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Apoio dos governos aumenta
US$ 1 tri e soma agora US$ 9 tri

Tânia Rego/ABr

Ações para salvar
economia chegam em
média a 4,5% do PIB,
mais que em 2008
Os pacotes anunciados pelos
governos de diferentes países
atingiram US$ 9 trilhões no total, o que significa US$ 1 trilhão
a mais do que as estimativas de
um mês atrás. O apoio direto ao
orçamento é estimado em US$
4,4 trilhões em todo o mundo, e
empréstimos adicionais do setor
público e injeções de capital, garantias e outras operações somam
US$ 4,6 trilhões.
A revisão para cima foi em
grande parte devido a uma segunda onda de medidas por parte dos
governos, uma vez que as consequências econômicas da pandemia se mostram mais severas,
analisa texto do Fundo Monetário
Internacional (FMI)
Os Estados Unidos aprovaram um pacote fiscal adicional de
US$ 483 bilhões em 23 de abril.
O Japão revisou seu programa de
transferências para universal e for-
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Estado ajuda a diminuir os prejuízos à economia com lojas, serviços e indústrias parados
necerá US$ 83 bilhões adicionais
em apoio às famílias. França e a
Coreia do Sul introduziram outras
medidas, como transferências para
apoiar as famílias.
Como em abril, o G20, vinte
economias mais avançadas e emer-

gentes do mercado, responde pela
maior parte do apoio fiscal global,
no total de US$ 8 trilhões. As medidas adotadas pelos países do G20
representam 4,5% do PIB, em média, proporção maior que na crise
financeira global (2008).

As estimativas excluem o adiamento de impostos e contribuições
para a previdência social, porque
envolvem um perda temporária da
receita, que será cobrada no futuro (às vezes dentro do mesmo ano
fiscal).

Saúde e economia aumentam
impopularidade de Bolsonaro

‘Tubaínas’ dizem
para governo
cancelar benefício
fiscal de multis

A rodada de maio da pesquisa
XP Ipespe, concluída nesta terçafeira, mostra uma tendência de
aumento na reprovação ao presidente Jair Bolsonaro e de redução
na sua aprovação, ainda que dentro
da margem de erro. O grupo que
considera o governo bom ou ótimo
oscilou de 27% na rodada concluída em 30 de abril para 25% agora,
enquanto os que avaliam a gestão
como ruim ou péssima foram de
49% para 50%.
Na mesma linha, também se deteriora a expectativa para o restante
do governo, que agora é 48% negativa e 27% positiva, ante 46% e
30% em abril.
Os erros no combate à crise
desencadeada pelo coronavírus
explicam a queda. O grupo que
avalia que a economia está no caminho errado saltou de 52% para
57%, enquanto os que veem a
economia no caminho certo pas-

“Se o presidente Bolsonaro, de
fato, se preocupa com o Brasil, agora é a hora de acabar de vez com a
concessão de benefícios fiscais para
multinacionais na Zona Franca de
Manaus e reverter o dinheiro para
o combate ao coronavírus”, afirma
o presidente da Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil
(Afrebras), Fernando Rodrigues de
Bairros. “A revogação do decreto
poderá representar uma economia
de quase R$ 2 bilhões aos cofres
públicos”, destaca.
A Associação, que representa
os pequenos fabricantes, repudiou
o que chamou de “infeliz declaração do presidente Jair Bolsonaro”,
que afirmou em live que “quem é
de direita toma cloroquina; quem
é de esquerda, tubaína” (como são
conhecidos os refrigerantes populares). No mesmo dia, o país registrou, pela primeira vez, mais de
mil mortes por coronavírus em 24
horas.
A entidade defende que o governo, em vez de politizar o uso do
medicamento, deve acabar com as
regalias fiscais milionárias concedidas a multinacionais de bebidas
na Zona Franca de Manaus, para
amenizar o momento de crise econômica agravada pela pandemia no
país.
O Decreto 10.254/2020 permite
dobrar, de junho a novembro, o valor do crédito tributário de 4% para
8% sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) pago por
multinacionais de bebidas.

Fabio Pozzebom / ABr

saram de 32% para 28%. A chance de manter emprego é pequena
ou muito pequena para 54% dos
entrevistados (era 51% no levantamento anterior).
Os entrevistados foram questionados também sobre impactos
da crise causada pelo coronavírus.
Para 68%, o pior ainda está por vir,
enquanto 22% avaliam que o pior
já passou. A atuação de Bolsonaro
na crise é vista como boa ou ótima
por apenas 21% e como ruim ou
péssima por 58%. Na primeira pesquisa, em 20 de março, apenas 18%
classificavam a atuação do presidente como desastrosa.
A descrença aumenta à medida
que a população vai sendo mais
afetada: 68% não foram infectados
ou conhecem alguém infectado,
percentual que era de 78% em 30
de abril; agora, 31% conhecem alguém com a doença ou tiveram a
Covid-19, ante 21% há 20 dias.

A maior preocupação com coronavírus é se infectar ou ver alguém da família com a doença:
55% apontam esta opção, ante 23%
que temem mais a crise econômica
e 20% que apontam ambas. Tiveram impacto na situação financeira
56%, ante 52%, no levantamento
anterior.
Foram realizadas mil entrevistas
de abrangência nacional, em 16, 17
e 18 de maio. A margem de erro é
de 3,2 pontos percentuais.

Credibilidade do presidente desaba e leva junto a das FFAA
O presidente da República é uma
das instituições que menos geram
confiança no Brasil, hoje, segundo
a pesquisa Opiniões Covid-19. A
primeira fase, que entrevistou pessoas no início da quarentena, entre
1º e 3 de abril, já havia detectado
que para apenas 32% dos entrevistados o presidente era a figura mais
confiável. Agora, na entrevista feita
entre 29 de abril e 1º de maio, o estudo identificou que esse percentual caiu para 15%.

LEILÃO &
COMPANHIA
Carmen Miranda:
de rolos de filme a
bijuterias

Junto ladeira abaixo foi a confiança nas Forças Armadas (FFAA),
fortemente ligadas a Jair Bolsonaro:
se no início da epidemia a instituição
era bem cotada para 31% das pessoas, a porcentagem passou para 16%.
O Ministério da Saúde sofreu
queda da confiança, após a saída
de Luiz Henrique Mandetta, substituído por Nelson Teich – passou
de 51% para 45%. Entre os mais
confiáveis seguem profissionais de
saúde (alta de 66% para 72%) e fa-

mília, amigos próximos e comunidade (de 48% para 54%).
O estudo foi realizado pela Perception, Engaje! Comunicação e
Brazil Panels e entrevistou online,
em todas as regiões do Brasil, homens e mulheres com mais de 18
anos, das classes ABCD, com margem de erro de até 4%, para saber
a opinião dos brasileiros sobre diversas ações cotidianas em meio ao
novo cenário vivido com a pandemia.

União pagará
perdas dos
estados com Lei
Kandir até 2037
Todos os estados, o Distrito Federal e a União alcançaram um acordo sobre a compensação das perdas
geradas pela Lei Kandir, que isentou
as exportações da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Os termos
do acordo preveem o repasse de R$
65,6 bilhões pela União aos estados
e o DF. Desse total, R$ 58 bilhões
devem ser repassados obrigatoriamente até 2037.
O envio do valor restante fica
sujeito a condicionantes, como a
aprovação de uma emenda constitucional sobre o Pacto Federativo
e o leilão de petróleo dos blocos de
Atapu e Sépia, inicialmente previsto
para ocorrer este ano.
O acordo foi homologado nesta
quarta-feira pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), passando a ter validade. O ministro Gilmar
Mendes, relator da ADO 25, que tratava do assunto, explicou que a questão é objeto de controvérsia desde a
promulgada a chamada Lei Kandir
(Lei Complementar 87/1996) e que
sua homologação pelo Supremo põe
fim a essa disputa entre os entes federados.
A lei, que leva o nome do então
ministro do Planejamento, Antônio
Kandir, ampliou para todo tipo de
mercadoria a isenção de ICMS que
vigorava desde 1988 somente sobre
produtos industrializados.

COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 5,6857

Dólar Turismo

R$ 5,8270

Euro

R$ 6,2432
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$ 0,8026

Ouro (gr)

R$ 329,00

Selic
Hot Money

3%
0,82% a.m.
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Saúde, economia
e recuperação
É falso o suposto dilema entre qualidade/quantidade de bem-estar da classe
trabalhadora e da sua força de trabalho
e medidas de lockdown/quarentena na
atividade produtiva.
As melhores experiências internacionais de superação da crise sanitária ficaram com as sociedades que se utilizaram
de bases de dados georreferenciadas nos
campos da saúde e da economia confiáveis. Na saúde, para ter capacidade de
testar os indivíduos como forma de organizar o mapa territorial e combater os
focos da endemia, sem prejudicar todos
os setores estratégicos da economia.

Na pós-pandemia,
maior uso de
ferramentas digitais
e do home office
Daí identificar as “conurbações” das
cidades de porte médio, como Campos
e Macaé, em relação às cidades rurais
como São Francisco de Itabapoana. O
grau de densidade populacional altera
a lógica da curva da pandemia e exige
tratamentos diferenciados do problema
concreto.
Outra vertente básica é ter o mapeamento das grandes cadeias produtivas
das municipalidades georreferenciadas,
no caso de petróleo e gás, agronegócio,

BC e emissão de moeda: um
caminho para a liquidez na coronacrise
serviços públicos, indústrias, comércio
de alimentos, oferta de equipamentos
culturais, para assim, tentar fazer a melhor forma de gerir a recuperação que
surgirá em algum momento no espaço
municipal. A crescente hipótese de uma
vacina disponível até o final de 2020
anima todos.
Vejamos um breve exemplo da capital do açúcar fluminense, Campos.
Pelas minhas estimativas, cada semana
de lockdown/quarentena custa à sociedade cerca de R$ 100 milhões. Notadamente para os serviços e para o comércio local.
Quanto ao impacto no pós-pandemia,
teremos dois grandes blocos. Em primeiro plano nos hábitos, onde muito
provavelmente vamos experimentar um
maior uso de ferramentas digitais para
incrementar vendas e nos comunicar/termos acesso à informação. Além disso no
trabalho haverá intensificação do home
office impactando a demanda por escritórios e mudando o mix na construção
civil imobiliária.
No campo das políticas públicas, temos algumas lições, como a necessidade
de incremento da segurança alimentar,
renda básica de cidadania (definitiva),
saúde pública (vacinação em massa),
segurança energética e cibernética. Cooperação é a palavra chave na saída dessa
crise que trouxe grandes lições.

 Ranulfo Vidigal
Economista.

Momento de reflexão
no turismo municipal
O confinamento tem nos mostrado
que regras muito fixas, modelos genéricos, não parecem ser a resposta
para a estruturação do turismo municipal. É preciso uma nova forma integrada de viabilizar nossa atividade
na sua principal célula que é o município.
Penso aqui na formulação do plano
municipal de turismo. Ele é o instrumento institucional baseado nas vocações
e acoplado a um plano de ação viável,
unindo toda a cadeia produtiva, desde
o artesão, ao pequeno comerciante, aos
atrativos naturais e culturais quando
existentes, aos meios de hospedagem,
gastronomia, empresas organizadoras de
eventos, guias de turismo, para citar alguns exemplos.
O plano será o primeiro passo amplamente discutido e que criará um exército
de interessados em viabilizar o turismo,
se forem ouvidos e suas demandas tratadas. Não somos nada sozinhos, nossa
força individual se torna muito maior se
estiver presente num trabalho em grupo

É o momento de
juntar anseios
da juventude
com a experiência
com uma administração participativa.
É tempo de ouvir e de encontrar novos
talentos escondidos que podem trazer
insumos vitais. É o momento de juntar
anseios da juventude com a experiência
dos mais experimentados e criar uma
força nova vinda da solidariedade e de
gestão participativa onde em vez de se

delegar vai se administrar em conjunto
com amor e entendimento da diversidade dos diversos colaboradores.
Tempo de rever valores enraizados
de pura hierarquia funcional com tanta
pressão que as pessoas ficam doentes
e trabalham para sobreviver e não ter
prazer. Os municípios precisam aproveitar o atual momento para uma reflexão sobre o futuro do turismo e buscar caminhos integrados inclusive por
região para reduzir custos e viabilizar
ações. Dentro dos estados, devem ser
considerados não concorrentes, mas
complementários.
Tudo isso não pode ficar em documentos e estudos, mas tem que ser colocado em prática numa visão de curto
e médio prazo para que o trade turístico
sinta respostas para seu trabalho. Não há
muita coisa para se descobrir, os estudos já estão prontos em várias esferas e
em entidades como o Sebrae, o Senac, o
mundo acadêmico, as entidades de classe para de uma vez por todas sair para
o abraço e não ficar em planejamento
continuo.
Conselhos municipais de turismo com
autonomia e voz ativa serão instrumentos de integração de toda a cadeia num
clamor único de colocar em prática o
plano municipal de turismo, sem ideias
extraterrestres, mas dentro do orçamento disponível, com o entendimento da
relevância do turismo para a economia
local. São algumas considerações para
reflexão e que daqui nasçam mais ideias
e criem um brainstorming local.

 Bayard Do Coutto Boiteux
Professor, escritor, pesquisador, trabalha
voluntariamente no Instituto Preservale
e na Associação dos Embaixadores de
Turismo do RJ.

A liquidez é um conceito chave para a economia, e, em termos simples, diz respeito a capacidade de um ativo ser transformado em dinheiro.
Quanto mais rápido e fácil essa conversão, mais
líquido é o ativo, e, entre estes, a moeda é tida
como o ativo mais líquido dentre todos os outros
existentes.
O Banco Central do Brasil (BCB) é o provedor de liquidez de última instância de nossa economia. É por meio do BCB que ocorre a regulação de dinheiro em circulação, seja como Papel
Moeda em Poder do Público (PMPP) ou por meio
das Reservas Bancárias (RB), o que conﬁgura a
Base Monetária (BM) de nossa economia. Assim
sendo, podemos ilustrar o balanço do BCB da
seguinte forma:
Balanço Simpliﬁcado do
Banco Central do Brasil (BCB)
Ativos

Passivos

Títulos da Carteira
Redesconto
Reservas Internacionais

Base Monetária
Patrimônio Líquido
Conta Única do Tesouro

Fonte: elaboração própria dos autores

Dessa forma, o Banco Central, enquanto órgão do
Governo Federal, pode ser um agente ativo na condução de políticas para a saída da crise estabelecida
pela pandemia do coronavírus. Em “condições normais”, cabe destacar que a própria Constituição Federal, em seu Art. 164, veda a concessão, direta ou indireta, de empréstimos ao Tesouro Nacional. Entretanto,
por meio da PEC 10/2020, também chamada de Orçamento de Guerra, o BCB pode ser munido de poder
para socorrer nossa sociedade de uma depressão ainda
maior (mesmo que inevitável, dado a timidez do governo neoliberal no tocante a sua atuação nessa crise de
proporções ainda incertas).
Em um contexto de crescimento, o volume
de dinheiro circulando na economia tende a ser
maior, ou, em outras palavras, a liquidez tende
a ser mais elevada, com mais recursos para as
pessoas e empresas realizarem seus dispêndios e
maiores níveis de emprego e oferta de crédito por
parte dos bancos, mas sempre regulado pelo BCB.
Por sua vez, em momentos de crise, o consumo, a
disponibilidade de crédito, o investimento, e, sendo assim, o ritmo da atividade econômica como
um todo são retraídos, caracterizando então um
cenário de baixa liquidez.
Portanto, o BCB poderia atuar provendo liquidez para a economia, lançando mão de algumas
de suas artilharias, como emprestador direto do
Tesouro Nacional, monetizando a dívida pública
e, portanto, ﬁnanciando-a, ou adquirindo esses títulos no mercado secundário.
Quando o BCB “imprime moeda” e compra
títulos diretamente do TN, esse recurso entra na
rubrica da Conta Única e permite que, além de
o Tesouro não necessitar ir ao mercado se endividar, ainda abastece-o de recursos para fazer frente a queda brutal da arrecadação tributária, que
poderá penalizar estados e municípios.
Esse mecanismo de ﬁnanciamento de dívida
pública por meio de emissão de moeda é largamente utilizado por Bancos Centrais em todo o
planeta, desde a crise ﬁnanceira de 2008, como o
Banco Central Americano (Fed), Banco Central
Europeu, Banco Central Inglês entre outros.
Para além desse instrumento, o BCB também
pode continuar adquirindo títulos no mercado
secundário, porém, com um “atenuante”, em vez de
realizar apenas operações compromissadas como
forma de regulação de liquidez, desta feita realizando grandes volumes de compras de títulos de
vencimentos longos, especialmente os públicos,
como forma de “achatar” a curva longa de juros, o
que é convencionalmente chamado de Quantitative
Easing (QE) ou ﬂexibilização quantitativa, em uma
tradução literal, ou também afrouxamento monetário, termo mais comumente utilizado.
O Quantitative Easing nada mais é que uma
movimentação contábil e eletrônica que ocorre
no balanço do BCB, em que o banco, ao comprar
esses títulos de longo prazo, credita nas Reservas
Bancárias (RB) o equivalente ao montante de títulos negociados. Portanto, a partir desse movimento, o balanço do BCB “incha”, expandindo a
BM por meio das RB.
Outro instrumento de política monetária que o

