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Investimento
público tem que
ser de R$ 200 bi
para cima
Economista acha
insignificantes
os R$ 30 bi em
3 anos previstos
pelo Pró-Brasil
Para promover a retomada econômica pós-pandemia, com reaquecimento da atividade e criação
de empregos, o Brasil precisará de
investimento público em volume
muito superior aos R$ 30 bilhões
em três anos previstos pelo plano

Pró-Brasil, que parte do Governo
Bolsonaro tenta emplacar.
Na avaliação do economista Fernando de Aquino, coordenador da
Comissão de Política Econômica
do Conselho Federal de Economia
(Cofecon), em entrevista a Mariana
Branco, do site Vermelho, “para dar
fôlego a uma economia em recessão,
o governo deveria cogitar liberar pelo
menos R$ 200 bilhões para investimento público, para começar”. Nos
Estados Unidos, por exemplo, o Senado Federal aprovou um pacote de
estímulo de US$ 2 trilhões – o equivalente a mais de R$ 10 trilhões.
O Pró-Brasil, idealizado pelo
ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e apoiado

Supermercados sustentam varejo em
março, mas abril deve perder fôlego
O volume de vendas do comércio varejista do Brasil caiu 2,5% na
passagem de fevereiro para março deste ano. Segundo a Pesquisa
Mensal de Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE, a queda veio depois de uma modesta alta de 0,5%
de janeiro para fevereiro.
O resultado foi influenciado pelas medidas de isolamento impostas
em razão da pandemia de coronavírus. Na comparação com março de
2019, o recuo foi de 1,2%. Apesar
disso, o varejo acumula altas de
1,6% no ano e de 2,1% em 12 meses.
O resultado foi menos adverso
do que os da indústria e o de serviços, mas isso só no varejo restrito;
incluídos os ramos de veículos e
material de construção, o retrocesso foi intenso, analisa o Instituto de
Estudos para o Desenvolvimento
Industrial (Iedi).
A queda de 2,5% não foi tão
ruim devido ao pico de compra de
alimentos e outros itens básicos
pelas famílias como reação às me-

didas de isolamento social. “Além
disso, a expansão do varejo online
nos últimos anos também permite
a manutenção do canal de vendas
mesmo no contexto de isolamento.”
Representando pouco mais de
1/3 do varejo total, o segmento de
supermercados, alimentos, bebidas
e fumo registrou alta de 14,6% frente a fevereiro. “Passado o impulso
inicial das famílias de estocagem
de alimentos e demais produtos
para consumo no lar, este desempenho positivo provavelmente não
deve se repetir na mesma intensidade nos próximos meses, enfraquecendo este pilar de dinamismo do
varejo”, analisa o Iedi.
Outro segmento que também
ampliou vendas em março, embora
em um ritmo mais modesto, foi o
de artigos farmacêuticos, médicos,
ortopédicos e perfumaria, diretamente relacionado com a natureza
sanitária da crise atual. Suas vendas
reais cresceram 1,3% ante fevereiro, com ajuste.

Transporte aéreo de passageiros
cai 90 % entre fevereiro e maio

O transporte aéreo de passageiros no Brasil foi reduzido em 90%
entre fevereiro e maio em relação
a 2019 como consequência da pandemia de coronavírus, segundo o
presidente da Infraero, Hélio Paes
de Barros.
Em uma videoconferência para
discutir o impacto da Covid-19 no
transporte aéreo no país, Paes de
Barros admitiu que os aeroportos
brasileiros vivem uma nova realidade devido ao vírus, com uma grande

queda da presença de pessoas, tanto
nos terminais como nos voos.
As três principais companhias
aéreas (Latam, Gol e Azul) anunciaram um corte no número de
seus voos, tanto domésticos como
internacionais, por causa do coronavírus. Com a medida, os voos
domésticos atualmente são apenas
1.241 por semana, considerados
essenciais, em comparação com os
14.781 de antes da crise, informa a
agência de notícias Xinhua.

Infraestrutura tem forte impacto na reativação da economia
pela ala militar do governo, prevê
atrair recursos privados em contratos de concessões, que somariam
R$ 250 bilhões. Os investidores,
porém, ainda não se animaram,
apesar de promessas que se seguem
desde 2015, ainda nio Governo Dilma, com Joaquim Levy no comando da Fazenda.
“Outros governos têm tentado
isso há anos, mas é difícil conseguir
que o setor privado se interesse. É
uma intenção que o governo coloca,
mas que não tem dado certo. Fica
mais difícil agora, nessa conjuntura
[da pandemia]”, ressalta Aquino.
A dificuldade, afirma, é que a

equipe econômica do governo “é
muito ideológica e pouco pragmática. Para eles, nada que o setor
público faz vale a pena. Preferem
ficar patinando a ter que acionar
essa coisa de o setor público ter um
papel mais ativo. Só vale crescer se
for com o setor privado puxando.
Ficam excessivamente preocupados com isso em vez de se preocupar com o desemprego, que é uma
coisa real”, diz o economista.
“A gente está há cinco anos tentando isso, cortar gasto público
para ver se incentiva o setor privado a gastar e a gente não tem conseguido nada”, destaca Aquino.

Número de mortes por coronavírus
em SP dobra em 2 semanas
Em duas semanas, o número
de mortes oficiais pelo coronavírus dobrou no Estado de São Paulo, passando de 2.049, no dia 28
de abril, para 4.118 nesta quartafeira (13).
O Portal Covid-19 Brasil prevê
que sejam atingidos, nos próximos
dez dias (até 24 de maio), 76 mil
casos, chegando a 5,7 mil mortes.

No Brasil, seriam 321 mil casos e
23 mil óbitos. O Portal é iniciativa
de uma equipe de cientistas independentes de várias instituições
brasileiras de pesquisa.
A taxa de ocupação dos leitos
de UTI reservados para atendimento da Covid-19 é de 68,3%
em todo o estado e de 87,2% só
na Grande São Paulo.

Aprovação de Trump cai com
escalada de mortos por Covid-19
Mais norte-americanos se tornaram críticos ao presidente dos
EUA, Donald Trump, em abril, conforme aumenta o número de mortos na pandemia de coronavírus.
Assim, o opositor democrata Joe
Biden lidera com vantagem de 8
pontos a corrida presidencial entre eleitores registrados, de acordo
com uma pesquisa Reuters/Ipsos
publicada nesta terça-feira.
A pesquisa, feita na segunda e
terça-feira, mostrou que 41% dos
adultos norte-americanos aprovam
o desempenho de Trump no cargo,
queda de 4 pontos em relação a um
levantamento semelhante feito em
meados de abril. A reprovação ao
presidente cresceu 5 pontos para
56% no mesmo período.
A queda de Trump é similar ao
do presidente Jair Bolsonaro nas
pesquisas recentes. O norte-americano inicialmente desdenhou da
Covid-19, o que foi imitado pelo
brasileiro. Trump, porém, mudou
de opinião, ação que não foi seguida por Bolsonaro.

O levantamento nos EUA
mostrou que 46% dos eleitores
disseram que apoiariam Biden nas
eleições do próximo dia 3 de novembro, enquanto 38% votariam
em Trump. A vantagem de Biden
era de 2 pontos em uma pesquisa
Reuters/Ipsos da semana passada.
Os norte-americanos também
parecem estar cada vez mais críticos à maneira pela qual Trump
conduz a crise da saúde. De acordo
com o levantamento, aqueles que
desaprovam Trump no comando
da resposta à pandemia superam os
que aprovam por 13 pontos percentuais, o maior saldo de desaprovação desde que a pesquisa passou
a incluir essa questão no início de
março.
A população vê Trump como um
candidato mais forte na criação de
empregos, enquanto Biden é visto
como mais preparado nas questões
relativas à saúde. A sondagem
mostra que o público está dividido
sobre qual candidato lidaria melhor
com a resposta ao coronavírus.

Mais de 70 mil
militares terão
que devolver
R$ 600 indevidos
O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas de União (TCU),
determinou que os militares acusados de receber irregularmente o auxílio emergencial de R$ 600 devolvam os valores aos cofres públicos.
Pela decisão, novos pagamentos ao
grupo também devem ser suspensos imediatamente.
As irregularidades foram detectadas após os ministérios da Defesa e
da Cidadania realizarem um cruzamento de dados e identificarem que
73,2 mil militares ativos, inativos,
temporários, pensionistas e anistiados receberam a ajuda do governo.
Bruno Dantas também determinou
que o ressarcimento seja feito de forma urgente. A decisão foi motivada
por um pedido de providências feito
por uma secretaria interna do TCU.
“Ademais, em que pese o ânimo
do Ministério da Defesa em apurar individualmente cada caso e a
declarada intenção de restituir os
montantes recebidos indevidamente, é imprescindível que haja urgência nesse ressarcimento, inclusive
com adoção de providências necessárias pelo Ministério, como a glosa na folha de pagamento”, decidiu.
Em nota divulgada terça-feira, o
Ministério da Defesa informou que
investiga a irregularidade e garantiu que os valores recebidos indevidamente serão restituídos.
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COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 5,8888

Dólar Turismo

R$ 6,0700

Euro

R$ 6,3711
Cotações das moedas fornecidas
pela plataforma BomCâmbio

IGP-M
IPCA-E
RJ (fev.)
SP (set.)

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

Iuan

R$ 0,8300

Ouro (gr)

R$ 324,50

Selic
Hot Money

3%
0,82% a.m.
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Em 2020, como em 2008, ativos
alternativos garantirão a rentabilidade

Fazer justiça em
tempos de pandemia

A crise financeira de 2008 foi um
marco na economia mundial e desencadeou diversas mudanças nos
fundamentos econômicos e no modo
como os investimentos são encarados. Além dos danos reais, como o
aumento do desemprego, a contração do PIB, a alta do dólar e as quedas bruscas da Bolsa, ocorreu uma
revolução na forma como os milionários investiam, caracterizada pelo
forte crescimento da alocação dos
portfólios em ativos alternativos.
Foi a partir deste momento que
começaram a surgir as primeiras
plataformas de peer-to-peer lending
(P2P) e que o investimento em ativos judiciais ganhou força no Brasil,
principalmente através do processo
de compra e venda de precatórios.
Discutir a dinâmica de 2008, que
levou à mudança nos portfólios de
uma parcela significativa dos investidores, ajuda a compreender
melhor que transformações podem
ocorrer no comportamento do mercado durante e após a pandemia da
Covid-19.
A crise do subprime norte-americana contaminou todas as bolsas
mundiais e levou cinco bancos americanos a fecharem as portas. Seu
marco ocorreu em 15 de setembro
de 2008, dia que ficou conhecido
como a segunda-feira negra, quando
um dos bancos de investimento mais
tradicionais dos Estados Unidos, o
Lehman Brothers, decretou falência. No dia, o índice Dow Jones caiu
500 pontos e, nas semanas seguintes aprofundou as perdas. No dia 29
daquele mesmo mês, a perda somou
6,98%. No Brasil, a tendência não
podia ser diferente, e o Ibovespa desabou ainda mais fortemente.
A sucessão de quedas nas bolsas

Em meio à pandemia do coronavírus (Covid-19), o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) prorrogou, no âmbito do Poder Judiciário, parte do regime instituído
pela Resolução 313/2020, modificando as regras de suspensão de
prazos processuais e determinando outras providências.
Esses prazos já haviam sido
prorrogados até 30 de abril pela
Resolução 6/2020, e agora os processos judiciais e administrativos
em todos os graus de jurisdição
que tramitam em meio eletrônico,
exceto os do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Justiça Eleitoral,
tiveram seus prazos processuais retomados a partir do dia 4 de maio
de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais.
Atualizado com o momento
presente, mesmo diante da obrigação de isolamento social, o
CNJ está inovando através dessa
determinação. Até o início desta
semana, existia a incerteza sobre
o reinício da contagem de prazos
processuais ou administrativos,
procedimento responsável por fazer as demandas caminharem por
tempo delimitado, durando um
período razoável de tempo entre
o momento de iniciar, ser julgado, ganhar o que tem direito, receber efetivamente o que foi determinado pelo julgador e findar
o processo.
Ora, Poder Judiciário deve cuidar das expectativas de seus cidadãos e cidadãs no que diz respeito
ao acesso à Justiça e à velocidade
de sua prestação, sob pena de gerar instabilidade social que, além
de agredir o princípio da segurança jurídica, atrasa o desenvolvimento de toda a nação. O Estado
Democrático de Direito tem relação direta com a estabilidade da
ordem jurídica e, especialmente
nesse momento de mudança, fazse necessária a simplificação do
Judiciário, com mudanças estruturais inclusive, para atender ao
novo normal que se apresenta.
A palavra de ordem é reorganização para sustentabilidade.
Há alguns anos, a Justiça brasileira precisa ser redimensionada
e reorganizada; afinal, de acordo com o mais recente relatório
do CNJ, “Justiça em Números
– 2019”, a taxa de congestionamento do Judiciário pontuou em
72% em 2018, ou seja, o percentual de processos que ainda estão
sem solução, comparados com o
total tramitado no período, ainda
é absurdamente grande.
Certo é, a Justiça é um dos serviços públicos essenciais e por
isso deve pautar-se no princípio
constitucional da eficiência, buscando otimizar seus recursos para
ter eficácia nas ações, em prol de
toda a sociedade, mas, apesar de
tratar-se de serviço essencial, e
de ter gasto R$ 93.725.289.276
(despesa total), mesmo assim,
finalizou 2018 com 78,7 milhões
de processos aguardando alguma
solução definitiva.
Vale lembrar, o Poder Judiciário modernizou-se, entrou na era
digital, tanto que, ainda de acordo
com o relatório “Justiça em Números – 2019”, em 10 anos foram protocolados 108,3 milhões
de casos novos em formato eletrônico, processos esses que vêm
tramitando sem papel, sem capa,
sem manuseio, sem ocupar espa-

levou muitos investidores a perdas
consideráveis no mercado de renda
variável. Nas economias mais desenvolvidas, a renda fixa deixou de
ser opção, pois apesar de ainda ser o
porto seguro, a rentabilidade se tornou pífia ou até mesmo negativa em
termos reais. Foi neste momento que
os grandes investidores tiveram que
reinventar a maneira de aplicar seu
capital, buscando uma maior diversificação.

