados os membros da Diretoria e/
ou os procuradores da Companhia a praticarem todos os atos e tomarem todas as
providências necessárias à operação em referência. 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), 25 de março de
2020. JAQUES HORN - Secretário da Mesa. Jucerja nº 3870604, em 30/04/2020.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Mitre não fez lançamentos.
Suas ações podem subir 80%?
A Construtora Mitre, empresa de pequeno para médio porte que só opera na capital paulista, não realizou nenhum lançamento no primeiro trimestre e, até
agora, não anunciou nenhum para o segundo. Para os
analistas do Itaú BBA, este fator não é negativo, dadas
das condições difíceis do mercado, e ressaltaram que
a companhia no final de março tinha R$ 827 milhões
em caixa, após o IPO no final de fevereiro. Assim, está
capitalizada para atravessar a recessão e realizar uma
rápida retomada quando a economia mostrar sinais de
melhora e mantiveram a recomendação acima da média
de mercado Atualmente, suas ações oscilam na faixa de
R$ 9,80. Interessante é que os técnicos do banco estabeleceram objetivo de R$ 17,70, o que pode significar
ganhos superiores a 80%. A única dúvida é como conseguirá resultados para proporcionar isso em, no máximo, seis meses?
No primeiro trimestre a Mitre teve prejuízo de R$ 6
milhões, quando a projeção do banco era de resultado
negativo de R$ 1 milhão. A receita líquida de R$ 48
milhões chegou estritamente em linha com as estimativas, com expansão de 2%, mas o resultado financeiro
foi muito ruim, com a margem Ebitda caindo de 15,8%
no 1º trimestre de 2019 para menos 3,9% no 1º trimestre de 2020.

S&P rebaixa o rating rebaixado da Oi
O coronavírus deve provocar recessão e se o PIB
brasileiro se contrair 4,6% neste ano, a Oi será muito
prejudicada, principalmente nos negócios de linhas prépagas e fixas, resultando em pressão sobre a receita média por usuário. Por causa disso, a S&P rebaixou rating
da operadora para B-, e ressalta que os desafios macroeconômicos prejudicarão a geração de receita e fluxo
de caixa que, juntamente com uma depreciação material
da moeda local, levarão a relação dívida/Ebitda ficará
7 vezes maior. “Além disso, é provável o aumento da
incerteza em relação à venda de ativos não essenciais,
dificultando uma parte essencial do plano de negócios
da Oi.

Resultado do BTG não foi empolgante
O UBS foi uma das primeiras casas de análises a
comentar os resultados trimestrais do BTG Pactual,
destacando a sólida posição de capital da instituição,
embora reconheçam que subestimaram o impacto do
coronavírus nas suas operações, sobretudo no segmento
de “Sales e Trading”, que apresentou queda de 33%
nas receitas, na comparação com o mesmo trimestre do
ano passado. O banco suíço manteve a recomendação
de compra dos papéis, com preço-alvo de R$ 54. Depois a Guide Investimentos classificou o desempenho
do banco de “marginalmente negativo”, pois o banco
exibiu alguns bons resultados, e também algumas quedas com relação aos trimestres anteriores, em negócios
que foram impactados pelo efeito do coronavírus e, assim, o resultado veio um pouco abaixo da expectativa
do mercado. As units do Pactual subiram mais de 3,65%
e passaram de R$ 38.

Geração de caixa da JBS será muito forte
Os analistas do Credit Suisse destacam que a doação de R$ 700 milhões, dos quais 57% serão utilizados no Brasil para a compra de EPIs, novas UTIs,
construção de hospitais e ajuda com doação de alimentos e os outros 43% serão doados para os EUA,
pode ser um sinal de que a geração de caixa da empresa deve ser forte neste ano e mostra um passo importante da JBS em relação a ESG, que significa ambiente, social e governança. O montante representa
1,1% do market cap da JBS e cerca de 7% do fluxo de
caixa livre de 2020. A operação será conduzida por
Joanita Karoleski, ex CEO da Seara.

Caramba, alta de 127%. Alguém acredita?
A Log-In, empresa de logística e navegação por cabotagem, teve prejuízo de R$ 114,6 milhões no 1º trimestre
de 2020, contra lucro de R$ 5,2 milhões em igual período
de 2019. Os analistas do Itaú BBA avaliaram o resultado
como neutro, destacando que a empresa sofreu o impacto
do cenário da variação cambial, que não teve efeito sobre
o caixa no curto prazo. Como avaliaram que o resultado
operacional foi positivo, com sólidos volumes e um melhor mix transportado na navegação de cabotagem, com o
caixa em R$ 581,1 milhões no final do período, mantiveram a nota de acima da média de mercado, com preçoalvo de R$ 30, uma alta maior do que 127%, pois nesta
terça-feira, suas ações sofreram perdas de 7% com a cotação na faixa de R$ 12,30.