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

BCB poderá adotar a partir da autorização concedida pela PEC 10/2020 é a compra direta de títulos públicos ao TN, ou seja, simplesmente uma
troca de crédito (ou dinheiro) do BCB por títulos
(dívida) do TN. Essa movimentação é também
conhecida como “monetização da dívida pública”, pois uma instituição do Governo Federal está
ﬁnanciando o déﬁcit com “emissão” de moeda.
A crítica feita por muitos “especialistas” é que
essa movimentação poderia ensejar um processo inﬂacionário, dado que esse “truque” elevaria a base
monetária da economia por meio de “moeda nova”.
Vale lembrar que estamos em um ambiente de crise
sem precedentes na história do Brasil (pelo menos
nos últimos cem anos) e entrando em deﬂação, sendo assim, contanto que nossa economia não sofra
uma crise cambial que leve nossa taxa de câmbio
para a “lua”, ou seja, que não ocorra uma megadesvalorização da nossa moeda, saltando dos atuais R$
5,85 por dólar (valor cotado no momento em que
escrevemos esse artigo, em 16/5) para algo em torno
dos R$ 7 ou R$ 8 por dólar, não há a menor possibilidade de uma escalada inﬂacionária, dado que estamos exatamente no caminho inverso, ou seja, em
deﬂação, segundo o IPCA do último mês de abril,
que registrou queda nos preços de 0,31%.
Assim, e não considerando outras críticas
como os riscos associados a aquisição de “títulos podres”, percebe-se que a possibilidade aberta
pela PEC 10/2020, dada a já mencionada tendência deﬂacionária e situação do câmbio, se mostra
como uma alternativa não negligenciável para a
manutenção de liquidez da economia.
Ilustração da expansão do balanço do BCB
por meio dos Títulos e da Base Monetária

Fonte: Elaboração própria dos autores

Dado que o governo dispõe de uma série de
instrumentos de estímulo à economia sem a necessidade de “imprimir dinheiro”, então por que
lançar mão desse mecanismo tão controverso e
polêmico, visto, inclusive o nosso histórico hiperinﬂacionário?
Pois bem, o QE, enquanto ferramenta de política de estímulo econômico, tem suas vantagens,
como: (1) possibilitar o achatamento da curva
longa de juros, tendo em vista que o BCB só é capaz de reduzir de forma direta a taxa básica Selic
e (2) permitir que o endividamento do Tesouro
Nacional possa ser reduzido, já que juros longos
também fazem parte da dívida pública, portanto,
com a queda nesse juros, cai também a própria
dívida.
Claro deve estar que essa transação de Quantitative Easing (QE) é um instrumento de política
monetária adotada para casos excepcionais, como
forma de injetar liquidez no sistema ﬁnanceiro e
acalmar os ânimos, portanto, é um “truque” contábil restrito ao balanço do Banco Central, não
devendo ser realizado em condições normais de
pressão e temperatura.
É uma espécie de dose elevada de remédio
para um paciente em estado grave, considerando
que quanto maior a dose do remédio, maior será
a chance de sobrevivência desse paciente. O paciente em questão trata-se da nossa economia, já
bastante debilitada pelos percalços do tempo.

 Alonso Barros da Silva Jr.
Mestre em Economia (Ufal) e doutorando em
economia (UFBA).

 Fábio Correia da Silva
Mestre em Economia (Ufal) e professor da Centro
Universitário Mario Pontes Jucá (UMJ).
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Aplicação em massa de testes de
anticorpos ao covid-19 no Brasil
Movimento
#2em2: para cada
teste comprado,
outro será doado

Bancos públicos menos
receptivos que privados

A dificuldade de pequenas empresas obterem crédito
no Brasil é histórica. Com a crise, a retração dos bancos é ainda maior, deixando as linhas de financiamento
propostas pelo Governo Bolsonaro no papel. Novidade é
onde encontram maior resistência. Analisando a procura
de crédito junto aos agentes financeiros, a 3ª Pesquisa do
Impacto do Coronavírus nos Pequenos Negócios realizada pelo Sebrae mostrou que os empresários recorreram
mais aos bancos públicos (63%), seguidos dos bancos
privados (57%) e cooperativas de crédito (10%).
Entretanto, avaliando a taxa de sucesso desses pedidos, o estudo do Sebrae mostrou que as cooperativas de
crédito lideram na concessão de empréstimos (31%) e,
na sequência, aparecem os bancos privados (12%) e os
bancos públicos (9%).
As instituições estatais foram a principal alavanca
para impedir uma catástrofe maior na economia, como
ocorreu em 2008/2009. Agora, depois de cinco anos e
meio de ministros fundamentalistas à frente da Fazenda/
Economia, performam (no jargão ao gosto de seus dirigentes) pior do que os bancos privados.

Sem copyright
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo),
exibe nas redes a economia de R$ 2,5 milhões anuais
em manutenção dos jardins do Centro Administrativo
(elefante branco deixado de herança por Aécio Neves,
indiciado no início do mês por superfaturamento na construção).
A fórmula de Zema para a economia é utilizar detentos
do sistema prisional, que conseguem em troca redução
na pena. Faltou dar o crédito da ideia a Wagner Victer,
que implantou isso em todos os prédios da Cedae em
2007, quando presidia a companhia de saneamento do
Rio de Janeiro.
Zema precisa mesmo beber em boas iniciativas administrativas. Nesta terça-feira, ele pagou o 13º – do ano
passado.

Novo normal
A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Rio
de Janeiro (Abrasel RJ) lançou uma cartilha preparando os
estabelecimentos para quando a reabertura for autorizada.
São recomendações, seguindo orientações da Anvisa e da
OMS, com sugestões como separação mínima de 1 metro entre as cadeiras ou 2 metros entre as mesas, reforço
na higienização (inclusive das comandas individuais em
cartão) e cardápios digitais ou ao menos plastificados.
O documento gratuito pode ser baixado em is.gd/Cartilha_Abrael

Sem crise
Enquanto o mundo discute como minimizar os impactos da pandemia, o Senado brasileiro toca um concurso
para contratar ainda este ano mais 40 funcionários.

Gripezinha
Dirigentes do Flamengo parecem não ter assimilado
lições com a morte de 10 jovens da base no incêndio no
Ninho do Urubu, há 1 ano. Contrariando Prefeitura e
Governo do Rio, recomeçaram os treinos do time principal nesta terça-feira, mesmo dia em que se reuniram com
Bolsonaro.

Rápidas
Desde 15 de maio, a Associação de Supermercados
do Rio (Asserj) distribui máscaras descartáveis para
empregados e clientes que esquecerem o acessório. A
previsão é distribuir 50 mil unidades apenas na capital
*** Nesta quinta-feira, às 20h, o presidente do ICRio,
Leandro de Matos Coutinho, e o CEO do Grupo Epicus,
Sérvulo Mendonça, debatem “Compliance em tempos de
Covid 19: contratações públicas sem licitações” em bit.
ly/2TpIWWJ *** Até o final de maio, o Passeio Shopping
oferecerá uma série de dicas para toda família em facebook.com/PasseioShopping *** O Sistema Fecomércio
RJ, através de seu projeto social Mesa Brasil Sesc, passou a contar com o apoio do Comando Conjunto Leste. A
unidade militar atuará na logística de arrecadação e distribuição de alimentos e material de higiene a pessoas em
situação de vulnerabilidade social *** A Megamatte põe
em debate possíveis soluções pós pandemia, em mais
uma edição do Web Mega Talks, com Julio Monteiro,
CEO da rede, Dario Neto, diretor do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, e Patrícia Sanches, coordenadora
de Responsabilidade Social e Sustentabilidade da Claro.
Nesta quinta-feira, ao meio-dia, no canal da rede no Youtube:
youtube.com/channel/UCs8Z2owrPuP1isPt9u4a_A *** O Hospital Unimed Volta Redonda passou a
fazer parte grupo Coalizão Covid Brasil, que reúne hospitais que estão conduzindo estudos para o tratamento do
coronavírus. Participam da iniciativa estabelecimentos
como Hospital Israelita Albert Einstein e Sírio-Libanês,
além do Ministério da Saúde.