Oferta vai de
precatórios a arte,
incluind patentes,
royalties e recursos
naturais
A principal saída foi aplicar em
ativos que tivessem baixíssima correlação com a Bolsa, e é aí que os
ativos alternativos entram em cena.
Tal oferta de ativos é bastante abrangente, composta por Private Equity,
Crédito, Imóveis, Direitos Creditórios, Recursos Naturais, Royalties,
Patentes, Arte, dentre muitos outros.
Apesar de serem um tipo de investimento antigo, houve uma profissionalização do mercado, pois a grande
dificuldade sempre foi sua originação.
A partir de 2008, empresas especializadas nessas operações, que
requerem uma due diligence mais
complexa, começaram a surgir no
mercado, garantindo que não existissem impedimentos jurídicos em

nenhuma das duas partes, tornando a
negociação do ativo muito mais segura. Além do cenário requerer uma
mudança da postura do investidor,
o movimento foi intensificado pela
evolução da tecnologia que permitiu
a redução dos custos de originação e
inovação nos canais de distribuição
desses ativos.
De acordo com levantamento da
Broofield Asset Management, o aumento de alocação de investidores
institucionais em ativos alternativos em números absolutos saltou
86,96% entre 2008 e 2016, passando de US$ 23 trilhões para US$ 43
trilhões. A instituição estima que o
mercado atinja os US$ 80 trilhões
até 2025, o que representa um incremento de 247,83% em relação a
2008.
Dentre os ativos alternativos,
destacam-se os ativos reais que, segundo pesquisa realizada pela PwC,
em 2016 já havia batido a marca de
US$ 7,7 trilhões em investimentos.
Na ocasião, a previsão é de que até
o final de 2020 o setor ultrapasse os
US$ 15,3 trilhões.
O cenário atual que aumenta a
volatilidade do mercado de renda variável e é marcado pela baixa
taxa de juros até mesmo no mercado
brasileiro, da mesma forma que em
2008, provoca a busca por alternativas rentáveis de investimento. Tal
movimento é evidenciado no mercado de ouro, como sempre ocorre em
momentos de crise, mas outros ativos estão aí para compor as carteiras, reduzindo riscos e aumentando
a rentabilidade.

 Arthur Farache
Advogado e CEO
da Hurst Capital.

Ensino a distância durante a pandemia:
eficaz ou entretenimento?
Após mais de um mês do início
do isolamento social devido à pandemia, palavras como homeschooling, educação online, e-learning,
e-cafe e e-meeting já se tornaram
parte do vocabulário cotidiano.
Quem diria que a transformação digital iria chegar para todos de uma
maneira tão abrupta! E se muitas
pessoas já estavam acostumadas a
fazer reuniões via videoconferência, o mesmo não se pode dizer da
educação digital.
Acabamos conhecendo, pela dor,
seu funcionamento e benefícios.
Principalmente quem tem ﬁlhos em
idade escolar sabe do que estou falando. Segundo o Banco Mundial,
são mais de 1,6 bilhão de crianças
e jovens que estão fora da escola em
161 países. Isso é quase 80% dos estudantes matriculados no mundo!
Com o que devemos nos preocupar, sendo um impacto imediato
para crianças e jovens? Alguns fatores importantes são as perdas na
aprendizagem e o aumento das taxas
de abandono escolar, por exemplo.
Nosso país tem um sistema de ensino muito desigual, e esses impactos
negativos serão sentidos principalmente pelos mais pobres.
E os métodos de ensino são os
mais diversos. Desde a escola que
colocou todos online e encheu os
estudantes de lição de casa digital
com algumas poucas interações, até
os proﬁssionais que conheceram
e aprenderam “na marra” a utilizar Plataformas de Aprendizagem

Massiva (MOOCs). Inclusive algumas delas aumentaram em até 10x
o número de usuários online. Isso
sem dizer também as empresas que
faziam suas formações presenciais
e agora têm obrigatoriamente que
fazê-las a distância.
Como proﬁssional de educação
digital tenho algumas preocupações
quanto ao uso incorreto de metodologias e tecnologias sem técnica ou
preparação. Até porque famosa máxima de “one size ﬁts all” não funciona bem neste segmento.
O simples fato de ligar uma câmera e começar a falar, ou realizar
uma live no Instagram não vai fazer
com que as pessoas aprendam. O
mesmo com quem tem a genial ideia
de apenas pegar os slides de um treinamento presencial e enviá-los para
a turma. O conteúdo não será magicamente absorvido.
A interrupção do ano letivo atrapalha completamente a vida de alunos, pais e professores. E medidas
podem ser tomadas para reduzir o
impacto. O aprendizado baseado em
neurociência tem fases e existem
excelentes ferramentas digitais para
cada uma delas.
O primeiro passo é despertar a
atenção e interesse das pessoas para
a importância do conteúdo. E, para
isso, é sim possível usar um vídeo
curto que mostre qual o benefício do
que é aprendido ou onde e quando
será possível utilizar este aprendizado.
Depois é necessário que o aluno

consuma o conteúdo em si. Agora que o contexto já é conhecido, é
possível compartilhar um texto ou
mesmo um curso digital.
Na sequência é necessário que
se façam testes ou simulações em
ambientes controlados onde o erro
é permitido. Somente assim, ao avaliar a absorção dos conhecimentos,
que se terá o feedback necessário
para aparar as arestas e percorrer o
caminho do aprendizado da maneira
certa.
Após estas três etapas é hora da
prática. Será necessário ter um canal aberto com outras pessoas para
tirar dúvidas, além de disponibilizar
uma FAQ e até guias de ajuda para
o dia a dia. Este último recurso pode
ser desde uma simples anotação até
o suporte de robôs com inteligência
artiﬁcial. Aqui vai da necessidade e
a criticidade do conteúdo.
Com estes momentos superados,
a “mágica” da aprendizagem tem
maior chance de sucesso. A dica
aqui é bem simples: use e abuse
das maravilhas da tecnologia para a
educação. Mas, por favor, se atente
à importância de adotar um método
e ter organização. Somente assim
haverá a garantia de que o processo
seja eﬁcaz, não apenas uma alternativa de entretenimento durante a
pandemia.

 Luiz Alexandre Castanha
Especialista em Gestão de
Conhecimento e Tecnologias
Educacionais.
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ço em prateleiras, apenas transitando no mundo virtual.
Apesar do relatório do CNJ
apontar para as dificuldades dos
tribunais em lidar com seu estoque de processos, vê-se que
seus dados também revelam a
tramitação de mais de 83% dos
processos já no mundo virtual,
inclusive, apenas 6,2% de brasileiros ingressaram com processos
físicos, enquanto 20,6 milhões de
casos novos ingressaram de forma eletrônica.
Ademais, o volume de processos pendentes de julgamento final
e o volume que ingressa a cada
ano é estarrecedor apesar de, em
se tratando de acesso à Justiça –
direito constitucional – esse valor
ainda ser pequeno, eis que em
média, a cada grupo de 100 mil
habitantes, apenas 11.796 ingressaram com uma ação judicial no
ano de 2018, ou seja, apenas 12%
dos cidadãos tiveram acesso ao
Judiciário, um número ínfimo de
brasileiros. E se ao menos 51%
dos brasileiros conseguisse acessar a Justiça? Do jeito que vamos,
o caos estaria instalado.
Ainda analisando os dados de
produtividade do Poder Judiciário computados no relatório do
CNJ, eles revelam que, por exemplo, na Justiça Estadual, mesmo
não havendo início de novas demandas e caso fosse mantida a
produtividade dos magistrados
e dos servidores, ainda assim
seriam necessários aproximadamente 2 anos e 6 meses de trabalho para zerar o estoque dos
quase 79 milhões de processos,
ou seja, o momento de reforma
urgentíssimo, ainda mais com a
chegada do coronavírus.
Importante observar que, nesse
período de enfrentamento da Covid-19, no Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Estado (TJRJ)
acabou de anunciar em seu site
que produziu mais de 330 mil
sentenças, acórdãos e decisões e
cerca de 3,2 milhões de atos de
servidores nos últimos 30 dias,
o que alerta para a possibilidade
de a Justiça bem funcionar, mesmo que só virtualmente, porque a
Justiça não pode parar.
Parece claro, com 83% dos processos já eletrônicos, vale o maior
esforço do Judiciário em insistir
nessa nova determinação de contar
seus prazos, assim fazer a Justiça
andar de acordo com a determinação constitucional de que “a todos,
no âmbito judicial e administrativo,
são assegurados a razoável duração
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
(artigo 5º, XXXV e LXXVIII)”,
porque para termos justa Justiça, o
Judiciário precisa, em tempo hábil,
julgar!
A informatização dos procedimentos e processos já é uma
realidade brasileira, mesmo com
restrição de acesso físico às serventias judiciárias, a adoção de
outros métodos de trabalho é factível, tanto para a efetivação do
trabalho remoto, quanto para realização das sessões de julgamento virtuais e duração razoável dos
processos. Contamos todos com
esse novo Judiciário!

 Luciana G. Gouvêa
Advogada, é diretora
Executiva da Gouvêa
Advogados Associados – GAA.
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Consenso sobre plano de
distanciamento social está difícil
Ministério da
Saúde não se
entende com
estados
e municípios

Tempo de renovação na Firjan
A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan)
terá eleições em agosto, se a Covid deixar. Quatro précandidatos apareceram até agora. Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, há 25 anos no comando da entidade que dispõe
de um orçamento de R$ 21 bilhões (incluindo o Sistema
S), tentará nova reeleição. A Firjan é a única federação de
indústrias que permite reconduções eternas na presidência, alteração no estatuto feita por Eduardo Eugenio.
A oposição aparece com três pretendentes, mas não
se descarta uniões. Se marcharem juntos, têm grandes
chances de renovar o comando da entidade. Pesquisa feita por fontes confiáveis, concluída nesta segunda-feira,
mostra que o atual presidente contaria com 31% dos votos dos sindicatos filiados; a oposição está próxima da
maioria, com 45%; indecisos somam 24%.
Aparecem como possíveis candidatos: Mauro Campos, presidente do Sinduscon Sul Fluminense (Sindicato
da Construção); Sérgio de Oliveira Duarte, presidente
do Sindicato das Indústrias de Alimentos do Município
do Rio (Siarj); e Angela Costa, presidente da Associação
Comercial (ACRJ) e do Sindicato da Indústria de Papel e
Papelão no estado (Sinpapel).
Mauro Campos, que foi diretor 1º Tesoureiro na terceira gestão de Eduardo Eugenio, saiu por “discordar
da gestão e da falta de transparência”. Ele afirma que
a administração desviou o foco do movimento sindical,
“com investimentos milionários e faraônicos, enfraquecendo os sindicatos e deixando a indústria do Rio em
queda livre”.
Nesse enfraquecimento talvez resida a principal força do atual presidente: sindicatos com quase nenhuma
estrutura e minguados filiados, entidades dependentes
do apoio da Firjan, especialmente após o fim da contribuição sindical.
Em tempos remotos, esse tipo de agremiação era
chamado de “sindicato de gaveta”, pois tinham sua vida
reduzida a fichas nos arquivos das federações, que decidiam quem seria o novo presidente e quem comporia a diretoria, elaboravam as atas, e estava realizada a eleição.
Tempos remotos...

Vitória no trânsito
O isolamento social reduziu em 40% o número de vítimas de acidentes de trânsito no Estado do Rio de Janeiro
em março em relação ao mesmo mês do ano passado.
Segundo o Detran, em março de 2019, ocorreram 2.317
acidentes com vítimas, número que desabou para 1.379
este ano. No comparativo entre março e fevereiro de
2020, houve queda de 33%. Em fevereiro, 2.044 pessoas
se acidentaram no trânsito.

Muito cuidado nesta hora
Quem vazou a informação sobre o vídeo da reunião
ministerial foi quem já estava acostumado a este tipo de
relação com a mídia. É preciso cautela. No vazamento
do áudio do Temer, a Globo prometeu conversas estarrecedoras; divulgado o áudio, não passava de um traque.

Rápidas
A FGV, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e a Fundação Itaú Social
realizam nesta quinta-feira, das 10h às 11h, o webnário
“Como enfrentar os desafios logísticos das secretarias durante e após a pandemia”, com a participação de Rossieli
Soares, secretário do Estado de São Paulo e Frederico
Amancio, secretário de Pernambuco. Informações: portal.fgv.br/eventos/webinar-enfrentar-desafios-logisticossecretarias-durante-e-pos-pandemia *** A Align Technology mudou sua rotina e, agora, oferece seus cursos
de credenciamento online para ortodontistas em doutor.
invisalign.com.br/pt/become-provider *** Até o final de
maio, o Lecadô vai doar mais de 10 mil fatias de tortas
para as equipes dos hospitais do Rio.