Boeing não teve encomenda de 737 Max
Pela segunda vez neste ano, em abril, a Boeing teve
zero encomenda, e os clientes cancelaram mais 108 pedidos de jatos 737 Max, no pior início de ano para a companhia desde 1962. A empresa entregou apenas seis aviões
no mês.
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Log aposta no segmento de galpões e investe R$ 1,5 bi até 2024

Empresa já
projeta em
ajustar para cima
seu Plano de
Investimentos

As operações de e-commerce no Brasil somaram
R$ 20,4 bilhões no primeiro trimestre do ano, crescimento de 26,7% em relação
ao mesmo período de 2019,
tendo como base dados da
Ebit (que mede a reputação
das lojas virtuais por meio
de pesquisas com consumidores reais), divulgados recentemente.
Este é um segmento que
tem um potencial enorme
para crescer, uma vez que
no país representa somente
cerca de 5% das compras do
varejo, enquanto na China
atinge 25%. “Estamos tendo
uma demanda crescente dos
clientes de e-commerce”,
afirma Sérgio Fischer, presidente da Log Commercial
Properties, desenvolvedora e
locadora de galpões de alto
padrão que planeja investir
R$ 1,5 bilhão para entregar
1 milhão de metros quadrados de Área Bruta Locável
(ABL) até 2024.
O CEO falou ao MONITOR MERCANTIL sobre
a atuação da empresa e as
perspectivas pós-pandemia.
Para a Log, as vendas pela
internet têm se destacado
durante a crise na demanda
por espaços, refletindo a necessidade de distribuição e
logística com o aumento do
volume de compras. No dia a
dia, o CEO diz que começa a
sentir a confiança do empresariado de volta. “A logística
costuma ser a ponta dos investimentos. Quando as empresas começam a investir

nela, é sinal de retomada”.
A Log desenvolveu um
plano de crescimento para os
próximos cinco anos (2020 a
2024), em que pretende adicionar mais 1 milhão de metros quadrados de Área Bruta Locável ao seu portfólio.
“Vamos superar essa meta e
fazer mais do que o previsto“, afirma o CEO.
A empresa está representada em nove estados (entre
esses São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais), mas a
meta é ter uma atuação nacional. “Hoje, falta galpão
no Brasil”, justifica Fischer.
No Estado do Rio de Janeiro
a Log está com empreendimentos em quatro localidades: Campos, Avenida Brasil, Resende e em Macaé.
“Nossos investimentos são
de longo prazo. Continuamos comprando novos terrenos. Entendemos que vai
existir demanda”.
Em três anos a Log cresceu
a passos largos. Tornou-se independente de sua criadora (a
MRV Engenharia), abriu capital em 2018, e viu seu valor de
mercado saltar de R$ 1,2 para
quase R$ 3 bilhões e cresceu
22% em 2019.
“Nossa exposição a setores não impactados pela
crise é alta, além de nos beneficiarmos do crescimento
no volume de compras de
e-commerce, motivado pelas medidas de isolamento
social e fechamento de lojas
físicas”, diz, por acreditar
numa mudança de comportamento importante nos consumidores pós- pandemia.
Na área de gestão do negócio, a chegada da covid-19
no Brasil fez a empresa tomar diversas precauções para
assegurar impacto reduzido
nos seus colaboradores e nos
colaboradores dos locatários
dos seus condomínios logísticos (galpões), cujo total da
mão de obra atinge cerca de
15 mil pessoas em todos os

empreendimentos. Desde 16
de março cerca de 90% dos
colaboradores da empresa
trabalham de casa. “Em abril
assumimos o compromisso
público de não demitir por
60 dias”, detalha Fischer.
Recursos
Em outubro de 2019 a
Log fez captação de recursos na bolsa ao colocar mais
ações à venda, por meio de
um follow-on, capitalizando-se em R$ 640 milhões
para realizar novo ciclo de
crescimento. Em dezembro,
promoveu um IPO (oferta
pública inicial de ações) de
um fundo de investimento imobiliário exclusivo da
empresa, em parceria com
o banco Inter, que também
nasceu da MRV Engenharia.
Três projetos foram colocados no fundo: em Contagem
(MG), Goiânia e Vitória.
Foram vendidos parcialmente: 25% de cada um. Os
75% restantes pertencem à
Log.
Em 29 de abril a empresa
divulgou que o seu lucro líquido no primeiro trimestre
foi de R$17,5 milhões ante
R$13,1 milhões em 1T19.
Segundo o CEO, em termos de balanço a empresa
está super equalizada e com
caixa robusto. A Log apurou no trimestre uma receita
operacional líquida de R$34
milhões, avanço de 13,4%
frente ao 1T19. Teve Ebitda
Aajustado de R$26,6 milhões, crescimento de 9,1%
em relação ao 1T19. O primeiro milhão de metros quadrados, entregue em 2019,
tem estimulado a empresa a
alçar novos voos. “O ano de
2019 mudou nossa história”,
diz Fischer. O valor de mercado da companhia saltou de
1,2 para R$ 2,9 bilhões.
A empresa cresceu 22%
em 2019 e fechou o ano
com valor da ação cotada a