Empresas de tecnologia,
saúde e redes de shoppings se reuniram para criar o
Movimento #2em2, maior
campanha sem fins lucrativos que oferecerá testes de
anticorpos à covid-19 no
Brasil. A iniciativa conta a
participação das empresas
Vitta, Stone, Cia. da Consulta, Rappi, Loggi, Iguatemi
Empresa de Shopping Centers, Mattos Filho, XP Inc.,
QR Consulting, ONG Renovatio, Orbitae e Sic Works, e
é aconselhada por um board
formado por oito médicos.
O movimento cria um
marco de resposta estruturada da sociedade civil contra o
coronavírus no Brasil. A cada
teste comprado, outro será
doado, de 2 em 2, a iniciativa
visa testar o maior número de
pessoas possíveis.
“Desde o começo da pandemia nosso grupo de sócios
está empenhado em realizar
ações para ajudar a população. Quando vimos o desafio
da qualidade e disponibilidade de testes, entendemos a
importância de criar uma iniciativa que poderia se tornar
um modelo nacional, sem
fins lucrativos, de resposta
conjunta da sociedade civil
para este problema. Juntos,
vamos dar acesso para que
pessoas comprem seus testes
de anticorpos de Covid-19,
ao mesmo tempo em que
ajudam outra parte da população que não têm condição
de comprar”, declara Tiago
Barros co-fundador da Vitta.
Os testes serão vendidos
pelo aplicativo Rappi, coletados pela equipe médica da
Cia. da Consulta por meio
de um sistema drive-thru, no

shopping Iguatemi São Paulo, em dia e horário pré-agendados no próprio aplicativo.
Testagem em massa
“Com o #2em2, vamos
poder atuar ativamente como
parte da solução da crise de
saúde que o país enfrenta,
com a oferta de testagem em
massa da população de forma segura, que pode ajudar
as autoridades a tomarem a
melhor decisão sobre alocação de recursos de saúde, e
relacionadas a economia. E
ainda, tem um cunho social
do movimento com doação
de testes para hospitais públicos e filantrópicos. Para
nós, aderir ao projeto teve
sinergia com a missão da
Cia. da Consulta de oferecer
acesso à saúde de qualidade
com a nossa expertise operacional e técnica”, destaca
Victor Fiss, fundador e CEO
da Cia. da Consulta.
“O momento inédito que
estamos vivendo nos mostra
que precisamos ser mais generosos e humanos. Acredito que, se cada um fizer um
pouco, conseguiremos sair
mais rápidos dessa situação.
E é isso o que estamos fazendo ao integrar esse movimento tão importante ao lado
de outras empresas, contribuindo para o bem coletivo”,
afirma Charles Krell, vicepresidente de operações da
Iguatemi Empresa de Shopping Centers.
As coletas serão realizadas por profissionais de saúde contratados e treinados
pela Cia. da Consulta e enviadas para processamento.
Assim que realizar o exame,
o paciente irá receber um
e-mail com o caminho para
acesso ao resultado. Neste email irá conter o número do
protocolo e o link da LP.
“A Rappi tem como missão ajudar a melhorar a vida
de todos na América Latina. Em um momento difícil
como esse, temos tomado

uma série de ações visando
proteger nosso ecossistema
e ajudar mais ainda a sociedade. Estamos empenhados
em usar nosso potencial
de alcance e nossa tecnologia para ser a ferramenta
de acesso da população aos
testes de anticorpos. Entendemos a importância da
aplicação dos testes e, por
isso, criamos um botão no
nosso app para que os usuários possam adquiri-los - e,
por consequência, também
possam doar na mesma proporção -, agendem o melhor
dia e horário para execução
do teste e façam o pagamento digital, via app”, informa
Sérgio Saraiva, presidente
da Rappi Brasil.
“O Movimento têm como
pilar central o compromisso
com a ciência. Criamos o board médico com o objetivo
de validar os diversos testes

presentes no mercado e, com
o material técnico produzido
através do movimento, facilitar a tomada de decisão dos
órgãos responsáveis”, declara Alberto David, gestor do
board médico do #2em2.
Com o intuito de testar o
maior número de pessoas no
Brasil, o movimento #2em2
visa impactar todas as classes sociais. Para isso a ONG
Renovatio será responsável
pela distribuição dos testes
resultantes do match feito
na hora da compra. Essa distribuição será realizada para
hospitais públicos e instituições filantrópicas.
As coletas serão realizadas por profissionais de
saúde contratados e treinados pela Cia da Consulta e
enviadas para processamentoEntre 72h, os pacientes receberão o resultado de seus
testes.

Vale libera R$ 1 bi para MG
A 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo
Horizonte autorizou a liberação de R$ 1 bilhão de
valores retidos da Vale S/A
a serem utilizados pelo Estado de Minas Gerais para
fazer frente à grave situação
de calamidade pública, com
implementação de medidas e
políticas públicas, especialmente na área da saúde. A
Vale S/A já foi condenada a
reparar por danos ambientais
gerados pelo rompimento da
barragem em Brumadinho
A autorização não impede remanejamento de rubricas de gasto em momentos
posteriores, dependendo da
realidade a ser enfrentada
quando da utilização dos recursos.
A decisão foi assinada
pelo juiz Elton Pupo Nogueira após concordância entre a
Vale S/A, o Estado de Minas
Gerais, a Defensoria Pública
e o Ministério Público.
No pedido feito, foi registrado que o Estado enfrenta

um dos maiores desafios de
sua história e é necessário
proteger a sua população. A
Vale S/A concordou com a
liberação do montante, desde que os valores fossem
abatidos do montante fixado
na condenação final, relativa à reparação pelo desastre
ambiental em Brumadinho,
o que já foi deferido.
O juiz Elton Pupo Nogueira considerou que a
Vale S/A já foi condenada
a reparar todos os danos
decorrentes do rompimento
da barragem de rejeitos de
minérios na localidade. O
magistrado entendeu que, no
atual cenário, com o Estado
de Minas Gerais convivendo
com suas contas deficitárias
e agravadas pela atual grave
retração da atividade econômica, é admissível o emprego de parte dos recursos no
impacto negativo provocado
pela pandemia do coronavírus, cujo enfrentamento tem
reflexos em todas as outras
áreas sociais e econômicas.

Regina Duarte troca Secretaria por Cinemateca
Após ficar menos de três
meses no cargo, Regina
Duarte foi afastada da Secretaria de Cultura, ligada
ao Ministério de Turismo,
pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em
uma postagem no Twitter,
nesta quarta-feira, dandolhe como compensação a
Cinemateca de São Paulo.
“Regina Duarte relatou que
sente falta de sua família,
mas para que ela possa continuar contribuindo com o
Governo e a Cultura Brasileira assumirá, em alguns
dias, a Cinemateca em SP.
Nos próximos dias, durante
a transição, será mostrado
o trabalho já realizado nos
últimos 60 dias”, disse Bolsonaro.
Regina Duarte anunciou
sua saída ao lado de Bolsonaro. Durante boa parte do
seu mandato esteve sob in-

tensa fritura do bolsonarismo. O anúncio repercutiu
nas redes sociais rendendo
comentários de diversos
artistas, parlamentares e intelectuais, por ser a quarta
i no cargo pelo atual governo.
“Como secretária, ela sentia falta de colaborar com o
governo? Mas não fazendo nada e ainda agredindo
a classe artística, ela estava cumprindo todas as suas
funções e ainda mandava
beijos pra ditadura...ela é
perfeita para o cargo de nos
destruir”, escreveu a cantora
Zélia Duncan.
“Regina deixou de ser o
que nunca foi”, comentou a
atriz Fernanda Paes Leme.
Para a deputada Samia
Bomfim (PSOL-SP), “a desastrosa gestão de Regina
Duarte será lembrada pelo
desrespeito à classe artís-