Cartas

Consenso com estados
e municípios para as novas
diretrizes de orientação das
medidas de distanciamento social é uma meta que o
Ministério da Saúde não
conseguiu estabelecer até o
momento. A equipe da pasta
havia agendado a apresentação das novas recomendações para esta quarta-feira,
mas cancelou a entrevista
coletiva.
Em nota, o ministério afirmou que “o objetivo era ter
um plano construído em consenso” mas que “esse entendimento não foi obtido nas
reuniões conduzidas até o
momento”. Com isso, as discussões com os conselhos de
secretários estaduais (Conass)
e municipais de Saúde (Conasems) serão “aprofundadas”,
acrescenta o comunicado.
Versão preliminar
Na segunda-feira (11), o
ministro Nelson Teich apresentou uma versão preliminar
de proposta, onde altera as

diretrizes que já haviam sido
adotadas pela equipe anterior
do Ministério da Saúde, de
Luiz Henrique Mandetta. Na
versão anterior, havia três tipos de distanciamento social:
seletivo, ampliado e bloqueio
total (lockdown). Para definir entre um e outro, gestores
estaduais e municipais deveriam considerar o avanço da
pandemia e a estrutura disponível para o atendimento
(como leitos e recursos humanos).
Na versão de Teich, seriam avaliados quatro eixos:
a capacidade instalada de
tratamento, o nível epidemiológico, a velocidade de
crescimento da epidemia e
as condições de mobilidade
urbana. Na capacidade instalada, estarão aspectos como
quantidade e taxa de ocupação de leitos. Os detalhes
sobre os eixos não foram divulgados.
Cada grupo possui indicadores que geram uma pontuação, que começa de 0 e
pode chegar a 20 pontos no
caso de um dos eixos. Com
isso, são avaliados os níveis
de risco, de muito baixos a
muito altos. A partir dessa
classificação de riscos são
indicados tipos de distanciamento social: seletivo I e
II, ampliado I e II e restrição
máxima.
Na entrevista coletiva de
segunda-feira, o ministro
comentou que as propostas

seriam submetidas aos secretários estaduais e municipais. Ele negou que se tratasse de uma flexibilização.
O relaxamento das regras de
distanciamento vem sendo
defendido pelo presidente
Jair Bolsonaro desde o início
da pandemia, posição que
custou a saída de Mandetta
do cargo.
Em entrevistas coletivas,
o titular do Ministério da
Saúde repetiu que as diretrizes não visavam afrouxar as
regras, especialmente em um
momento em que diversas

cidades e capitais estão apertando as restrições, mas que
serviriam para uma abordagem “não linear”, com tratamentos diferentes para regiões distintas.
Teich ressaltou que as diretrizes não determinariam
as medidas de distanciamento, mas serviriam como
uma referência de análise
para esses gestores. A definição dessas providências é
prerrogativa das autoridades
locais, conforme decidiu o
Supremo Tribunal Federal
recentemente.

LRF: flexibilização mantida
A flexibilização das exigências previstas na Lei de
Responsabilidade
Fiscal
(LRF) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
durante o período da pandemia do novo coronavírus
(covid-19), foi mantida pelo
Supremo Tribunal Federal
(STF), ao acatar, nesta quarta-feira decisão individual
do ministro Alexandre de
Moraes.
No dia 29 de março, Moraes concedeu uma liminar
solicitada pela AdvocaciaGeral da União (AGU) para
afastar o cumprimento das
normas exclusivamente nas
ações relacionadas ao combate à covid-19, doença
provocada pelo novo coronavírus. Segundo o ministro,
medidas de efeito imediato

devem ser tomadas para garantir o atendimento aos pacientes e o funcionamento da
economia.
Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin),
a Advocacia-Geral da União
(AGU) pediu a flexibilização da LRF e da LDO, excepcionalmente no caso das
políticas públicas de combate à covid-19, para que
não fosse exigida comprovação de que as medidas
estavam de acordo com a
compensação orçamentária
prevista nas duas leis, uma
vez que as normas obrigam a União a indicar de
que modo custeará aumentos de despesas, prevendo que tais projetos sejam
acompanhados da previsão
do aumento de receitas.

Covid-19 leva Colômbia a
colocar militares na fronteira

Venezuela estende
quarentena por mais 30 dias

O presidente da Colômbia,
Iván Duque, decidiu reforçar
a presença militar nas fronteiras para evitar um aumento no
contágio pelo novo coronavírus na região. O estado colombiano do Amazonas, fronteiriço com Peru e Brasil, é o mais
atingido pela doença no país.
A principal preocupação é a
contaminação por populações
flutuantes, aquelas que transitam de um país para o outro
em zonas de fronteira.
A Colômbia tem, até o momento, mais de 12 mil casos
confirmados de contaminação pela Covid -19 e 493
mortes. O Brasil registra mais
de 178 mil casos e 12.461
mortes, e o Peru, mais de 72
mil casos e 2.057 mortes.
Na Colômbia, a população
está em isolamento desde
24 de março, duas semanas

O presidente venezuelano
Nicolás Maduro editou um
novo decreto presidencial estendendo o Estado de Alarme
Nacional por mais 30 dias, a
partir do dia 14 de maio. A
Venezuela registrou 423 casos positivos para covid-19 e
dez falecidos, por conta dos
resultados positivos o chefe
de Estado decidiu manter a
rigidez do isolamento social;
A medida inclui a suspensão
de serviços não essenciais,
o fechamento das fronteiras
terrestres e do espaço aéreo,
assim como a quarentena social para toda a população.
Segundo o Instituto Nacional de Aeronáutica Civil
(Inac), durante esse período
só estarão permitidos os voos
com repatriações e de caráter
humanitário, solicitados pelo
Estado ou por organismos
de cooperação internacional,
como a ONU.

após a detecção do primeiro
caso de covid- 9 no país. O
estado do Amazonas, com
maioria de população pobre
e indígena, tem a maior taxa
de infecção per capita na Colômbia, com 94 pessoas contaminadas para cada 10.000
habitantes.
Duque afirmou que, além
do reforço militar nas fronteiras, é preciso endurecer
as medidas de isolamento
preventivo obrigatório e a
exigência de medidas como
uso de máscaras e distanciamento social pela população que vive na fronteira.
“Foi tomada a decisão de militarizar com mais presença
todos os pontos de fronteira
e exercer o devido controle, para evitar que cheguem
casos de populações flutuantes”, disse Duque.

De acordo com dados
oficiais, foram aplicados
525.902 testes de diagnóstico, até o dia 12 de maio,
e 220 pacientes receberam
alta, o que confirma uma
taxa de recuperação de 52%.
Na última terça-feira (12), a
nação recebeu outro voo com
46 toneladas de insumos médicos trazidos da China. De
acordo com o presidente
Maduro, com esse quinto
voo já somam mais de 150
toneladas de ajuda humanitária que chegou aos venezuelanos através da ponte
aérea Caracas – Beijing.
O embaixador chinês na
Venezuela, Li Baorong assegurou que a cooperação
é fruto de um consenso entre as duas administrações e
que "o mais urgente é união
e cooperação internacional
pela luta contra a lutcontra
a covid-19".

Incerteza da Economia sugere acomodação em níveis elevados
Em apuração preliminar,
com dados coletados até o
dia 11 deste mês, o Indicador
de Incerteza da Economia
(IIE-Br) da Fundação Getulio Vargas sinaliza uma queda de 9,3 pontos em maio,
para 201,2 pontos. Com o
resultado, o IIE-Br devolveria menos de 10% da alta de
95,4 pontos observada no bimestre março-abril. O nível
atingido pelo indicador nes-

ta prévia é ainda 64,4 pontos
superior ao registro máximo
do IIE-BR antes da atual crise, de 136,8 pontos, em setembro de 2015.
“O resultado da prévia
do Indicador de Incerteza
de maio sugere uma acomodação em níveis extremamente elevados devido
à pandemia de Covid-19.
Apesar de a maior contribuição para a queda do

IIE-Br ter vindo da redução relativa das notícias
de incerteza nos principais
veículos, a alta expressiva
do Indicador de Expectativas, que mostra a dispersão
das previsões de mercado,
ilustra a grande dificuldade
de se prever cenários hoje
para as principais varáveis
da economia” afirma Anna
Carolina Gouveia, Economista do Instituto Brasilei-

ro de Economia (Ibre), da
FGV.
O componente de mídia,
cairia 15,9 pontos, para 179,4
pontos, após acumular alta
de 82,3 pontos no bimestre
anterior. E o componente de
expectativa, subiria em 20,7
pontos, para 246,5 pontos, o
segundo maior nível da série,
ficando abaixo apenas do nível de outubro de 2002, quando o chegou a 257,5 pontos.

Bolsonaro e família estão acima das leis
(…) Após a eleição do presidente Bolsonaro, as opiniões
tornaram-se irrelevantes, as ideias não circulam, e qualquer
critica ou mera sugestão é motivo para perseguições, infâmias
e até ameaças realizadas por apoiadores virtuais ou fanáticos.
Recordo que seus eleitores apregoavam que o Brasil seria uma
nova Venezuela nas mãos dos esquerdistas, entretanto vemos
o Governo Federal aparelhando e centralizando os poderes
com mãos de ferro e o presidente até mandando jornalistas
calarem a boca em frente às câmeras, agindo com truculência
maior do que qualquer ditador. Sinceramente, não entendo a
apatia e a subserviência dos poderes constituídos e da sociedade que aceitam os desmandos e agora o risco à saúde pública mundial que Bolsonaro representa ignorando a pandemia.
Qualquer desavisado conclui que Bolsonaro e família mandam no Brasil e estão acima do bem, do mal e de todas as leis.

q Daniel Marques
Virginópolis – MG

EVEREST ATLÉTICO CLUBE
CNPJ: 34.353.854/0001-73
“Edital de Convocação”. Nos termos do Estatuto Social, convoco por meio
eletrônico Home Office e e-mails, tendo em vista, a crise de calamidade
pública decorrente da contaminação do COVID-19, os associados de todas
as categorias do Everest Atlético Clube, às dez horas do dia 24 de maio
de 2020, em primeira “Convocação” havendo quorum, ou às dez horas e
trinta minutos em segunda “Convocação” com qualquer número de membros presentes, será iniciada no salão social a Assembleia Geral Ordinária,
em atendimento os Artigos 18 parágrafo 1º e 27 do Estatuto Social vigente, para deliberarem sobre os seguintes assuntos em pauta: 1 - Eleição
dos Membros efetivos e Suplentes do Conselho Deliberativo, bem como, a
indicação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo para
Biênio 2020/2022; 2 - Indicação dos membros da Diretoria Administrativa
do Biênio 2020/2022; 3 - Indicação dos membros da Comissão Fiscal do
Biênio 2020/2022; 4 - Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 09 de maio de 2020.
Nicolau João Neto - Presidente da Junta Executiva.

Assine o Monitor Mercantil

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
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Valor da produção agropecuária
chega a R$ 697 bilhões

Claus Isenberg

Móveis de designers com Ernani

Leilão Beneficente Premium
O leiloeiro Horácio Ernani Rodrigues de Mello estará à
frente do Leilão Beneficente Premium – Juntos Somos +
ARQ, onde entra como parceiro oferecendo o sistema de
leilão online que será neste domingo (17) a partir das 16h,
sendo a exposição com marcação prévia, orientando que a
cobrança e entrega das peças será feita diretamente pelos
organizadores do evento. Ernani está nos últimos dias de
seu pregão de acervo e espólio de famílias tradicionais do
Rio, nesta quinta e sexta-feira (14 e 15) às 15h. Os catálogos com fotos e as informações de cada pregão está no
website ernanileiloeiro.com.br. O escritório do leiloeiro
está na Rua São Clemente, 385, Botafogo (RJ).

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de
2020, atualizado com base
nas informações de abril,
deve atingir R$ 697 bilhões,
alta de 8,6% em relação a
2019. São os maiores valores obtidos nestes últimos 31
anos de acordo com estudo
elaborado pela Secretaria de
Política Agrícolado Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento. O valor
das lavouras cresceu 10,4%
e gerou R$ 462 bilhões. Já a
pecuária avançou 5,4%, para
R$ 234,9 bilhões.
“As condições climáticas
favoráveis na maior parte das
áreas produtoras e os preços
agrícolas foram decisivos
para esses resultados”, explica
o coordenador geral de Avaliação de Políticas da Informação, José Garcia Gasques.
Dados do Departamento
de Agricultura dos Estados
Unido (USDA) divulgados
nessa terça-feira mostram
condições favoráveis para

o Brasil em carnes e grãos.
Para a soja, milho, carnes de
frango e de suíno, as exportações mostram-se em níveis
superiores aos últimos cinco
anos. Segundo o USDA, o
Brasil deve suprir 51,4% da
demanda mundial de soja e
33% da carne de frango.
Entre as lavouras com
desempenho favorável, destacam-se arroz, cacau, café
(35,4%),
cana-de-açúcar
(2,5%), feijão (8,5%), laranja (9,2%), milho (17,6%),
soja (16%) e trigo (31,3%).
Quatro produtos têm apresentado redução do VBP:
algodão em caroço, banana,
batata inglesa e uva.
VBP Regional
Gasques salienta que a
pecuária tem tido um desempenho surpreendente. “O
mercado internacional tem
sido o principal responsável
por esse resultado”. Os valores da produção de carne

bovina e suína cresceram
13,2% e 10,2%, respectivamente. A produção de ovos,
por sua vez, cresceu 11,6%,
colocando o setor numa posição melhor do que a do ano
passado.
Os resultados regionais

mostram a liderança da região Centro-Oeste, cujo
VBP é de R$ 218,7 bilhões.
A região Sudeste alcançou R$172,3 bilhões, Sul,
R$168,4 bilhões, Nordeste,
R$ 66,4 bilhões e Norte, R$
44,22 bilhões.

Art Déco, Art Nouveau, design
Serão vendidos pelos leiloeiros
Levy, Franklin e David, pai e filho, durante esta semana, onde o
cliente poderá se reservar os lotes
escolhidos, deixando marcado o
valor máximo que oferece para
competir com outros clientes,
podendo sair vencedor de forma
programada pela plataforma, no
endereço virtual levyleiloeiro.
com.br. São diversos pregões pelo
Rio de Janeiro, Litoral e Serra, de
forma online – todos com agendamento para visitação, de acordo
com os horários disponíveis.
Franklin Levy, nesta quinta e
sexta-feira (14 e 15), às 15h, apregoará fotografias e afins, e às às
19h serão as artes e antiguidades Escultura em bronze
com Franklin Levy
– que reúne opalinas, pinhas, Baccarat, Meissen, peças Art Déco, Art Nouveau, mobiliário,
cristais, entre muitos outros itens interessantes.
Continuando a trabalhar no sábado (16), o leiloeiro
Franklin Levy estará recebendo os lances online do pregão das 19h30, na Rua Delfin Moreira, 1450, Vale Paraíso, na Várzea de Teresópolis. O leiloeiro avisa que em
breve fará um leilão de música e instrumentos musicais,
com importantes acervos, memorabilia, instrumentos raros e de artistas renomados, o maior evento do gênero da
América Latina.