28 reais, 60% a mais do que
quando se lançou na bolsa
B3 pela primeira vez, em dezembro de 2018. Em 11 anos
de mercado, a empresa tem
quase 1 milhão de metros
quadrados distribuídos por
26 cidades e nove estados.
Só no ano passado foram
construídos 200 mil metros
quadrados de galpões. E é só
o começo.
Multinacionais e grandes
varejistas nacionais como
Via Varejo e Magazine Luíza
estão na carteira de mais de
200 clientes da Log. “Nossa
carteira é boa. Alguns setores estão impactados. Mas
outros como o farmacêutico,
bebidas e -commerce representam quase 40% da nossa
carteira hoje”, exemplificou.
Sobre o nível de endividamento da empresa, Fischer
diz que a dívida atrelada ao
CDI baixíssima (em 3%). A
dívida líquida apresentada
no trimestre foi de R$97,3
milhões.
Parque logístico
Segundo o CEO, há carência de parque logístico no
Brasil. “Se você olha as estatísticas. Temos São Paulo e o
Rio de Janeiro com um belo
parque industrial. Mas o
Brasil ainda é pobre em termos de parque industrial em
grandes regiões metropolitanas do sul ao norte do país”,
destaca. De acordo com estatísticas, o Brasil teria de
150 a 160 milhões de galpões, mas apenas 10% destes são considerados modernos ou adequados em termos
de infraestrutura. Ou seja,
são poucas empresas aptas a
atender bem a demanda mais
exigente.
A empresa já está repensando em ajustar para cima
o Plano de Investimentos.
“Vamos divulgar, em breve,
na imprensa uma revisão
desse plano”, contou Fischer

Sérgio Fischer: ‘Em abril assumimos o
compromisso público de não demitir por 60 dias’
sem adiantar os números,
mas acrescentando que a
certeza é que o e-commerce
vai demandar mais galpão de
qualidade. Ele acredita que o
diferencial da Log consiste
também no fato de a empresa atuar com incorporação,
construção, comercialização
e gestão dos condomínios logísticos. “Controlamos todo
o ciclo de desenvolvimento
dos ativos. Identificamos
uma demanda, compramos
o terreno, aprovamos o projeto, construímos, locamos e
administramos o parque logístico”, explica.
Trajetória
Formado em engenharia
civil pela UFMG, com MBA
em finanças pela Fundação
Dom Cabral e curso de extensão em negócios para executivos pela Columbia University,
em Nova York, Fischer, de 41
anos, afirma que gosta de desafios. Quando foi convidado
pelo tio, o empresário Rubens
Menin, a assumir o comando da Log, em 2008, ele não
pensou duas vezes. Abraçou
o projeto e fez as malas. Na
época, morava em Miami e
era responsável por uma em-

presa de desenvolvimento de
imóveis para locação da MRV
nos EUA. Com a crise econômica americana, a construtora
decidiu tirar o pé do acelerador e investir em galpões para
locação no Brasil.
Um marco na história da
companhia se deu no final
de 2018. Depois de sólidos
anos de crescimento, a Log
desvinculou-se da MRV. É
a única companhia de galpões logísticos e industriais
brasileira listada na bolsa.
Rubens, o maior acionista
da MRV, injetou 100 milhões na Log e passou a ser
também o maior acionista
da empresa de galpões. No
terceiro trimestre de 2019,
o índice de ocupação dos
galpões da Log bateu recorde: 95%.
Em outubro do ano passado, a companhia ofertou
mais ações na B3 e reforçou
o caixa com 640 milhões de
reais. A operação foi considerada um sucesso, mais
uma vez. Em apenas um ano,
a Log tornou-se independente de sua mãe, a MRV, e já
vale quase R$ 3 bilhões, cerca de um terço do valor atual
de sua criadora (a MRV vale
em torno de R$10 bilhões).