ICLA CONSULTORIA S.A.
CNPJ 10.274.584/0001-47 NIRE 33.3.0028786-8
CONVOCAÇÃO: Convocamos os Srs. acionistas para se reunirem em
AGO/E, a ser realizada no dia 28/05/20, às 11h, na sede da Cia à Av. Rio
Branco, nº 185, sala 1.902, Centro/RJ, a fim de tratar da seguinte Ordem do
Dia: EM AGO: 1. Examinar, discutir e votar as contas dos administradores
e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31/12/19, que ficam depositados na sede da Cia; e EM AGE: 1. Aprovar a
proposta de aumento de capital social no valor de R$ 482.742,92; 2. Aprovar
a transformação da Cia de Sociedade Anônima para Sociedade Limitada e
alterar sua Denominação Social; 3. Definir os valores das conversões das
ações em quotas; 4. Definir o Sócio Administrador; e 5. Aprovar o Contrato
Social consolidado. 6. Tomar todas as medidas necessárias a implementação
das decisões acima. RJ, 15/05/20. ICLA CONSULTORIA S.A. - Presidência.

tica. A atriz nada fez pelos
milhares de trabalhadores
da cultura em dificuldade.”
O ex-ministro da Cultura,
o deputado Marcelo Calero,
deputado federal (Cidadania-RJ), disse que a saída
de Regina Duarte do governo “reflete a total falta de
compromisso do Bolsonaro
com esse setor que não é
importante apenas do ponto
de vista da nossa memória
histórica, mas também do
ponto de vista econômico
porque gera emprego e gera
renda”.
Cinemateca
A Cinemateca Brasileira,
dada como uma espécie de
‘cala boca’, trata-se de uma
instituição responsável pela
preservação da produção
audiovisual brasileira. Desde 1940, desenvolve ativi-

dades em torno da divulgação e da restauração de seu
acervo, com cerca de 200
mil rolos de filmes. Regina substituirá uma especialista com 36 anos de casa:
Olga Futemma, graduada
e mestre em Cinema pela
Universidade de São Paulo.
Respeitada no meio audiovisual, trabalhou na organização do arquivo pessoal de
Glauber Rocha.
O deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, afirmou que “Regina
Duarte é uma pessoa bem
intencionada, desejo sucesso a ela em sua nova
empreitada na Cinemateca
Brasileira.” Já o ator Armando Babaioff lembrou
que “Regina Duarte substituirá uma especialista com
36 anos de Cinemateca”,
cargo que ela chamou de
“presente”.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
JOÃO FIUZA PEQUENO BARBOSA, CPF 111.039.607-41. DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de
2012, sua intenção de exercer cargos de administração na LECCA DISTRIBUIBORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ/ MF sob
o nº 07.138.049/0001-54, com sede na Rua do CARMO, nº 8, 11º andar – parte,
Centro/RJ. ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração devem
ser comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no
prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente
identificados, acompanhado da documentação comprobatória, observado que os
declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo
respectivo. BANCO CENTRAL DO BRASIL. Deorf – Departamento de Organização do Sistema Financeiro - Gerência Técnica no Rio de Janeiro - Avenida Presidente Vargas, 730 – 19º andar, CEP 20071-900 Rio de Janeiro (RJ).
SOCIALCRED S/A – SCMEPP
CNPJ-MF: 04.316.357/0001-34 - NIRE: 33.3.0026797-2
ATA DA 19ª AGO (EXTRATO)
Realizada em 16/04/2019 na sede da companhia. Quorum: Totalidade dos
acionistas. Foram aprovadas (i) As demonstrações financeiras de 2019; (ii)
A fixação da remuneração anual da Diretoria em até R$ 360.000,00; (iv) Assuntos
Gerais: (1) A prorrogação, pelo prazo de 1 ano, da integralização pendente,
no valor de R$ 300.000,00; (2) Ratificou-se os poderes para os diretores de
contratar operações financeiras, até o limite individual de US$ 10,000,000.00
ou R$ 40.000.000,00; (3) O Planejamento Estratégico 2020-2024 apresentado
foi descartado, devendo ser elaborado outro até o final de 2020. (4) Aprovou-se
constituição da Socialcred S/A – SCD; (5) Informou-se que, em 2019, foram
distribuídos aos acionistas preferenciais classe B o valor de R$ 241.637,75, e
juros sobre o capital próprio aos acionistas ordinários e preferenciais classe A,
o valor acumulado de R$ 485.401,30. Encerramento: Lavrada, lida e aprovada
esta ata, foi encerrada a reunião. Rio de Janeiro, 16 de abril de 2020. Rubens
de Andrade Neto – Presidente. Roberto da Silva Andrade – Secretário. Jucerja
nº 3872824, em 12/05/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Confiança do industrial fluminense
apresenta nova queda em maio

Carmen Miranda com Leon Shamroy
no filme ‘That Night in Rio’

Carmen Miranda em leilão
Marcella Cals é leiloeira que venderá em pregão exclusivamente online um vasto material sobre a atriz Carmen
Miranda e a coleção Haroldo Coronel, de acordo com as
diretrizes atuais nestes tempos de pandemia do coronavírus. Será nesta segunda e terça-feira (1º e 2) às 19h30.
A atriz brasileira, nascida em Portugal, fez sucesso nos
Estados Unidos nos anos 1950, em filmes que foram distribuídos no Brasil e em outros países. Carmen Miranda
representava o Brasil nos filmes, muitas vezes comédias,
onde se vestia caracterizada como uma baiana levando
frutas na cabeça e nos acessórios.
São rolos de filmes; roteiros; condecorações; discos de
vinil; partituras; desenhos e caricaturas; contratos e outros documentos; revistas e programas; vestidos e casacos
de peles; bolsas; sapatos; turbantes; cigarreiras; poseira;
fotografias; muitas joias e bijuterias, como pulseiras, braceletes, colares, broches, brincos e afins.
O cliente poderá acompanhar os lances no pregão por
vídeo, ver as fotos com assinatura do autor da peça artística, os detalhes da moldura, o verso da obra. Informações mais específicas podem ser obtidas junto da equipe
ou diretamente com a leiloeira Marcella Cals. O catálogo
já está no website soraiacals.com.br, e o escritório está na
Rua Marquês de São Vicente, 22, sala 301, Gávea (RJ).

Praia Copacabana 1929, foto no leilão de Marcio Pinho Pereira

Coleções, memorabilia e numismática
Vários leilões já estão com datas marcadas na agenda
do leiloeiro Marcio Pinho Pereira, que mantém um ritmo de trabalho intenso, usando de todos os cuidados, que
não diminuiu neste período difícil que atravessa o país.
A visitação, com agendamento prévio, está marcada para
a próxima segunda-feira das (25) das 10h às 12h na Rua
das Palmeiras, 93, apartamento 501, Botafogo (RJ), dia
do início do leilão de que será às 19h.
O leiloeiro continuará a bater o martelo na terça, quarta, e quinta-feira de tarde, às 14h nas peças de memorabilia, numismática, filatelia, cartografia, catálogos, jornais
antigos, livros, objetos diversos, coleções e curiosidades.
A responsável pela organização é Eliana Alvarenga, que
preparou o catálogo com fotos e descrição das peças, que
agrada a colecionadores de todos os tipos, com postais,
fotografias, litogravuras, revistas, discos de vinil, militaria, relógios, documentos e curiosidades.
Os detalhes estão no catálogo online no website marciopinho.com.br e no escritório da Estrada dos Teixeiras,
1107, na Taquara, Jacarepaguá (RJ).

O impeachment dos preços altos
A exposição somente
sob agendamento, do pregão online da leiloeira Ana
Paula Defanti Farias Mello
nos leilões marcados para
esta semana, como o de
sexta-feira (22) às 16h, de
antiguidades na Avenida
das Américas, 700, 2º piso,
loja 215 B, Barra da Tijuca e o pregão Impeachment
dos Preços Altos, que acontecerá nesta segunda, terça
e quarta-feira (25, 26 e 27)
às 19h30 na Rua Dezenove de Fevereiro, 62, apartamento 201,
Botafogo Actuel nº 33 de 1973 francesa,
(RJ) - local para a retirada marco nas ‘bandes dessinées’
alternativas
do lote comprado, ou a entrega será feita pelos Correios, se for escolha do cliente,
que precisa verificar as novas regras de envio. A lista dos
leilões de Ana Mello estão no website anamelloleiloeira.
com.br ou em seu escritório à Rua Anita Garibaldi, 29 B,
Copacabana (RJ).