Arte e antiguidades com preços reduzidos
David Levy, psicólogo, tornou-se
um leiloeiro dedicado e experiente,
agora dividindo a
plataforma eletrônica com seu pai,
onde faz seus pregões virtuais. Será
nesta
sexta-feira
(15) das 10h às 17h
Estrada dos Bandeirantes, 13.620, em
Vargem Pequena, a
exposição do leilão
de
segunda-feira
(18) às 19h, dia em
que David vai bater seu martelo em
diversos lotes que
estão com os preços base reduzidos:
peças de antiguidaEscultura em Murano
des, colecionismo,
autêntico com David Levy
curiosidades e decoração. Lembrando que os itens de prata não estarão na
exposição, por segurança.
Na mesma segunda-feira (18) tem a exposição das 14h
às 17h30, do pregão online de David Levy que acontecerá
na terça e quarta-feira (19 e 20) às 20h na Avenida Visconde Santa Izabel, 460, Grajaú (RJ). Os catálogos com
fotos e descrição estão no website citado na nota anterior.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
Torna público leilão presencial e online a ser realizado em
08/06/2020, às 10:00h. Local: Estrada Governador Chagas Freitas, nº 2.700, Colônia, Barra Mansa - RJ (Salão de Festas Joana
Reis Buffet). Leiloeira Pública Oficial Sandra Sevidanes, matrícula 165 – JUCERJA. Objeto do leilão: Veículos conservados e
sucatas inservíveis. Descrição detalhada e termo de condições
do leilão em www.brbid.com.

LAVE BEM AS
MÃOS, DEDO
A DEDO, COM
ÁGUA E SABÃO
VÁRIAS VEZES
AO DIA.
CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

A melhor receita p a r a se
proteger do corona v í r u s
é manter as mãos l i m p a s
com água e sabão . Ta m b é m
v ale passar álcool e m g e l .
Fique de olho na i n for m a çã o
correta e evite as fa k e n e w s.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

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

SAIBA MAIS EM

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

APOIO DESTE VEÍCULO

Negócios & Empresas
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Vendas no estado do Rio
caem 36% devido à covid-19

A Secretaria de Estado de
Fazenda do Rio de Janeiro
(Sefaz-RJ) divulgou dados
do 2º Boletim Impactos da
Covid-19. Segundo o estudo, os valores das vendas informadas nas Notas Fiscais
Eletrônicas (NF-e) emitidas
nas semanas iniciadas em 1º
de março e 25 de abril deste
ano no Estado do Rio de Janeiro tiveram queda de 36%.
No mesmo período de
comparação, o estudo revela que o comportamento da
economia, refletido a partir
das Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas (NFCe) emitidas nas vendas para
consumidor, final é de retração. Somente no valor das
vendas, a queda é de 38%.
As análises feitas pela
Assessoria de Estudos Econômico-Tributários e pela
Subsecretaria de Estado de
Receita, a partir das informações das NF-e, das NFCe e dos Conhecimentos de
Transporte Eletrônicos (CTe), documento fiscal emitido
pelas empresas transportadoras de mercadorias, mostram como a pandemia do
novo coronavírus afetou de
forma negativa a atividade
econômica fluminense.
Segundo o boletim, apesar
de ter sido registrado um ligeiro crescimento na quantidade, no valor das operações
e no valor do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) destacado
nas notas fiscais emitidas na
semana de 12 a 18 de abril,
esses indicadores voltaram a
cair entre 19 e 25 de abril.
Os dados dos documentos fiscais de CT-e emitidos

de 1º de março a 25 de abril
reforçam a preocupação geral com o nível da atividade econômica das empresas
instaladas no estado do Rio
de Janeiro, revelando queda
no valor das notas de 45%
no período. Já a variação
final da última semana em
relação à primeira do ICMS
foi de -50% e da quantidade
foi de -11% . O boletim considerou os CT-e com prestação de transporte iniciada no
estado.
Setores
Por setores econômicos
da indústria, varejo e atacado, o comportamento observado foi semelhante, constatando-se ligeira recuperação
na maioria dos indicadores
na semana de 12 a 18 de
abril. Os números, entretanto, voltaram a cair na semana seguinte, com exceção do
varejo. De maneira geral, o
estudo da Sefaz-RJ aponta

que os setores não retornaram ao patamar das vendas
anterior ao do isolamento
social imposto pelas medidas restritivas de combate à
disseminação da covid-19.
As maiores quedas nos valores das vendas informados
nos documentos fiscais emitidos entre 1º de março e 25
de abril foram observados
na indústria (-43%), varejo
(-41%) e atacado (-29%).
Todas as atividades varejistas tiveram perdas, que
variaram em termos de volume de ICMS. O boletim
informa que, nesse item, o
setor de vestuário e calçados
foi o mais afetado, com queda de 83%, seguido de bares,
restaurantes, padarias e lanchonetes (-64%).
Todas as seis regiões do
estado do Rio de Janeiro
sofreram perdas na quantidade, no valor das notas
e no volume de ICMS. No
primeiro item, a maior redução foi identificada na Re-
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Procon-SP emite
diretrizes para alunos e
faculdades particulares
Aislan Loyola

gião Metropolitana (-43%).
Já a região das Baixadas foi
a mais afetada no valor das
notas fiscais (-19%) e no volume de ICMS (-14%), revela ao estudo.
As empresas inscritas no
Simples Nacional tiveram
reduções de 40% no valor
dos produtos e de 50% na
quantidade de notas fiscais
emitidas, entre 1º de março
e 25 de abril.
No mesmo período, as
principais quedas no ICMS
recolhido na Substituição
Tributária (sistema por meio
do qual um único contribuinte é responsável pelo pagamento do imposto de toda
uma cadeia produtiva) foram
registradas em combustíveis
e lubrificantes, cervejas,
chopes, refrigerantes, águas
e em produtos alimentícios.
Em contrapartida, houve alta
moderada em medicamentos, outros produtos farmacêuticos, cigarros e outros
produtos derivados do fumo.

A Fundação Procon-SP
emitiu na última terça-feira
uma nota técnica em que
ajusta as relações de consumo entre os alunos e as instituições privadas que prestam serviços educacionais
no ensino superior, durante a
pandemia da covid-19. As diretrizes foram estabelecidas
diante da crescente demanda
dos consumidores no estado
de São Paulo que enfrentam
dificuldades de negociar o
valor das mensalidades com
as instituições.
“Estamos
enfrentando
um momento excepcional
em que todas as relações de
consumo foram afetadas ao
mesmo tempo. É preciso dialogar com serenidade e equilíbrio para minimizarmos os
impactos desta crise”, disse o
secretário de defesa do consumidor Fernando Capez.
A nota foi emitida após reunião que contou com 223 representantes de instituições de
ensino de todas as mantenedoras do estado, que, segundo
o Procon-SP, manifestaram
apoio às diretrizes. O órgão
de defesa do consumidor vai
instaurar processo administrativo para apuração de prática
abusiva contra as instituições
de ensino superior (IES) que
não atenderem às diretrizes
estabelecidas na nota técnica.
Entre as diretrizes, fica estabelecido que as demandas
dos consumidores deverão
ser atendidas com rapidez,
assim como a análise de situações de inadimplência, devendo a instituição negociar
alternativas para o pagamento das mensalidades.
Não poderá haver recusa,
por parte da instituição, de
pedido de agendamento da
reunião de negociação, devendo informar em, no máxi-

mo 15 dias, a contar do pedido de atendimento, uma data
para a realização da negociação. As reuniões poderão ser
realizadas de forma virtual. A
nota técnica determina que a
ausência de resposta da instituição em agendar data para
a negociação, decorridos 15
dias da solicitação, sem justa causa, caracteriza prática
abusiva, nos termos do art.
39, caput e inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.
Além disso, durante a negociação, a instituição poderá
exigir somente os documentos estritamente necessários
que comprovem a falta de
condição de pagamento, vedada a exigência de documentação coberta pelo sigilo
bancário ou fiscal.
Para o diretor-executivo do
Semesp - entidade que representa mantenedoras de ensino
superior do Brasil- Rodrigo
Capelato, “a disposição do
Procon-SP em buscar uma
solução, diante das propostas
irresponsáveis que pedem a
redução generalizada das mensalidades dos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior privadas, mostrou
a compreensão por parte do
órgão para as dificuldades enfrentadas tanto pelas IES quanto pelos alunos na atual crise.”
Segundo os entendimentos
mantidos entre o Procon-SP e
o Semesp, as instituições oferecerão aos alunos “aulas por
meio de recurso tecnológico
a distância, conforme Portaria
do MEC N° 343, de 17 de março de 2020 e portarias relacionadas, durante todo o período
de calamidade pública provocada pela pandemia, devendo
esclarecer se as aulas veiculadas a distância são gravadas e
reproduzidas mais de uma vez
ou transmitidas ao vivo”.
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Setor de seguros cresceu
13% no primeiro bimestre
Seguradoras
entraram em
regime de home
office a partir de
17 de março
A pandemia de coronavírus não atingiu o setor de seguros nacional no primeiro
bimestre. A arrecadação, excetuando saúde suplementar
e o seguro de Danos Pessoais
por Veículos Automotores
Terrestres (Dpvat), foi de R$
20,9 bilhões em fevereiro,
alta de 8,33% em comparação ao mesmo mês de 2019,
segundo dados foram divulgados nesta quarta-feira
pela Confederação Nacional
das Seguradoras (CNseg).
Apesar da redução do faturamento em relação a janeiro
de 2020, que registrou alta
de 17,6%, o setor segurador
fechou o primeiro bimestre
com expansão de 13%, comparativamente a igual período de 2019. A arrecadação
nos dois primeiros meses do
ano alcançou R$ 44,522 bilhões. Nos 12 meses encerrados em fevereiro, a receita
do setor totalizou R$ 275,3
bilhões. Em 12 meses, a taxa
de crescimento da arrecadação do setor caiu de 12,6%
em janeiro para 12,2% em
fevereiro.
Covid-19
O presidente da CNseg
, Marcio Coriolano, observou, em entrevista à Agência
Brasil, que o desempenho

ainda não reflete efeitos da
pandemia do novo coronavírus (covid-19). “O reflexo é
muito pequeno. Em fevereiro, já tinha notícias de casos
(da covid-19), mas não havia
movimento maior”. Coriolano lembrou que as seguradoras só entraram em regime
de home office (trabalho em
casa) a partir de 17 de março
passado.
O presidente da CNseg
disse que mesmo que os efeitos da pandemia comecem a
ser sentidos pelo mercado de
seguros a partir de março ou
abril, motivados pelo forte
movimento de home office e
pelo isolamento da população, os efeitos maiores sobre
a arrecadação só deverão ser
sentidos no segundo semestre, em função principalmente do efeito do carregamento
de contratos celebrados em
2019.
Semestre positivo
Marcio Coriolano lembrou que o ano passado começou fraco e só a partir de
março ou abril apresentou
crescimento bastante sustentável. “No segundo semestre é que o crescimento foi
maior”, disse.
Os contratos celebrados
no ano passado, em especial
aqueles do segundo semestre, têm em geral duração
de um ano, renovável. Os
contratos celebrados em julho de 2019, por exemplo,
só serão encerrados em julho
próximo. Com isso, o efeito
no mercado de seguros será
positivo neste primeiro semestre, explicou Coriolano.
O setor segurador só vai
começar a observar o efeito
coronavírus mais fortemente

no segundo semestre, “quando esses contratos não puderem por algum motivo ser
renovados, pela falta de renda das pessoas ou, então, por
inadimplência. A gente está
supondo que o efeito [do vírus] sobre a produção, sobre
o consumo e a renda, é fortíssimo. Então, não deve se
repetir este ano o crescimento do ano passado”, disse o
presidente da CNseg.
Coriolano salientou que
os resultados das seguradoras já refletem uma face financeira recente, com Bolsa
de Valores em queda e taxas
de juros caindo também fortemente. “O setor de seguros
é de acumulação de reservas, que são remuneradas
por uma cesta”. Essa cesta
envolve desde a análise de
componentes principais, até
mercado acionário e a parte
de títulos de valores, incluindo também taxa de juros cadente.
Marcio Coriolano disse
que a CNseg já vinha notando este ano uma desaceleração das taxas crescentes
da arrecadação apuradas
no ano passado, que eram
muito fortes mês a mês. O
comportamento do setor vai
depender, segundo Coliorano, do reflexo efetivo que a
covid-19 possa ter sobre as
operações.
De acordo com o presidente da CNseg, o isolamento social provocado pela
pandemia tem levado a uma
menor procura por seguros
no momento. Além disso,
os canais de distribuição se
encontram também em quarentena. “Isso significa que
as taxas poderão continuar
positivas em 2020, mas serão decrescentes. Mesmo

que março seja um mês mais
fraco, ainda vai continuar
sustentando taxa alta pelo
efeito histórico das taxas de
arrecadação”, disse.
Ramos dinâmicos
Os principais ramos que
contribuíram para a manutenção da arrecadação em
fevereiro e no primeiro bimestre de 2020 foram danos
e responsabilidade civil, planos de risco de pessoas, títulos de capitalização e planos
de acumulação (previdência
privada). A expectativa é que
eles continuem predominando este ano.
Marcio Coriolano avaliou que a demanda da indústria, que responde pelos
chamados seguros patrimoniais, deve ser menor,
aguardando o consumo se
normalizar e sem investimentos grandes que possam
impactar o setor segurador.
Por outro lado, estimou que
a pandemia reforça a necessidade de proteção que
as pessoas devem ter. Por
isso, ele acredita que a tendência é que, após a crise,
as pessoas devem procurar
se precaver e contratem
mais seguros de vida e risco de morte e invalidez, entre outros, além de saúde.
Acrescentou ainda que a
manutenção do regime de
trabalho em casa, em paralelo ao trabalho presencial,
para evitar a aglomeração
de pessoas, trará aumento
da procura da proteção da
residência do trabalhador.
“Vai aumentar a proteção
da própria residência, porque é um local em que ela
[pessoa] está aprendendo a
trabalhar”, concluiu.