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 06 DE MARÇO DE 2020.
DATA, HORA E LOCAL: 06 de março de 2020, às 11h30, na sede da TIM S.A.
(“Companhia”), localizada na Rua Fonseca Teles, nº 18 a 30, bloco B, 3º pavimento,
bairro de São Cristóvão, na cidade e Estado do Rio de Janeiro. PRESENÇA:
Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia na data, hora e local acima
mencionados, com a presença dos Srs. Carlo Nardello e Pietro Labriola e da Sra.
Sabrina Di Bartolomeo, presencialmente ou por meio de áudio ou 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) Deliberar sobre o orçamento da Companhia para o ano –
calendário de 2020; (2) Analisar as demonstrações financeiras da Companhia, das
respectivas notas explicativas, bem como do Relatório da Administração, todos
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 e deliberar sobre
a sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; (3) Analisar a Proposta da
Administração de destinação do resultado do exercício de 2019 e de distribuição
de dividendos da Companhia, para submissão à Assembleia Geral da Companhia;
(4) Deliberar sobre a proposta de aproveitamento dos créditos de imposto de
renda diferido e de contribuição social sobre o lucro (ICVM n° 371); (5) Analisar a
proposta de prorrogação do Contrato de Cooperação e Suporte ( Cooperation and
Support Agreement), mediante a celebração do seu 13º aditivo, a ser celebrado
entre a Telecom Italia S.p.A, de um lado, e a Companhia e sua controladora, TIM
Participações S.A., de outro lado, e deliberar sobre sua submissão à Assembleia
Geral da Companhia; (6) Analisar a Proposta de Remuneração da Administração
e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; (7) Avaliar
a proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia e deliberar sobre sua
submissão à Assembleia Geral da Companhia; e (8) Deliberar sobre a Convocação
da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 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) Os senhores Conselheiros
tomaram conhecimento e aprovaram as diretrizes orçamentárias da Companhia,
a serem utilizadas para o ano de 2020. (2) Analisaram o relatório da administração
e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício findo em 31
de dezembro de 2019, com base nas informações fornecidas pela Administração
da Companhia e devidamente auditadas pela auditoria independente da
Companhia, Ernst & Young Auditores Independentes S/S (“EY”), que, no curso de
seus trabalhos, verificaram a adequação de tais documentos, afirmando que estes
refletem corretamente, em todos os aspectos relevantes, as posições patrimonial e
financeira da Companhia. Os Conselheiros, na sequência, aprovaram a submissão
do Relatório da Administração e da proposta das Demonstrações Financeiras da
Companhia, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, à Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. (3) Analisaram a Proposta da
Administração de destinação do resultado do exercício de 2019 e de distribuição
de dividendos da Companhia, com base no material apresentado, e aprovaram
sua submissão à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.
(4) Aprovaram o estudo técnico sobre o registro contábil de ativo diferido, Imposto
de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da Companhia, tudo conforme
material apresentado e nos termos da ICVM nº 371/2002. (5) Analisaram a
proposta de prorrogação do Contrato de Cooperação e Suporte (Cooperation and
Support Agreement), mediante a celebração do seu 13° aditivo, a ser celebrado
entre a Telecom Italia S.p.A, de um lado, e a Companhia e sua controladora, TIM
Participações S.A., de outro lado, e aprovaram sua submissão à Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária da Companhia. (6) Opinaram favoravelmente à Proposta
de Remuneração da Administração para o ano de 2020 e aprovaram sua submissão
à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. (7) Opinaram
favoravelmente à Proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia, cuja
finalidade é o ajuste de suas disposições à correção dos limites de alçadas financeiras
para fins de aprovação societária, bem como objetivando melhorias operacionais do
cotidiano da Companhia e aprovaram sua submissão à Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária da Companhia. (8) Aprovaram a convocação da Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 7 de abril de 2020, com
a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (1) Deliberar sobre as
demonstrações financeiras da Companhia, as respectivas notas explicativas, bem
como o Relatório da Administração, todos relativos ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2019; (2) Deliberar sobre a Proposta da Administração de destinação
do resultado do exercício de 2019 e de distribuição de dividendos da Companhia; e (3)
Deliberar sobre a Proposta de Remuneração da Administração da Companhia. Em
Assembleia Geral Extraordinária: (1) Deliberar sobre a proposta de prorrogação
do Contrato de Cooperação e Suporte (Cooperation and Support Agreement),
mediante a celebração do seu 13º aditivo, a ser celebrado entre a Telecom Italia
S.p.A., de um lado, e a Companhia e sua controladora, TIM Participações S.A.,
de outro lado; e (2) Deliberar sobre a proposta de reforma do Estatuto Social da
Companhia. 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), 06 de março de 2020. JAQUES HORN - Secretário da Mesa.
Jucerja nº 3870676, em 30/04/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