O Índice de Confiança do
Empresário Industrial Fluminense (Icei-RJ), divulgado nesta quarta-feira, dia 20,
pela Firjan, apresentou nova
queda em maio e atingiu 32,8
pontos, o segundo pior resultado da série iniciada em
2010. O pior foi em dezembro de 2015 (32,7 pontos). A
pesquisa varia de zero a 100
pontos. Os resultados acima
de 50 representam melhora
ou otimismo e, abaixo, indicam piora ou pessimismo.
Em abril, o Icei-RJ tinha
registrado queda de 25,5
pontos, a maior em um único
mês, e atingido 33,9 pontos.
O indicador de condições
atuais da pesquisa reduziu
5,7 pontos em relação a abril
e fechou em 24,9 pontos. No
acumulado de 2020, a queda
foi de 31,3 pontos. Os três
itens que compõem o indicador - condições da economia
brasileira, condições do estado, condições da empresa
- apresentaram retração de
abril para maio. O item relacionado às condições do estado fechou em 14,1 pontos,
o mínimo histórico.

O indicador de expectativas para os próximos seis
meses também registrou
pessimismo ao fechar em
36,7 pontos. O indicador se
mantém próximo do mínimo histórico (35,6 pontos)
registrado em abril, apesar
de apresentar uma leve melhora. O resultado é influenciado, principalmente, pela
melhora nas expectativas
relacionadas à empresa, que
passou de 39,5 pontos em
abril para 41,7 em maio.
Dentre os três itens analisados - expectativa da economia brasileira, expectativa
do estado, expectativa da
empresa - apenas o que se
refere ao estado seguiu trajetória de queda, chegando a
23,7 pontos, também o menor patamar da série.
A Firjan reforça que o
pessimismo registrado no
Icei-RJ de maio segue retratando a dificuldade encontrada pelos empresários
desde o início do isolamento social, com problemas
no fluxo de mercadorias, na
circulação de trabalhadores
e no consumo da população.

Ressalta ainda que a falta de
confiança influencia de forma negativa a recuperação
das atividades econômicas e
os novos investimentos.
Em termos nacionais,
também divulgou hoje a
Confederação Nacional da
Indústria (CNI). A pesquisa
Sondagem Industrial mostra
um recuo sem precedentes
na atividade industrial brasileira na passagem de março
para abril deste ano, devido
aos efeitos da crise provocada pelo coronavírus.
O índice de evolução da
produção registrou 26 pontos em uma escala de 0 a
100. Nessa metodologia, os
valores abaixo de 50 pontos
mostram queda.
A nova contração da atividade industrial provocou
o recuo de 9 pontos percentuais da utilização da capacidade instalada de março para
abril, indo para 49%. Esse
dado indica que mais da metade da capacidade instalada
da indústria ficou ociosa em
abril. E a forte queda no número de empregados levou o
índice para 38,2 pontos em

abril, bem distante da linha
divisória de 50 pontos. Esse
é o menor de toda a série
mensal iniciada em 2011.
O índice de expectativa
de demanda registrou crescimento de 3,2 pontos, para
35,1 pontos. Indicadores
abaixo de 50 pontos retratam
pessimismo do empresariado. Ou seja, a expectativa é
de queda na demanda.
O índice de expectativa
de número de empregados
cresceu 2,9 pontos na comparação com abril, e foi para
38,1 pontos, enquanto o de
compras de matérias-primas
cresceu 1,4 ponto, para 34,7
pontos.
Segundo a CNI, o índice
de intenção de investimentos reflete os efeitos da pandemia sobre a atividade, a
elevada incerteza e o consequente pessimismo dos empresários.
O índice praticamente não
se alterou em maio, após a
forte queda de abril. O indicador havia recuado de 58,3
pontos em março, para 36,7
pontos, em abril e agora encontra-se em 36,9 pontos.

MP dos pescadores afetados por
manchas de óleo perde a validade

A Medida Provisória
911/2019, que liberou verba
de R$ 131 milhões para pescadores artesanais das localidades atingidas pelo derramamento de petróleo na costa brasileira em 2019, perdeu
a validade. A MP criou um
benefício de R$ 1.996, pago
em duas parcelas, para cerca
de 66 mil pescadores profissionais artesanais inscritos
no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) e residentes em área atingida pelo
desastre ambiental.
Segundo a MP, os recursos serviram para mitigar
os efeitos danosos causados
a pessoas e famílias de pescadores pela contaminação
dos municípios atingidos

com manchas de óleo, uma
vez que a pesca artesanal é a
principal fonte de renda dessas famílias.
Outra MP, a 908/2019,
que também criou auxílio
emergencial pecuniário para
pescadores profissionais afetados pelo derramamento de
óleo que atingiu municípios
brasileiros em 2019 perdeu
a vigência no dia 7 de maio.
Prazos

Editadas pelo Executivo,
as medidas provisórias têm
efeito imediato, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso para que os efeitos sejam mantidos. Quando uma
medida provisória não é vo-

Gol, Azul e Latam estatais?
O governo vai comprar fatias das empresas aéreas para
ajudar o setor durante a crise
do coronavírus. Na prática,
a União entrará como sócio
e poderá vender as participações mais à frente. “Nós
vamos comprar debêntures
conversíveis. É dinheiro público, então é um dinheiro
que tem potencial de ganho.
É o correto a fazer. Vamos
botar o dinheiro lá e vamos
comprar um pedaço da empresa. E lá na frente, quando
a empresa tiver recuperada
e começar a voar de novo, a
gente vende isso e ganhamos
dinheiro para preservar as
companhias brasileiras”, disse o ministro da Economia,
Paulo Guedes.
As declarações, surpreendentes para uma agenda neoliberal, foram dadas durante
encontro com representantes
do setor de serviços.
Azul
A Azul vai adicionar novos voos diretos e retomará
a operação em cinco cidades
do país no próximo mês. No
aeroporto Santos Dumont,
no Rio, a companhia retomará a operação na ponte aérea,
com voos diários para Congonhas, além de adicionar
dois novos destinos a partir do SDU: Porto Alegre e
Brasília. Todas as operações
terão início em 15 de junho.
Com essas e outras ampliações, a Azul deve chegar a
168 decolagens em dia-pico
no mês de junho. As passagens já estão disponíveis em
todos os canais oficiais da

companhia.
A ponte-aérea ligando o
Rio de Janeiro à São Paulo
terá duas frequências diárias, enquanto as rotas com
destino à Porto Alegre e
Brasília serão operadas em
quatro voos semanais. As
ligações de todos os novos
mercados serão cumpridas
com as aeronaves modelo
Embraer 195, com capacidade para 118 assentos, que
também contam com TV
ao vivo. Com as inclusões
e a retomada da assistência
pelo modal aéreo, mais cidades do país voltam a ser
conectadas com a malha doméstica e internacional da
Azul, o que contribui para o
transporte de cargas importantes, como as de medicamentos e equipamentos de
proteção individual, assim
como de Clientes que necessitem viajar e profissionais
de saúde.
“Existe um tráfego de
pessoas que precisam do
transporte aéreo para se locomover, principalmente de
médicos, agentes públicos
e outras categorias também.
A necessidade de logística é muito necessária neste
momento, principalmente
porque muitas cidades ainda estão desconectadas pelo
modal rodoviário. Adotando os protocolos sanitários
e garantindo a segurança de
nossos clientes, estamos ampliando a quantidade de voos
e cidades de nossa malha
conforme a necessidade”,
afirma André Mercadante,
gerente geral de planejamento de malha da Azul.

tada no prazo, perde a eficácia. No caso das medidas que
liberam recursos, a perda da
vigência da MP não prejudica
a ação, pois o benefício já foi
pago. Quando uma medida

perde a validade, o Congresso tem até 60 dias para editar
um decreto que discipline os
efeitos gerados durante a vigência do texto. O prazo para
MP 911 é até 1 de agosto.
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Senado inclui covid-19 na cobertura para doença e morte 4º Workshop Corretor do
Matéria aprovada
nesta quarta-feira
será analisada
agora pela Câmara
dos Deputados