Pandemia consolida telemedicina como nova opção aos pacientes
A telemedicina se consolidou na crise e será a tendência na saúde no mundo póspandemia. O instrumento
funcionará como importante
alavanca para ampliação do
acesso da população a diagnósticos e à assistência e
também permitirá maior eficiência nos tratamentos.
“Nesse período de isolamento, a telemedicina tornou-se uma solução viável,
amigável, como ferramenta
de ajuda e suporte para manter as pessoas em tratamento
e acompanhamento. Reduziu idas desnecessárias aos
prontos-socorros e orientou os pacientes, inclusive
aqueles com suspeita de covid-19”, afirmou o presidente da FenaSaúde, João Alceu
Amoroso Lima, ao participar
do webinar “Produtos de Seguros Pós-Covid-19: Adaptação ou Revolução?”, pro-

movido nesta quarta-feira
pela Confederação Nacional
das Empresas de Seguros
Gerais, Previdência Privada
e Vida, Saúde Suplementar e
Capitalização (CNseg).
A telemedicina tem se
espalhado rapidamente em
várias de suas modalidades,
seja teleconsulta, telemonitoramento, teleinterconsulta
(entre dois profissionais de
saúde), teletriagem e telediagnóstico, entre outros.
“Por pressão da sociedade,
em razão da pandemia, finalmente a telemedicina,
em formato de teleconsulta,
acabou sendo regulamentada pelo Conselho Federal de
Medicina, mesmo que por
prazo determinado”.
As operadoras evoluíram
anos nestes últimos meses
na implantação de soluções
tecnológicas para viabilizar
a telemedicina nos seus mais

variados formatos, avalia
Amoroso Lima, que também
é vice-presidente do grupo
NotreDame
Intermédica.
“Certamente haverá um processo de ajuste, com erros e
acertos, dos pontos de vista
regulatório, da ética médica.
Mas acho que a telemedicina
veio para se consolidar”.
Além da telemedicina,
o presidente da FenaSaúde
apontou o home office como
tendência que ganha força
na atualidade. “Terá impacto significativo na organização das empresas, na forma
como nos relacionamos e
trabalhamos”. Outra mudança decorrente da pandemia
são as soluções digitais de
interação entre beneficiários, operadoras e suas respectivas redes de atendimento: “Está claro o salto que o
sistema privado está dando
neste momento em seu pro-

cesso de digitalização”.
Junto com o presidente da FenaSaúde, também
participaram do webinar o
presidente da CNseg e diretor-presidente da Federação
Nacional das Empresas de
Seguros Privados, de Capitalização e de Previdência
Complementar Aberta (Fenaseg), Marcio Coriolano;
o presidente da Federação
Nacional de Seguros Gerais
(FenSeg) e CEO da Chubb
Seguros Brasil, Antonio
Trindade; o presidente da
Federação Nacional de Previdência Privada e Vida
(FenaPrevi) e presidente da
Bradesco Vida e Previdência
e da Bradesco Capitalização,
Jorge Nasser; e o presidente
da Federação Nacional de
Capitalização (FenaCap) e
diretor comercial da Brasilcap Capitalização, Marcelo
Farinha.

A importância do cyber risk durante a pandemia
A disseminação da Covid-19 no Brasil e em todo o
mundo exigiu das empresas
uma alteração no método de
trabalho, onde os colaboradores trabalhem de casa. O
trabalho remoto permite que
os acessos possam sofrer
vulnerabilidade.
Com objetivo de reduzir
os riscos cibernéticos como
resultado do home office,
o Grupo Pentagonal Seguros possui uma franquia
exclusiva para este tipo de
modalidade de seguro, com
profissionais da tecnologia
da informação qualificados
para orientar executivos,
empresários e profissionais
que atuam com TI. A condução do expediente pode
ser mais segura, tendo como
meta a diminuição dos contratempos.
De acordo com o CEO do
Grupo Pentagonal Seguros,

Bernard Biolchini, não basta adquirir o cyber risk sem
saber das suas principais
funcionalidades, tendo como
prioridade os cuidados com
a segurança, em relação à
movimentação das informações que são emitidas durante o expediente.
“O Home Office foi incorporado como tendência
no mercado de trabalho.
Com o isolamento, a demanda desse formato aumentou
e acabou virando rotina em
muitas empresas, independente do seu porte. Quando
falamos dos riscos cibernéticos, o fato de cada um
estar em um ambiente, há
uma fragilidade no ambiente
digital. Como somos especialistas em seguros cibernéticos, preparamos uma
relação que orienta os nossos segurados e resolvemos
compartilhar, para que to-

dos possam estar atentos”,
explicou
O que é preciso ser feito
para proteger a organização?
É essencial que o acesso remoto seja feito por computadores que já são conhecidos
pela empresa; acesso aos emails, servidores, pastas ou
ativos confidenciais precisam
ser separados; por questões de
segurança, é correto remover
as permissões de acesso dos
funcionários aos sistemas.
Definir permissões de
usuários no software para
atividade específica do colaborador; criar senhas complexas e de difícil identificação, usando gerenciamento
de usuários; implementar o
fire-wall corporativo e local,
executando normas que permitam acesso remoto, para
minimizar o acesso e os logs
de registros sejam aceitos;
é importante fazer backups

para todos os dispositivos
corporativos e as informações nela armazenadas.
Conduzir todo esse processo
também na nuvem.
Quando mencionamos a
permissão a um acesso remoto, é importante conduzir um breve treinamento de
conscientização, que inclui a
orientação sobre o gerenciamento de duas caixas de emails separadas, sendo uma
para o trabalho e outra para
assuntos privados, criando
diferentes senhas para cada
conta, além de garantir a
validação das duas etapas.
Evitar o máximo se conectar a uma rede wi-fi casual
que não seja segura e preferir se conectar por meio
de uma VPN ou rede de
celular. Esses detalhes podem ser especificados pela
franquia exclusiva de Cyber
Risk da Pentagonal Seguros.
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Qualicorp doa álcool em gel
para comunidades em São
Paulo e no Rio de Janeiro
As comunidades carentes
registraram pico de novos
casos da covid-19 nas últimas semanas. Com o crescente número de infectados,
a Qualicorp - administradora
de planos de saúde coletivos
- decidiu ajudar na prevenção ao vírus com a doação
de 3 mil litros de álcool em
gel, um dos principais itens
no combate ao novo coronavírus.
A entrega foi feita às comunidades de Paraisópolis
(SP) e no Vidigal (RJ) – áreas com grande concentração
de pessoas, inclusive de idosos, e de maior pico de novos casos em poucos dias.
De acordo com Bruno
Blatt, presidente da Quali-

corp, “construir parcerias
para ajudar a cuidar das pessoas nesse momento é prioridade. Diante do desafio que
estamos vivendo, a união de
esforços é essencial para que
mais pessoas tenham acesso
à saúde, o que inclui itens de
proteção e prevenção”.
A Qualicorp também enviou frascos de álcool em gel
para seus 2 mil funcionários,
que receberam o produto em
suas residências. Os principais corretores parceiros da
Companhia em todo o país
também receberam álcool
em gel em suas casas. Além
disso, mil litros serão entregues a entidades e corretoras
parceiras quando as atividades forem retomadas.

Dicas de conservação
para veículos parados
Diante das medidas de
contenção para reduzir o
índice de contaminação do
coronavírus, entidades do
mundo inteiro têm incentivado o isolamento social, estimulando as pessoas a ficarem em casa. Nestes tempos
de pandemia, é preciso lembrar que um veículo parado
na garagem requer cuidados
especiais para evitar problemas no funcionamento de
alguns componentes.
O especialista do mercado
segurador e diretor da Bradesco Auto/RE, Saint’Clair
Lima, pontua alguns cuidados simples para evitar danos e não ser pego de surpresa com problemas no carro,
depois que tudo isso passar:
Motor:- deve ser colocado em funcionamento duas
vezes por semana, entre 10
e 15 min para conservar seu
tempo de vida útil;
Pneus: é preciso mudar a
posição do seu carro a cada

dez dias para que a cinta
metálica, que faz parte da
estrutura do seu pneu, não
se deforme permanentemente. Essa deformação pode
comprometer a segurança,
gerando desbalanceamento
da roda;
Gasolina - o combustível
começa a apodrecer após um
mês sem uso. Deixe pouca
gasolina no tanque, pois o
seu apodrecimento pode gerar entupimento dos bicos
injetores e dificuldade na
partida;
Equipamentos em geral: também costumam
funcionar mal após um
longo período de inatividade. Verifique as travas
e vidros elétricos, lavador
e limpador de para-brisa.
“A manutenção preventiva é
o melhor caminho para gerar mais segurança no trânsito e, ao longo do tempo,
economizar com o automóvel”, declarou Saint’Clair.

QUEIROZ GALVÃO INFRAESTRUTURA S.A.
CNPJ/ME nº 17.846.527/0001-34 - NIRE 33.3.0032897-1
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/12/2019
Data, Horário e Local: Em 30/12/2019, às 9:00 horas, na sede da Queiroz
Galvão Infraestrutura S.A. (“Cia.”), na Rua Santa Luzia, nº 651, 2º mezanino, Centro, RJ. Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos
termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), por estar presente a
acionista única da Cia., Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A.,
representando assim a totalidade do capital social da Cia.. Mesa: Presidente: André de Oliveira Câncio; Secretário: Leandro Luiz Gaudio Comazzetto.
Ordem do dia e Deliberações: Após o exame das matérias constantes da
ordem do dia, a acionista única da Cia. aprovou as seguintes deliberações:
(a) Aprovar o “Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação”,
pela Cia., da QUEIROZ GALVÃO LOGÍSTICA S.A., sociedade anônima
de capital fechado, com sede na Rua Santa Luzia, nº 651, 2º mezanino,
Centro, RJ, CNPJ/ME nº 17.880.001/0001-70 (“QG Log”), celebrado entre
a Cia. e a QG Log nesta data, o qual estabelece a justificativa e os termos
e condições sob os quais se realizará a operação de incorporação da QG
Log pela Cia. (“Protocolo QG Log”). O Protocolo QG Log constitui o Anexo
I à presente ata; (b) Ratificar a nomeação e a contratação da empresa
especializada independente GWM Auditores Independentes, com sede na
Av. Rio Branco, nº 173, grupo 1101, Centro, RJ (“GWM”), responsável pela
avaliação do acervo líquido, a valor contábil, da QG Log, e consequente elaboração do respectivo laudo de avaliação (“Laudo de Avaliação QG Log”),
com base no balanço patrimonial da QG Log, na data-base de 30.11.2019
(“Data-Base”); (c) Aprovar o Laudo de Avaliação QG Log, que constitui o
Anexo II à presente ata, segundo o qual o acervo líquido da QG Log, a ser
incorporado pela Cia., corresponde, na Data-Base, a R$ 42.271.089,00. Os
elementos patrimoniais integrantes da QG Log encontram-se discriminados no Laudo de Avaliação QG Log. Nos termos do Protocolo QG Log, as
variações patrimoniais posteriores à Data-Base deverão ser reconhecidas
e escrituradas pela Cia., efetuando-se os lançamentos necessários nos
respectivos livros contábeis e fiscais; (d) Nos termos do art. 227 da LSA e
de acordo com os termos e condições do Protocolo QG Log, aprovar, de
forma definitiva, a incorporação da QG Log pela Cia., com a extinção da
QG Log, e consequente versão do seu acervo líquido para a Cia., que a
sucederá em todos os seus bens, direitos e obrigações (“Incorporação QG
Log”); (e) Levando em consideração que a Cia. é atualmente detentora de
100% (cem por cento) das ações de emissão da QG Log, a totalidade do
patrimônio líquido da QG Log já está reconhecido na Cia. pelo método de
equivalência, de maneira que a incorporação não implicará aumento de capital social da Cia.; (f) Aprovar o “Protocolo de Incorporação e Instrumento
de Justificação”, pela Cia., da QUEIROZ GALVÃO SANEAMENTO S.A.,
sociedade anônima de capital fechado, com sede na Rua Santa Luzia, nº
651, 2º mezanino, Centro/RJ, CNPJ/ME nº 17.846.556/0001-04, (“QGS”),
celebrado entre a Cia. e a QGS nesta data, o qual estabelece a justificativa
e os termos e condições sob os quais se realizará a operação de incorporação da QGS pela Cia. (“Protocolo QGS”). O Protocolo QGS constitui
o Anexo III à presente ata; (g) Ratificar a nomeação e a contratação da
GWM, responsável pela avaliação do acervo líquido, a valor contábil, da
QGS, e consequente elaboração do respectivo laudo de avaliação (“Laudo
de Avaliação QGS”), com base no balanço patrimonial da QGS, na Data-Base; (h) Aprovar o Laudo de Avaliação QGS, que constitui o Anexo IV à
presente ata, segundo o qual o acervo líquido da QGS, a ser incorporado
pela Cia., corresponde, na Data-Base, a R$ 190.794.333,00. Os elementos
patrimoniais integrantes da QGS encontram-se discriminados no Laudo de
Avaliação QGS. Nos termos do Protocolo QGS, as variações patrimoniais
posteriores à Data-Base deverão ser reconhecidas e escrituradas pela Cia.,
efetuando-se os lançamentos necessários nos respectivos livros contábeis
e fiscais; (i) Nos termos do art. 227 da LSA e de acordo com os termos e
condições do Protocolo QGS, aprovar, de forma definitiva, a incorporação
da QGS pela Cia., com a extinção da QGS, e consequente versão do seu
acervo líquido para a Cia., que a sucederá em todos os seus bens, direitos
e obrigações (“Incorporação QGS” e, em conjunto com a Incorporação QG
Log, as “Incorporações”); (j) Levando em consideração que a Cia. é atualmente detentora de 100% das ações de emissão da QGS, a totalidade
do patrimônio líquido da QGS já está reconhecido na Cia. pelo método
de equivalência, de maneira que a incorporação não implicará aumento
de capital social da Cia.; (k) Autorizar que os Diretores ou procuradores
devidamente nomeados da Cia. tomem todas as providências necessárias
para a formalização das Incorporações, inclusive perante as repartições públicas competentes, bem como ratificar todos os atos até aqui praticados no
sentido de implementar a Incorporação; e (l) Aprovar a lavratura sumariada
desta ata, determinando o arquivamento na Cia., depois de rubricados pela
mesa, dos documentos que interessam à Assembleia Geral realizada. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos
e lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pela acionista
única da Cia.. Assinaturas: Mesa: Presidente: André de Oliveira Câncio;
Secretário: Leandro Luiz Gaudio Comazzetto; Acionista: Queiroz Galvão
Desenvolvimento de Negócios S.A. JUCERJA em 03/02/2020 sob o nº
3845468. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Vale e Eletrobras saem da carteira
do fundo soberano da Noruega

Excessos
cometidos contra
o meio ambiente e
direitos humanos
pesaram na
decisão

A mineradora Vale e a
Eletrobras estão excluídas
da importante carteira de
investimentos do fundo
soberano da Noruega, tido
como o maior do mundo
e que administra mais de
US$ 1 trilhão.
Os motivos apontados
para a decisão incluem excessos cometidos pelas empresas em relação a questões
ambientais e de direitos humanos A medida foi tomada
pelo Conselho de Ética do
fundo. “As decisões de exclusão pelo Conselho Executivo foram baseadas em
recomendações do Conse-

lho de Ética”, disse em nota
o banco central norueguês,
responsável pelo fundo soberano.
Nesta quarta-feira, o fundo comunicou que levou um
longo tempo para vender as
ações de diversas das empresas excluídas devido à situação do mercado, incluindo a
liquidez em algumas ações.
O fundo soberano da Noruega reportou recentemente
que perdeu 1,17 trilhão de
coroas (US$ 113 bilhões)
no primeiro trimestre com o
choque econômico causado
pela pandemia de coronavírus. A queda no período foi
considerada mais forte do
que os 10,3% que o fundo
perdeu nos últimos três meses de 2008, no ápice da crise financeira.
Conforme a Reuters, o
veto à Vale veio após uma
avaliação sobre riscos de
danos ao ambiente e como
resultado de repetidas falhas
em barragens da Vale, como
o rompimento de uma estrutura em Brumadinho (MG)
em 2029, que deixou centenas de mortos.

Viagens, automóveis
e bancos têm perdas
nas bolsas europeias
Receios de um ressurgimento de casos do coronavírus impactaram nesta
quarta-feira as bolsas de
valores europeias. As maiores perdas foram puxadas
pelos setores de viagens, automóveis e bancário. Além
da pandemia, outro motivo
apontado para a queda foi
a preocupação em relação
aos Estados Unidos. O presidente do banco central do
país reduziu as esperanças
de uma rápida recuperação
econômica.
Conforme a Reuters, o índice FTSEurofirst 300 caiu
1,92%, a 1.306 pontos, enquanto o índice pan-europeu
STOXX 600 perdeu 1,94%,
a 334 pontos, atingindo o
nível mais baixo em uma
semana, com as perdas aumentando após o presidente
do Federal Reserve, Jerome
Powell, ter alertado para
um “período prolongado”
de crescimento mais fraco e
renda estagnada em razão da
crise de saúde.

O índice europeu de viagens e lazer e das ações de
automóveis recuaram, cada
um, 5%, enquanto o das
ações bancárias caiu 3,7%.
Um conjunto de balanços
corporativos fracos somouse ao pessimismo.
As ações do Commerzbank, da Alemanha, caíram
7,1% e as do banco holandês
ABN Amro tiveram queda
de 9,1% depois de sofrerem
perdas no primeiro trimestre
com a pandemia aumentando as provisões para perdas
com empréstimos.
O Deutsche Bank caiu
6,4% com a notícia de que
os gerentes renunciarão a um
mês de salário fixo, em um
esforço para reduzir custos.
A Aston Martin, fabricante
de carros de luxo sediada
no Reino Unido, despencou
16% à medida que registrou
uma perda profunda no primeiro trimestre, depois que
as vendas caíram em quase
um terço devido ao impacto
da crise do coronavírus.

QUEIROZ GALVÃO DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS S.A.
CNPJ/MF nº 02.538.768/0001-49 - NIRE 3330016739-1
Ata da AGE realizada 31/12/2019. Data, Hora e Local: No dia 31/12/2019,
às 9:00 horas, na sede da Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios
S.A. (“Cia.”), localizada na Rua Santa Luzia, nº 651, 2º mezanino, Centro/
RJ. Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do
artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), em virtude da presença da
acionista única da Cia.. Mesa: Presidente: Bartolomeu Charles Lima Brederodes e Secretário: Amilcar Bastos Falcão. Ordem do dia e Deliberações: Após o exame das matérias constantes da ordem do dia, a acionista
única da Cia. aprovou as seguintes deliberações: (a) Aprovar o “Protocolo
de Incorporação e Instrumento de Justificação”, pela Cia., da QUEIROZ
GALVÃO INFRAESTRUTURA S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na Rua Santa Luzia, nº 651, 2º mezanino, Centro/RJ, CNPJ/
ME nº 17.846.527/0001-34 (“QG Infra”), celebrado entre a Cia. e a QG Infra
nesta data, o qual estabelece a justificativa e os termos e condições sob
os quais se realizará a operação de incorporação da QG Infra pela Cia.
(“Protocolo”). O Protocolo constitui o Anexo I à presente ata; (b) Ratificar a
nomeação e a contratação da empresa especializada independente GWM
Auditores Independentes, com sede na Avenida Rio Branco, nº 173, grupo 1101, Centro/RJ, responsável pela avaliação do acervo líquido, a valor
contábil, da QG Infra, e consequente elaboração do respectivo laudo de
avaliação (“Laudo de Avaliação”), com base no balanço patrimonial da QG
Infra, na data-base de 30.11.2019 (“Data-Base”); (c) Aprovar o Laudo de
Avaliação, que constitui o Anexo II à presente ata, segundo o qual o acervo
líquido da QG Infra, a ser incorporado pela Cia., corresponde, na Data-Base, a -R$ 1.480.665.880,00. Os elementos patrimoniais integrantes da QG
Infra encontram-se discriminados no Laudo de Avaliação QG Infra. Nos
termos do Protocolo, as variações patrimoniais posteriores à Data-Base
deverão ser reconhecidas e escrituradas pela Cia., efetuando-se os lançamentos necessários nos respectivos livros contábeis e fiscais; (d) Nos
termos do art. 227 da LSA e de acordo com os termos e condições do Protocolo, aprovar, de forma definitiva, a incorporação da QG Infra pela Cia.,
com a extinção da QG Infra, e consequente versão do seu acervo líquido
para a Cia., que a sucederá em todos os seus bens, direitos e obrigações
(“Incorporação”); (e) Levando em consideração que a Cia. é atualmente
detentora de 100% (cem por cento) das ações de emissão da QG Infra,
a totalidade do patrimônio líquido da QG Infra já está reconhecido na Cia.
pelo método de equivalência, de maneira que a incorporação não implicará
aumento de capital social da Cia.; (f) Autorizar que os Diretores ou procuradores devidamente nomeados da Cia. tomem todas as providências
necessárias para a formalização da Incorporação, inclusive perante as repartições públicas competentes, bem como ratificar todos os atos até aqui
praticados no sentido de implementar a Incorporação; e (g) Aprovar a lavratura sumariada desta ata, determinando o arquivamento na Cia., depois
de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à Assembleia
Geral realizada. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente
ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Presidente: Bartolomeu Charles Lima Brederodes e Secretário: Amilcar Bastos Falcão; Acionista: QUEIROZ GALVÃO S.A., por Amilcar Bastos
Falcão e Bartolomeu Charles Lima Brederodes. Bartolomeu Charles Lima
Brederodes - Presidente da Mesa Amilcar Bastos Falcão - Secretário da
Mesa. JUCERJA em 30/01/2020 sob o nº 3843064. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

No caso da Eletrobras, a
exclusão é por “inaceitável
risco de que a companhia
contribua para sérias ou sistemáticas violações de direitos humanos”, o que foi
relacionado pelo conselho
executivo do fundo ao papel
da estatal no desenvolvimento da polêmica hidrelétrica
de Belo Monte, no Pará.

Noruega então decide quando agir.
A Vale recusou-se a comentar, enquanto a Eletrobras não respondeu de
imediato a um pedido de comentário. O fundo também
pode reverter as exclusões
se as empresas resolverem
os problemas levantados.
Commodities

Meta
Criado em 1996, o fundo
tem como meta poupar para
gerações futuras as receitas
da Noruega com a produção
de petróleo e gás. Está entre
os maiores investidores do
mundo, possuindo cerca de
1,5% de todas ações listadas
globalmente. O fundo opera
sob diretrizes éticas definidas pelo Parlamento e exclui
da carteira empresas que não
as respeitam. É frequente
que seus movimentos sejam
seguidos por outros fundos.
O Conselho de Ética do
fundo recomenda a exclusão de empresas que não
respeitam suas diretrizes. O
conselho do banco central da

O fundo também está excluindo do seu portfólio algumas das maiores empresas
de commodities do mundo.
Glencore e Anglo American,
devido à produção e uso de
carvão, são duas que figuram dessa lista.
O fundo também está
excluindo a elétrica alemã
RWE, a empresa petroquímica sul-africana Sasol e a
firma holandesa de energia
AGL Energy devido ao uso
de carvão.
De acordo com o fundo,
a BHP, Uniper, Enel e Vistra
Energy estão no radar para
possível exclusão caso as
empresas não tratem a questão do uso de carvão.

CVM alerta sobre realização de
ofertas irregulares no mercado forex

A Superintendência de
Relações com o Mercado
e Intermediários (SMI) da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) alerta o mercado de valores mobiliários
e o público em geral sobre
a atuação irregular das empresas Pepperstone Group
Limited e Paladin Fx (conhecida como Gryphon Financial Services).
As empresas não possuem
autorização da autarquia
para captarem clientes residentes no Brasil, pois não
fazem parte do sistema de
distribuição (art. 15 da Lei
6.385/76).
A área técnica detectou
indícios de que as empresas
vêm realizando, por meios
de redes sociais e dos sites
http://pepperstone.com.br/
por e http://novosite.paladinforex.com/pt, respectivamente, captação de clientes
que residem no Brasil para
operações no mercado Forex. A Paladin FX, nos mesmos canais, também está
ofertando para realização de
operações com derivativos
em geral.
Determinação
A CVM determinou a

imediata suspensão da realização de qualquer oferta
pública de investimento no
mercado Forex pelas empresas Pepperstone Group
Limited e Paladin Fx, de forma direta ou indireta. Se não
adotarem a determinação da
autarquia, as empresas estarão sujeitas à multa diária no
valor de R$ 1 mil, cada uma.
Operações realizadas no
mercado Forex envolvem
negociações com pares de
moedas estrangeiras, revelando a existência de instrumentos financeiros pelos
quais são transacionadas taxas de câmbio. Então, essas
características e amoldam à
definição de contrato derivativo e, por consequência, ao
conceito legal de valor mobiliário.
A CVM pede ao investidor ou para quem receba
proposta de investimento
por parte das empresas que
entre em contato com a autarquia por meio do Serviço
de Atendimento ao Cidadão
(SAC). Informe o máximo
de detalhes possível sobre a
oferta e a identificação das
pessoas envolvidas. Com
isso, a Autarquia poderá atuar de maneira mais rápida e
direta no caso.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ n° 02.270.689/0001-08 - NIRE 3330016653-0
Certidão da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 24/04/20:
Data, Horário e Local: Realizada em 24/04/20, às 19h., na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701, Botafogo, RJ/RJ. Mesa: Sr. Mariano Carlos
Ferrari – Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da
Companhia, conforme as assinaturas apostas no “Livro de Registro de Presença de Acionistas”. Convocação: Dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, face ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124
da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. Publicações: Os avisos a que
se refere o caput do artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores
deixaram de ser publicados em conformidade com o permitido pelo parágrafo 4º do mesmo artigo. As demonstrações financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31/12/19 foram publicadas no Diário Oficial do Estado
do Rio de Janeiro em 30/03/20 e no Jornal Monitor Mercantil de 30/03/20
(cópia das publicações em anexo). A totalidade dos acionistas declarou que
já tinha tomado conhecimento do teor das demonstrações financeiras que
ficaram disponíveis na sede da Companhia. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado
em 31/12/19; (ii) a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição
de dividendos, conforme recomendação do Conselho de Administração da
Companhia; e (iii) e a remuneração global anual dos Diretores para o exercício de 2020. Deliberações: Os acionistas presentes, por unanimidade de
votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: (i) aprovar as contas dos
administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, revisadas
pelos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em
31/12/19; (ii) referendar a distribuição de dividendos intercalares aprovada
pelo Conselho de Administração em 02/12/19 no valor de R$ 823,6 milhões,
com base em balanço trimestral, ad referendum dos acionistas; (iii) aprovar
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 anterior, de acordo com o lucro líquido do exercício social
encerrado em 31/12/19 refletido nas demonstrações financeiras auditadas
referidas acima, a serem pagos até 31/12/20; e (iv) aprovar a proposta de
remuneração global anual dos Diretores para o exercício de 2020, no valor
de até R$ 7,5 milhões. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e não
tendo havido solicitação de instalação do Conselho Fiscal, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual lida e achada conforme, foi
aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mariano Carlos
Ferrari – Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária.
Repsol S.A., Repsol Exploración S.A., Tip Top Luxembourg S.A.R.L, Manuel Tomás Garcia Blanco, Hu Xinmiao, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo,
Tian Jianguo, José Carlos de Vicente Bravo, Ding Yanxia, José Ángel Murillas Angoiti, Hou Jianguo, Francisco Javier Sanz Cedrón e Mariano Carlos
Ferrari. Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro
próprio. RJ, 24/04/20. Secretária da Mesa - Carolina Assano Massocato
Escobar. Jucerja 3871733 em 07/05/2020.