O Senado aprovou por
unanimidade, com 77 votos, a inclusão das mortes
decorrentes da pandemia
de coronavírus na cobertura dos seguros de vida
ou invalidez permanente.
O mesmo se aplica à assistência médica ou hospitalar
para os planos de saúde nos
casos de infectados pela
covid-19. O projeto (PL
2.113/2020), da senadora
Mara Gabrilli (PSDB-SP),
determina que o seguro, inclusive o já celebrado, não
poderá conter restrição de
cobertura a qualquer doença ou lesão decorrente de
emergência de saúde públi-

ca (Lei 13.979, de 2020).
A matéria aprovada nesta
quarta-feira será analisada
agora pela Câmara dos Deputados.
Pelo projeto, a alteração
não poderá resultar no aumento do preço do prêmio
pago pelo segurado. O texto estabelece também que o
prazo máximo para o pagamento da indenização é de
dez dias corridos, contados a
partir da data de entrega da
documentação comprobatória, requerida nos documentos contratuais, na sociedade
seguradora.
As operadoras do plano
de saúde e seguro de vida
ainda ficam proibidas de
suspender ou o cancelar os
contratos por falta de pagamento durante a emergência de saúde pública, que se
encerra em 31 de dezembro
deste ano.

substitutivo ao projeto (PL
890/2020) apresentado originalmente pelo senador
Randolfe Rodrigues (RedeAP) para evitar que familiares das vítimas da covid-19
fiquem desamparados em
consequência de fatalidades.
A adoção do novo texto foi
resultado de um acordo entre
Randolfe e a relatora, senadora Leila Barros (PSB-DF),
em homenagem a Mara Gabrilli, que foi diagnosticada
com a covid-19.
“Seguradoras são protegidas na legislação brasileira
para não darem cobertura
em caso de morte por pandemias e epidemias. É algo tão
absurdo que era inaceitável.
E, a partir de agora, é com
muito orgulho que eu quero nomear esse texto como
“projeto Mara Gabrilli”, ressaltou Randolfe.
Mudanças

Acordo
O texto aprovado é um

Relatora da matéria, Leila Barros acatou 16 das 21

emendas apresentadas ao
texto. Ela aperfeiçoou a redação do projeto para garantir o pagamento dos prêmios
de seguro de vida às vítimas
da doença sem implicar aumento expressivo no valor
das apólices.
A senadora destacou também que a regra atual permite ao segurado escolher
livremente se quer incluir ou
não na sua cobertura o risco
de doença pandêmica.
“Trata-se de situação
transitória que não deve resultar no aumento do preço
do prêmio do seguro de forma permanente, uma vez
que a medida não alcança
futuras pandemias ou epidemias que podem, infelizmente, ser ainda mais
graves do que a atual”, declarou a senadora.
A relatora considerou
importante, no entanto, que
o Senado retome a discussão sobre regras perenes,
após o término da atual
pandemia.

Futuro – A Fórmula do Sucesso

Com o tema “covid-19 e
a Transformação do Mercado de Seguros”, a Kuantta
Consultoria vai realizar o
workshop em formato de
live, no segundo semestre,
nos dias 25 e 27 de agosto,
das 10h às 18h, com convidados e palestrantes que vão
discutir nos painéis assuntos
ligados à recuperação do
setor durante a pandemia e
compartilhar conhecimento
com os corretores de seguros, em relação a como manter o negócio durante um período delicado.
Para o idealizador da
Kuantta Consultoria, Arley
Boullosa, o workshop tem
como objetivo proporcionar
conhecimento aos participantes e auxiliá-los de forma
objetiva na condução da sua
corretora e na administração não só do seu negócio,
mas também da sua carteira
de clientes durante as transformações ocorridas com a
pandemia..
“É muito importante
mantermos o evento, mes-

mo que não presencial em
função da pandemia. Queremos levar informações
relevantes para os corretores e estamos formatando
um novo modelo com convidados que possam mostrar para os corretores que
caminho é preciso seguir,
para recuperar os danos
causados pela crise gerada
pelo covid-19 e consequente crise econômica”, explicou.
O organizador do evento é professor, palestrante,
diretor comercial da Moby
Corretora de Seguros, idealizador da Kuantta Consultoria, é membro do Comitê
de Inovação da PFJ Assessoria e Corretora de Seguros e Diretor de Ensino do
Sincor-RJ. Iniciou sua carreira no mercado de seguros
na Bradesco Seguros, tendo
passagem pelas seguradoras
AIG e Allianz Seguros. É
especialista em tecnologia,
estratégia empresarial e venda de seguros de automóveis
pela internet.

Seguro de vida e seguro saúde em tempos de covid-19: os riscos pertinentes estão cobertos?
O cenário atual ocasionado pela covid-19 se constitui em algo fora do esperado. Não se pode dizer que
tenha sido imprevisível,
em absoluto, dadas outras
epidemias vivenciadas precedentemente, mas não há
dúvida de suas improváveis
e nefastas consequências
se tivermos como referência, por exemplo, o surto
epidemiológico H1N1 de
alguns anos atrás. O mundo não viveu, naquela ocasião, com tanta severidade
o alastramento do vírus e,
em proporção tão expressiva, as consequências mais
graves que hoje sofremos.
A covid-19 extravasou as
expectativas de demanda da
saúde pública tomada em
conta pela quase totalidade
dos países e isso fica absolutamente claro em âmbito
mundial. Na Itália, a lentidão na adoção de medidas
de isolamento, pela subestimação da disseminação e da
letalidade do vírus, apenas
piorou o cenário que é em si
alarmante.
O Brasil, por sua vez, apesar de iniciado o isolamento
social, se vê numa discussão estéril sobre a solução
mais adequada ao suposto
antagonismo saúde versus
economia. Pensar que existe
um tal antagonismo significa reconhecer que lidamos
com temas de valor equivalente em relação à vida
humana e à sociedade. É
possível que alguns pensem
que a economia, ao propiciar a subsistência humana,
tem o mesmo valor e possa,
por isso, justificar a defesa
da continuidade das atividades econômicas nesse período crítico. Todavia, em última análise esse argumento
apenas reforça o fato de não
se tratar de um antagonismo, mas da convergência
da economia à preservação
da vida humana. E, nesse
sentido, não há uma relação
de equivalência de valores,
mas de instrumentalidade.
Ora, pela lógica desse argumento – economia garante
vida humana – a economia
serve à vida humana. Dito
isso, é de se desejar que o
argumento seja consequente e, então, espera-se que a
economia sirva à vida humana efetivamente.
Enquanto medidas políticas macroeconômicas são
pensadas – queremos crer
que o sejam seriamente e
de forma instrumentalmente coordenada em prol da
questão sanitária e de vidas
humanas –, há na escala micro uma série de questões
que se colocam no plano
jurídico com imediata repercussão na esfera econô-

mica e que, concernente aos
contratos, podem fazer a diferença na subsistência das
pessoas e das empresas.
Inevitável pensar acerca
da pertinência da manutenção do vínculo contratual
ou, ao menos, seus termos
inicialmente ajustados. Nesse sentido, de um lado está
endereçado o questionamento se, dada a concretude
contratual, é o caso de resolução por impossibilidade
de cumprimento e sob qual
fundamento (caso fortuito
ou força maior ou, ainda,
fato do príncipe). Ou se se
trata de resolução por onerosidade excessiva, nos termos do art. 478, CC. Podese perguntar, também, se é
o caso de revisão e sob qual
fundamento (art. 317 ou
479, CC, ou, em se tratando
de relação de consumo, consoante a legislação específica). De outro lado há, justamente em razão do quadro
que vivemos, a imperiosa
necessidade de cumprir
contratos, fazendo valer sua
força obrigatória nos termos
originais e em vista de sua
funcionalidade. É, com certeza, o caso dos contratos
que têm como finalidade
precípua prover garantia ou
segurança em situações de
falha. É o caso do seguro.
E, sendo a vida humana o
bem jurídico prioritário em
qualquer circunstância, ganham relevância as questões
pertinentes aos seguros de
vida e saúde e, por isso, se
coloca como indagação central a seguinte: a morte ou a
convalescença por covid-19
está coberta pelo seguro de
vida ou pelo seguro saúde?
Em matéria de seguro, a
determinação do risco é de
fundamental importância.
No que diz respeito ao risco
morte ou saúde não se trata apenas de estabelecer se
está ou não coberto o risco,
mas em que circunstâncias.
Exemplo claro é a morte decorrente de suicídio, a qual
não está coberta se verificada nas circunstâncias contidas no art. 798, CC, isto é,
suicídio ocorrido nos dois
primeiros anos do asseguramento. Outro exemplo
atinente ao seguro saúde diz
respeito às complicações de
saúde decorrentes de doença preexistente. Portanto,
qualquer contrato de seguro
de vida ou de saúde requer
a especificação de circunstâncias nas quais o risco
tomado pelo segurador está
coberto ou excluído, sendo
imperiosa a regra segundo a
qual as cláusulas contratuais
serão interpretadas em favor
do segurado ou beneficiário
e cabe à seguradora o ônus
de provar a má-fé ou a reti-