Além do petróleo, pecuária
também preocupará investidores

O coronavírus já causou problemas no mercado de
petróleo. Agora, segundo os analistas do Goldman Sachs,
será a vez do setor de pecuária a gerar preocupação entre os investidores. Na opinião deles, ninguém quer ouvir falar de petróleo, pois quase todos sofreram perdas e
vão demorar algum tempo para se recuperar. As medidas
de confinamento levadas a cabo pelos governos de todo
o mundo para conter o contágio da Covid-19 resultaram
num choque na procura por petróleo, sem paralelo na
história, o que fez com que o preço do óleo nos Estados
Unidos afundasse para níveis negativos pela primeira vez.
Acontece que o novo coronavírus também teve reflexos na
indústria de alimentos, com os agricultores enfrentando um
grande desafio, pois os especialistas do banco norte-americano consideram que os dois setores têm algo em comum:
se a oferta é afetada, será necessário um longo tempo para
que volte para o mesmo nível. As medidas de confinamento
foram adotadas por 187 países nas últimas semanas ou meses, num esforço para deter o vírus. Essas restrições, porém,
obrigaram os restaurantes e mercados a fecharem portas ou
a abrandarem a sua atividade, obrigando que muitos agricultores dos Estados Unidos deixassem estragar frutas e vegetais
frescos, absorvendo elevados prejuízos.
Agora, os receios são os de que a indústria não consiga
repor os níveis da produção anterior e não atenda à procura por carne de porco, de vaca ou de frango. Enquanto
isso, as ações solidárias dos bancos alimentares em todo
o mundo, especialmente nos Estados Unidos, viram os
pedidos de ajuda disparar e já admitem o risco de fome
entre crianças, que pode atingir os 18 milhões de pessoas na maior economia do mundo, enquanto o número
mais alto anteriormente registrado foi 17,2 milhões em
2009. Atualmente, a administração Trump se prepara para
comprar cerca de US$ 3 bilhões de produtos agrícolas
do país, dentro do programa de apoio Farmers to Families Food Box, que tem um valor total de US$ 19 bilhões.
No mês passado, os analistas do Bank of America alertaram para a redução da produção de norte-americana de
carne, num futuro próximo, para absorver os prejuízos
provocados pela atual pandemia.

Sem lançamentos, Trisul continuará vendendo
A construtora e incorporadora Trisul, da capital paulista,
obteve lucro de R$ 31,1 milhões, uma alta de 17% sobre
igual período de 2019. O Ebitda cresceu 2% e chegou a R$
39 milhões. A receita líquida, no entanto, caiu 5% para R$
171,2 milhões, e o caixa ficou em R$ 405 milhões. Para a
Bradesco BBI, a Trisul entregou resultados sólidos, indicando que se não fosse a epidemia, teria tido um trimestre
excelente. Apesar de suspender os lançamentos, a imobiliária vendeu R$ 133 milhões em unidades prontas ou em
construção, com uma queda de vendas de 19%. O BBI
observa que o 2º trimestre será pior para todas as construtoras, não apenas para a Trisul, com a provável suspensão
de todos os lançamentos, mas esta, por ter uma quantidade razoável de obras em andamento, deverá continuar
com as vendas. E conclui: a empresa também tem um forte
portfólio de lançamentos que pode ser retomado quando o
mercado se recuperar. O banco manteve a recomendação
de desempenho acima da média de mercado e preço-alvo
de R$ 10, com possibilidade de valorização de quase 50%.

Braskem sobe 5% só por causa do UBS
As ações da Braskem subiram mais de 5% no pregão
desta quarta-feira, para R$ 21,50, só porque o UBS alterou de venda para a compra a recomendação da ação,
com preço-alvo de R$ 28, o que representa um potencial
de alta superior a 30%. E nada mais aconteceu, a não ser
a expectativa do banco suíço que a forte desvalorização
do real frente ao dólar, de 40% até maio, e a queda nos
preços da nafta, também da ordem de 40%, poderão dar
uma base para a melhora dos resultados da petroquímica.
Porém, ainda enxerga alguns desafios de médio prazo que
superam os dois benefícios, como o problema ambiental
em Alagoas, o excesso na capacidade mundial e uma possível revisão no contrato de etano no México. A liquidez,
no entanto, não é uma preocupação e mesmo num cenário
de estresse a companhia deve gerar caixa. O pitoresco é
que, embora tenha mandado comprar, o banco manteve o
preço-alvo de R$ 28 para a ação em 2020. No momento,
oscila ao redor de R$ 22.

Quando o Procon vai multar a Americanas?
Desde o início da pandemia de coronavírus, o ProconSP já aplicou mais de R$ 3 milhões em multas por preços
abusivos em estabelecimentos no estado. A fiscalização é
feita diariamente, e já autuou cerca de 34 estabelecimentos
por práticas abusivas em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor. As multas são aplicadas por meio de
processo administrativo, previsto por lei. Os setores que
mais sofreram autuações foram as farmácias, que receberam multas em torno de R$ 2,3 milhões, e os supermercados, multados em cerca de R$ 800 mil.
Qual Procon deve multar as Lojas Americanas por práticas não equitativas no e-commerce: o de São Paulo ou o
do Rio? No mês de abril, a companhia oferecia um computador Intel Core i5 3.2Ghz, com 4GB, HD de 500GB,
Wi-Fi e Windows 10 Pro por R$ 1.290. Na semana passada, sem a menor explicação, elevou o preço do produto
para R$ 1.490. Nesta quarta-feira, na maior cara de pau,
passou a pedir R$ 1.999 pelo computador. Acredita-se que
isso só é superado pelo Assalto ao trem pagador.

Bolsas serão a salvação das empresas

O Haitong Bank prevê uma parada nas fusões,
aquisições e novas listadas em bolsa devido à Covid. Passada esta fase mais crítica, o banco chinês acredita que é
no mercado de capitais que as empresas encontrarão os
financiamentos para se reerguerem.
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Economias da Europa
Central e Oriental
terão impacto ‘maciço’
Berd: coronavírus
provocará queda
de 3,5% no
PIB médio
de 37 países
O Banco Europeu para a
Reconstrução e Desenvolvimento (Berd) acredita em
um impacto “maciço” da
pandemia de coronavírus nas
economias da Europa central
e oriental e, em menor grau,
em alguns países da bacia do
Mediterrâneo.
O Berd, que tem sede
em Londres, publicou nesta
quarta-feira suas previsões
econômicas para os 37 países que abrange, nos quais
prevê uma queda de 3,5%
no Produto Interno Bruto
(PIB) em 2020, antes de
uma recuperação de 4,8%
em 2021.
Essas estimativas estão sujeitas, porém, a uma
grande incerteza, alerta o
banco, que trabalha com
uma saída progressiva do
confinamento e com um
retorno à normalidade no
segundo semestre. “A crise
tem um grande impacto e
superá-la será difícil”, diz
Beata Javorcik, economista-chefe do BERD.
“Não é hora de se refugiar no nacionalismo e
no protecionismo econômico. É hora de construir
um futuro melhor, graças
ao livre-comércio, à luta
contra as mudanças climáticas e à cooperação eco-

nômica”, recomenda.
Conforme a AFP, o Berd
explicou que a pandemia
afetou os países tanto pelas restrições adotadas para
impedir a disseminação do
coronavírus quanto pela redução do comércio de matérias-primas e do turismo,
essencial para muitos países
frágeis.
Mais afetados
As economias da Europa central e dos Estados
bálticos estarão entre as
mais afetadas, devido ao
confinamento mais estrito, com uma queda de 7%
no PIB da Croácia, Letônia e Lituânia. No sul da
Europa, o PIB da Grécia
vai contrair 6%, como no
Chipre, devido ao colapso
do turismo.
Na previsão do banco, o
PIB da Turquia cairá 3,5%
antes de se recuperar em
2021.A Rússia registrará um
recuo de 4,5%, afetada pelo
colapso dos preços do petróleo.
No Mediterrâneo, Marrocos (-2%) e Tunísia
(-2,5%) devem limitar o
golpe, ao contrário do Líbano (-11%), onde o coronavírus agravou uma crise
política e econômica com
inflação desenfreada e queda da libra libanesa.
O Berd acredita que apenas um grupo de países escapará da queda do PIB em
2020, incluindo o Turcomenistão, o Uzbequistão e o
Egito, este último graças a
projetos de infraestrutura e
ao contínuo boom das telecomunicações.

QUEIROZ GALVÃO INFRAESTRUTURA S.A.
CNPJ/ME nº 17.846.527/0001-34 - NIRE 33.3.0032897-1
Ata da AGE realizada em 31/12/2019. Data, Horário e Local: Em
31/12/2019, às 9:00 horas, na sede da Queiroz Galvão Infraestrutura S.A.
(“Cia.”), localizada na Rua Santa Luzia, nº 651, 2º mezanino, Centro, RJ.
Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do art.
124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), por estar presente a acionista única da
Cia., Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A., representando
assim a totalidade do capital social da Cia.. Mesa: Presidente: André de Oliveira Câncio; Secretário: Leandro Luiz Gaudio Comazzetto. Ordem do dia
e Deliberações: Após o exame das matérias constantes da ordem do dia,
a acionista única da Cia. aprovou as seguintes deliberações: (a) Aprovar o
“Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação” da Cia. por sua
acionista única, QUEIROZ GALVÃO DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na Rua Santa
Luzia, nº 651, 2º mezanino, Centro/RJ, CNPJ/ME nº 02.538.768/0001-49
(“QGDN”), celebrado entre a Cia. e a QGDN nesta data, o qual estabelece
a justificativa e os termos e condições sob os quais se realizará a operação
de incorporação da Cia. pela QGDN (“Protocolo”). O Protocolo constitui o
Anexo I à presente ata; (b) Nos termos do art. 227 da LSA e de acordo com
os termos e condições do Protocolo, aprovar, de forma definitiva, a incorporação da Cia. pela QGDN, com a extinção da Cia. e consequente versão de
seu acervo líquido para a QGDN, que a sucederá em todos os seus bens,
direitos e obrigações (“Incorporação”); (c) Autorizar que os Diretores ou
procuradores devidamente nomeados da Cia. tomem todas as providências
necessárias para a formalização da Incorporação, inclusive perante as repartições públicas competentes, bem como ratificar todos os atos até aqui
praticados no sentido de implementar a Incorporação; e (d) Aprovar a lavratura sumariada desta ata, determinando o arquivamento na Cia., depois de
rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à Assembleia Geral
realizada. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados
os trabalhos e lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pela
acionista única da Cia.. Assinaturas: Mesa: Presidente: André de Oliveira
Câncio; Secretário: Leandro Luiz Gaudio Comazzetto; Acionista: Queiroz
Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A. JUCERJA em 30/01/2020 sob
o nº 3843062. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

GOL continuará atualizando
resultados mensais
Empresa garante
bom nível de
liquidez com
mais de 10 meses
em reservas

A GOL Linhas Aéreas
Inteligentes divulgou nesta
quarta-feira em sua página
de Relações com Investidores uma Atualização o
Investidor para abril. A aérea disse continuará a fornecer atualizações mensais
de resultados e liquidez
para seus constituintes e
stakeholders. Segundo as
informações
divulgadas,
que são ainda preliminares
e não auditadas, a empresa
apresenta um bom nível de
liquidez com mais de 10
meses em reservas de caixa
para se proteger e se fortalecer nessa crise.
A Gol acredita que estará bem posicionada no
mercado durante sua recuperação, devido à sua malha doméstica que atende
tanto os passageiros de
negócios quanto os de
lazer. Com reduções de
custo e reservas de caixa, a companhia disse que
aumentou a liquidez para

atravessar a crise.

Segundo a empresa, com
base nos atuais níveis de liquidez, “assim como no seu
modelo flexível de gestão da
frota, que permite oferecer
a menor estrutura de custos
entre seus pares, e na sua
malha consolidada no Brasil, a companhia acredita ter
uma forte vantagem em uma
recuperação em relação à
concorrência. A GOL paralisou 120 aeronaves (92% de
sua frota) desde 28 de março, e os voos em abril foram
operados do aeroporto de
Guarulhos, em São Paulo,
para todas as capitais brasileiras e o Distrito Federal, o
que representa 7% do realizado em abril de 2019. Ao
final de maio, espera-se que
esse patamar de operações
esteja em 12% do realizado
no ano passado, com a planejada reabertura das bases
nos aeroportos de Foz de
Iguaçu, Navegantes e Maringá, assim como o reinício de
um número limitado de voos
a partir de Congonhas, São
Paulo, para os aeroportos de
Santos Dumont e Galeão, no
Rio de Janeiro.”

Economia de custos
“Para preservar recursos, a administração adotou
diversas medidas de economia de custos, incluindo
o diferimento de custos de
manutenção pesada e mais
de 6 mil licenças voluntárias
não remuneradas de colaboradores (~40% de sua força
de trabalho). Com limitada
visibilidade quanto à recuperação, o cenário atual de planejamento da GOL assume
uma capacidade de (-45)%
a/a 2020, incluindo (-30)%
a/a no 4T20, mantendo ainda
flexibilidade para responder
às tendências preponderantes da demanda”, diz o comunicado.
“A companhia está mantendo seu conservadorismo em suas previsões de
consumo de caixa, o que é
prudente em função de uma
provável curva mais longa
de recuperação da demanda,
especialmente para viagens
internacionais (que correspondiam a 15% da capacidade de voo da GOL antes
da pandemia). Sobre essas
premissas
conservadoras,
a Companhia estima que
possui mais de 10 meses de
caixa disponível, incluindo o
pagamento integral de todas
as despesas financeiras e dívidas”, acrescenta.

Devoluções
Com a devolução de sete
aeronaves B737-800 no 1T20
e de outros quatro B737-800s,
fornecidos pela Boeing, pretendidos no 2T20, a GOL a
empresa “planeja devolver

um total de 18 aeronaves arrendadas em 2020 (e pode retornar até outras 30 em 202122). Em decorrência de uma
demanda esperada mais fraca
e da necessidade de menores
custos de arrendamento por
assento-quilômetro, a companhia atualmente avalia uma
redução de frota focada nos
seus 23 B737-700s (15% do
total de assentos). Além disso,
a GOL cortou os recebimentos do Boeing 737 MAX para
2 GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Atualização Mensal ao Investidor: Capacidade,
Consumo de Caixa e Liquidez
2020/2021/2022 em 14/20/13
aeronaves, e reduziu o Capex
em R$200 milhões para um
total de R$300 milhões entre
maio e dezembro, com planos
de financiar totalmente o Capex/revisão de motores remanescentes em 2020”, ressalta
o comunicado
“Nossa companhia está
extremamente
preparada,
não apenas para enfrentar e
superar os obstáculos mais
difíceis, como também para
aprender com eles. Nós nos
tornamos mais fortes, ágeis e
unidos. E eu tenho total certeza de que a GOL aprenderá
com essa crise, forjando-nos
em uma empresa aérea ainda
mais capaz de desempenhar
seu papel essencial para a
sociedade”, concluiu Paulo
Kakinoff, diretor-presidente
da GOL.

Amazon lança serviço SageMaker na China
A Amazon Web Services
(AWS), uma subsidiária da
Amazon.com, anunciou que
seu Amazon SageMaker agora está disponível na China.
Trata-se de uma plataforma
de aprendizado de máquina na
nuvem lançada em novembro
de 2017, que fornece aos de-

gy. Lançado oficialmente
em 2006, a Amazon Web
Services é um provedor de
serviços online para websites ou aplicações cliente servidor baseado nas nuvens. A
maioria destes serviços não é
acessível pela internet, mas
oferecem funcionalidades

senvolvedores e cientistas de
dados a capacidade de criar,
treinar e implantar modelos
de aprendizado de máquina
de forma rápida e em escala.
Recém-lançado, o serviço
é operado pela Ningxia Western Cloud Data Technology
e Beijing Sinnet Technolo-

QUEIROZ GALVÃO LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/ME nº 17.880.001/0001-70 - NIRE 3330033052-6
Ata da AGE realizada em 30/12/2019. Data, Horário e Local: Em
30/12/2019, às 10:00 horas, na sede da Queiroz Galvão Saneamento S.A.
(“Cia.”), localizada na Rua Santa Luzia, nº 651, 2º mezanino, Centro, RJ.
Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do artigo
124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), por estar presente a acionista única
da Cia., Queiroz Galvão Infraestrutura S.A., representando assim a totalidade do capital social da Cia.. Mesa: Presidente: André de Oliveira Câncio;
Secretário: Leandro Luiz Gaudio Comazzetto. Ordem do dia e Deliberações: Após o exame das matérias constantes da ordem do dia, a acionista
única da Cia. aprovou as seguintes deliberações: (a) Aprovar o “Protocolo
de Incorporação e Instrumento de Justificação” da Cia. por sua acionista
única, QUEIROZ GALVÃO INFRAESTRUTURA S.A., sociedade anônima
de capital fechado, com sede na Rua Santa Luzia, nº 651, 2º mezanino,
Centro, RJ, no CNPJ/ME nº 17.846.527/0001-34 (“QG Infra”), celebrado
entre a Cia. e a QG Infra nesta data, o qual estabelece a justificativa e os
termos e condições sob os quais se realizará a operação de incorporação
da Cia. pela QG Infra (“Protocolo”). O Protocolo constitui o Anexo I à presente ata; (b) Nos termos do art. 227 da LSA e de acordo com os termos e
condições do Protocolo, aprovar, de forma definitiva, a incorporação da Cia.
pela QG Infra, com a extinção da Cia. e consequente versão de seu acervo
líquido para a QG Infra, que a sucederá em todos os seus bens, direitos e
obrigações (“Incorporação”); (c) Autorizar que os Diretores ou procuradores
devidamente nomeados da Cia. tomem todas as providências necessárias
para a formalização da Incorporação, inclusive perante as repartições públicas competentes, bem como ratificar todos os atos até aqui praticados no
sentido de implementar a Incorporação; e (d) Aprovar a lavratura sumariada
desta ata, determinando o arquivamento na Cia., depois de rubricados pela
mesa, dos documentos que interessam à Assembleia Geral realizada. Encerramento: Nada mais havendo a aprovar, foram encerrados os trabalhos
e lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pela acionista
única da Cia.. Assinaturas: Mesa: Presidente: André de Oliveira Câncio;
Secretário: Leandro Luiz Gaudio Comazzetto. Acionista: Queiroz Galvão
Infraestrutura S.A. JUCERJA em 03/02/2020 sob o nº 3845471. Bernardo
F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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que outros desenvolvedores
podem usar em suas aplicações. Amazon Web Services pode ser acessado usando HTTP, protocolo REST,
estilo de arquitetura ou pelo
protocolo Soap. O modelo
de cobrança pelos serviços é
de acordo com o uso.

QUEIROZ GALVÃO SANEAMENTO S.A.
CNPJ/ME nº 17.846.556/0001-04 - NIRE 3330032895-5
Ata da AGE realizada em 30/12/2019. Data, Horário e Local: Em
30/12/2019, às 9:30 horas, na sede da Queiroz Galvão Saneamento S.A.
(“Cia.”), localizada na Rua Santa Luzia, nº 651, 2º mezanino, Centro/
RJ. Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do
artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), por estar presente a acionista
única da Cia., Queiroz Galvão Infraestrutura S.A., representando assim a
totalidade do capital social da Cia.. Mesa: Presidente: André de Oliveira
Câncio; Secretário: Leandro Luiz Gaudio Comazzetto. Ordem do dia e
Deliberações: Após o exame das matérias constantes da ordem do dia,
a acionista única da Cia. aprovou as seguintes deliberações: (a) Aprovar
o “Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação” da Cia. por
sua acionista única, QUEIROZ GALVÃO INFRAESTRUTURA S.A.,
sociedade anônima de capital fechado, com sede na Rua Santa Luzia,
nº 651, 2º mezanino, Centro/RJ , CNPJ/ME nº 17.846.527/0001-34 (“QG
Infra”), celebrado entre a Cia. e a QG Infra nesta data, o qual estabelece a
justificativa e os termos e condições sob os quais se realizará a operação
de incorporação da Cia. pela QG Infra (“Protocolo”). O Protocolo constitui
o Anexo I à presente ata; (b) Nos termos do art. 227 da LSA e de acordo
com os termos e condições do Protocolo, aprovar, de forma definitiva, a
incorporação da Cia. pela QG Infra, com a extinção da Cia. e consequente
versão de seu acervo líquido para a QG Infra, que a sucederá em todos
os seus bens, direitos e obrigações (“Incorporação”); (c) Autorizar que os
Diretores ou procuradores devidamente nomeados da Cia. tomem todas as
providências necessárias para a formalização da Incorporação, inclusive
perante as repartições públicas competentes, bem como ratificar todos os
atos até aqui praticados no sentido de implementar a Incorporação; e (d)
Aprovar a lavratura sumariada desta ata, determinando o arquivamento
na Cia., depois de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam
à Assembleia Geral realizada. Encerramento: Nada mais havendo a
aprovar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que foi
lida, aprovada e assinada pela acionista única da Cia.. Assinaturas: Mesa:
Presidente: André de Oliveira Câncio; Secretário: Leandro Luiz Gaudio
Comazzetto. Acionista: Queiroz Galvão Infraestrutura S.A. JUCERJA em
23/01/2020 sob o nº 3839328. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Rua Pesqueira, 26 Bonsucesso
Rio de Janeiro - RJ 21 3865-5600

Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas, apresentamos a V. Sas. o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as respectivas Demonstrações
Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019 e 2018. Rio de Janeiro, 22/04/2020. A Diretoria.
Balanço Patrimonial do Exercício Encerrado em 31/12/2019
Demonstrativo de Resultado do Exercício em 31/12/2019
2019
2018
2019
2018
36.740.885,23 34.869.763,80
ATIVO CIRCULANTE
31.040.936,44 24.815.004,93 Receita Bruta
5.203.192,65 6.832.670,15
Disponivel
271.017,10
204.820,50 (-) Impostos sobre Vendas
2.158.036,63 1.076.104,23
Aplicações Financeiras
5.456,37
4.295,03 (-) Vendas Canceladas
29.379.655,95 26.960.989,42
Duplicatas a Receber
11.285.638,21 11.809.950,31 Receita Operacional Liquida
Estoques
12.606.028,66
8.761.801,30 (-) Custos Produtos /Mercadorias Vendidas 17.502.778,25 15.603.344,71
11.876.877,70 11.357.644,71
Importação em Andamento
1.325.972,45
1.983.955,82 Lucro Bruto Operacional
3.299.772,02 3.415.776,65
Outras Contas
5.546.823,65
2.050.181,97 (-) Despesas Administrativas
6.297.911,36 5.865.407,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE
15.774.528,78 15.565.221,49 (-) Despesas Com Vendas
2.108.106,41 1.503.731,50
Investimento
11.244.249,68 11.244.249,68 (-) Despesas Financeiras
8.196.663,39 11.037.538,52
Imobilizado
4.418.233,92
4.198.547,30 (-) Variação Cambial Passiva
207.035,20
345.310,94
Intangivel
112.045,18
122.424,51 (-) Outras Despesas e Provisões
20.109.488,38 22.167.765,24
Total do Ativo
46.815.465,22 40.380.226,42 Total das Despesas
5.931.336,37 6.543.605,84
PASSIVO CIRCULANTE
50.752.251,41 42.028.614,81 Variações Cambiais Ativas
2,75
16,91
Fornecedores
28.233.066,22 23.421.269,41 Receita Aplicacões Financeiras
32.516,53
71.304,54
Emprestimos e Financiamentos
15.915.759,94 14.607.484,84 Outras Receitas
5.963.855,65 6.614.927,29
Obrigaçoes Sociais a Pagar
1.024.728,97
552.721,36 Total de Receitas
Obrigaçoes Fiscais a Pagar
4.602.398,51
2.862.551,93 Lucro Liquido Antes
(2.268.755,03) (4.195.193,24)
Outras Obrigações
976.297,77
584.587,27 Provisão Contribuição Social
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
216.050,00
235.692,77 (-) Provisão da Contribuição Social
(2.268.755,03) (4.195.193,24)
Contingências de Natureza Trabalhista
216.050,00
235.692,77 Resultado do Exercicio Antes do IR
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(4.152.836,19) (1.884.081,16) (-) Provisão para Imposto de Renda
(2.268.755,03) (4.195.193,24)
Capital Social
52.965.564,89 52.965.564,89 Prejuizo Liquido do Exercicio
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019
Doaçoes e Subvenções
971.999,80
971.999,80
Prejuizos Acumulados
(58.090.400,88) (55.821.645,85)
Reservas
Prejuizos
Total do Passivo
46.815.465,22 40.380.226,42
Capital
FINEP Acumulados
Total
Saldos em 31/12/18
52.965.564,89 971.999,80 (55.821.645,85) (1.884.081,16)
Notas Explicativas
Aumento de Capital
(2.268.755,03) (2.268.755,03)
A) As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com os Prejuizo Líquido 2019
52.965.564,89 971.999,80 (58.090.400,88) (4.152.836,19)
dispositivos da Lei 6.404/76 e as alterações da Lei 12.473/2014 . Os valores es- Saldos em 31/12/19
tão demosntrados através das contas de Ativo, Passivo, apresentando a conta com a vida útil dos bens. F) O Capital Social é totalmente integralizado no valor
de resultados que soma em 2019 R$ 46.815.465,22 e 2018 R$ 40.380.226,42. de R$ 52,965,564,89 e está constituido de 133.866.844 ações ordinárias nomiB) A contabilização das Receitas Custos, e Despesas foi efetuada pelo regime nativas sem valor nominal.
de competência. C) Os Estoques estão avaliados pelo critério Custo Médio e
Diretoria: Hugo Vianna Albuquerque Ribeiro - Diretor Financeiro
excluido o ICMS, PIS e COFINS. D) O Imobilizado está demonstrado ao custo
Luiz Augusto da Silva - Contador CRC 078894/0-4
de aquisição. E) As Depreciações são calculadas pelo método Linear, de acordo

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2019
2019
2018
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuizo do Exercício Antes do IR e Contribuição Social (2.268.755,03) (4.195.193,24)
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) com
o caixa gerado pelas atividades operacionais
Depreciação e Amortização
535.657,13
503.564,30
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
(9.766,49)
9.752,75
Provisão ( Reversão ) para Contingências Trabalhistas
139.124,11
(48.947,28)
Juros e Variação Cambial sobre Empréstimos e
Fornecedores
2.735.951,57 4.973.719,50
Provisão para Obsolescência
12.185,50 (10.311,89)
1.144.396,79 1.232.584,14
(Aumento) Redução dos Ativos e
Aumento (Redução) de Passivos
Contas a Receber
487.521,24 (1.587.029,16)
Inventários
(3.198.429,49) (2.845.498,01)
Outros Ativos
(3.496.641,68) (255.672,65)
Ordenados e Salários a Pagar
472.007,61
(96.167,24)
Fornecedores
3.482.677,69 2.040.637,83
Impostos a Pagar
1.739.846,58 1.501.052,84
Contingência Trabalhista
(158.766,88)
(66.512,10)
Outros Passivos
391.710,50
21.400,32
Caixa Utilizado nas Atividades Operacionais
(280.074,43) (1.287.788,17)
Caixa líquido Utilizada nas Atividades Operacionais 864.322,36
(55.204,03)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Adições à Propriedade, Instalações e Equipamentos
(736.223,38) (537.558,13)
Adições ao Ativo Intangível
(8.741,04)
(29.765,65)
Caixa Líq. Utilizada nas Atividades de Investimento (744.964,42) (567.323,78)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Pagamento de Empréstimos / Conta Garantida
(300.000,00)
Conta Garantida / Empréstimo Obtido
248.000,00
300.000,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento
(52.000,00) 300.000,00
( Redução ) Aumento de Caixa e Equivalentes de
Caixa
67.357,94 (322.527,81)
Representado por:
Caixa e Equivalentes no Início do Ano
209.115,53
531.643,34
Caixa e equivalentes no final do ano
276.473,47
209.115,53
(Redução) Aumento de Caixa e Equivalentes de
Caixa
67.357,94 (322.527,81)