cência do contratante do seguro porventura oponível ao
segurado, assim como a incidência de qualquer exclusão válida ao caso concreto.
No que diz respeito ao
seguro saúde, a ANS, por
meio de sua Resolução Normativa 428/2017, atualizou
o rol de procedimentos e
eventos em saúde, que constitui a referência básica para
cobertura assistencial mínima nos planos privados de
assistência à saúde, contratados a partir de 1º de janeiro de 1999, e regulamentou
o art. 10 da Lei 9.656/98.
No rol das exclusões permitidas para o plano referência não consta epidemia,
mas “cataclismos, guerras e
comoções internas, quando
declarados pela autoridade
competente”, dentre outras hipóteses. Em relação
ao plano ambulatorial e ao
plano hospitalar, essa também não é uma exclusão
prevista. Recentemente a
ANS promulgou a Resolução Normativa 453, de 12
de março do ano corrente, alterando a Resolução
428/2017 em seus Anexos I
e II, instituindo a cobertura
do teste para SARS-CoV-2
(o coronavírus que provoca
a covid-19) – pesquisa por
RT – PCR. Em sua nota de
esclarecimento a respeito
da Resolução 453, a ANS
ressalta que “a cobertura
do tratamento aos pacientes
diagnosticados com a Covid-19 já é assegurada aos
beneficiários de planos de
saúde, de acordo com a segmentação de seus planos”.
A exclusão admitida pelo
órgão regulador é a internação hospitalar, conforme
a modalidade de plano contratado.
Não fosse essa a orientação da ANS diante de
situações de epidemia,
precedentes do STJ envolvendo o vírus H1N1 já
apontavam para a cobertura durante o prazo de carência (AREsp 1.279.022/
RS e AREsp 768.067/SP,
AREsp 674.926/SP) ou no
caso da internação e tratamento de urgência por
não credenciados (REsp
1.708.614/MG).
Quanto ao seguro de
vida, no âmbito regulatório,
as disposições da Circular
SUSEP 302/2005 relativa
ao seguro de pessoas de
modo geral, deixa claro que
o uso da denominação seguro de vida “está condicionado ao oferecimento da cobertura de morte por causas
naturais e acidentais”. Além
disso, determina a inserção,
já nas condições gerais e/
ou especiais, de “todas as
coberturas incluídas no

plano de seguro, com a especificação dos riscos cobertos”, seguidas das exclusões específicas (art. 56). E
como preceitua a Resolução
CNSP 117/2004, que fixa as
diretrizes gerais dos seguros de pessoa, o conteúdo
de disposição das condições
gerais e/ou especiais que
limita direito do segurado,
beneficiário ou assistido, há
de ser redigido “em destaque, ou seja, com a utilização de tipo gráfico distinto
das demais disposições contratuais, e em linguagem de
fácil compreensão, permitindo seu imediato e amplo
entendimento” (art. 60).
Admitindo-se, por hipótese, cláusula no âmbito de
seguro de pessoas que exclua o risco morte sob as
circunstâncias de epidemia
ou pandemia, a exclusão
haveria de obedecer às normas regulatórias e, à toda
evidência, a legislação civil
e às regras especiais regentes das relações de consumo
aplicáveis, nomeadamente
os arts. 757, 765, CC, e arts.
6º, III e IV, 30, 46, 47 e 54,
sem prejuízo de eventual
configuração de nulidade de
cláusula, consoante art. 51,
estes todos do CDC.
Tome-se o exemplo do
AREsp 773.224/SP, julgado pelo STJ, sobre cláusula que excluía cobertura na
hipótese de epidemia e pandemia. O caso versou sobre
seguro prestamista relacionado ao financiamento de
um veículo, cuja segurada
veio a óbito em razão das
complicações decorrentes
do vírus H1N1 contraído. É
sabidamente controversa a
natureza de tal contrato, se
classificável como seguro
de pessoa ou de dano. Independentemente disso, havia
cláusula específica na apólice excluindo a cobertura
por “epidemias e pandemias
declaradas pelo órgão competente, incluindo gripe aviária, febre aftosa, malária,
dengue, meningite, dentre
outras, mas não se limitando
a elas”, o que motivou a negativa por parte da seguradora. No entanto, a decisão
proferida pelas instâncias
inferiores, e mantida pela
Corte Superior, reconheceu
que a cobertura não especificava o evento morte, além
de que, ao tempo da verificação do sinistro, não havia
epidemia declarada por órgão competente, garantindo-se, com isso, a cobertura
contratada.
A
Circular
Susep
440/2012, pertinente aos
chamados microsseguros,
prevê no art. 12, I, para o
microsseguro de pessoas, a
possibilidade de exclusão

de cobertura dos riscos de
“epidemia ou pandemia declarada por órgão competente”. Além de toda a crítica
cabível aos microsseguros
de modo geral, que parecem
gerar “microssegurados”,
“microcidadãos” e “microdireitos”, essa disposição
traz à baila alguns pontos,
além dos levantados.
Em primeiro lugar, não há
de se admitir uma exclusão
genérica sem especificação
sequer da classe de patologia geradora de um estado
de epidemia/pandemia, sob
pena de contrariar as normativas supra que impõem
uma especificação do risco.
Em segundo lugar, admitindo-se ainda, por hipótese, a
exclusão, impõe-se, em um
caso concreto, a verificação
do nexo causal exclusivo
entre a patologia geradora
da epidemia/pandemia e o
resultado morte. Pensemos
na própria covid-19: como
se sabe, essa patologia tem
efeitos mais devastadores e
expressivos junto às pessoas de avançada idade e com
fatores de ameaça à vida
pré-existentes. Além disso,
o motivo determinante do
isolamento social, medida
que tem se mostrado acertada, é o risco de colapso do
sistema de saúde público e
privado. Nesse cenário, de
um lado, é possível que o
óbito não seja direta e exclusivamente
decorrente
da patologia contraída, que
pode ser uma concausa de
outros fatores pré-existentes
em relação aos quais a seguradora já assumira o risco.
Um sinistro com concausa
coberta pelo seguro é um sinistro coberto.
De outro lado, também é
possível que o óbito se dê
pela não adoção das medidas médico-hospitalares
cabíveis, em razão de o sistema de saúde já estar em
colapso.
Há, ainda, um terceiro aspecto: proporcionalmente,
a demanda por testagem e
tratamento em razão da Covid-19 é muito expressiva
se comparada com o número de óbitos. A despeito disso, a ANS instituiu a obrigatoriedade de testagem, além
de que o tratamento já está
abrangido pelo seguro de
saúde, ressalvada a internação, conforme a modalidade
do plano. Ora, se mesmo
diante de uma expressiva
recorrência de casos, o seguro saúde ainda é viável,
com muito mais razão continua sendo viável o seguro de vida, não se podendo presumir insuportável
acréscimo de sinistralidade
ou desequilíbrio atuarial.
Praticamente todas as

seguradoras de vida de primeira linha, com atuação
mundial, como a espanhola
Mapfre e a norte-americana
Prudential, ou de atuação
nacional, como a MAG,
Icatu, Bradesco e SulAmérica, vieram a público
reconhecer que, apesar da
exclusão constante de suas
apólices
padronizadas,
consideravam devidas as
indenizações por sinistros
que tenham como causa a
Covid-19, ainda que única
e direta. Lamentavelmente,
o exemplo não foi seguido
até agora pela BB Seguridade e pela Caixa Seguros, as
maiores beneficiárias do negócio de seguro de vida do
País, e que têm um universo
imenso de segurados.
Não se trata de ação de
caridade, a qual, acaso fosse empreendida, eventualmente poderia caracterizar
gerenciamento ilícito e expor os administradores das
seguradoras a penalidades
administrativas e ao risco
de serem considerados responsáveis pelo reembolso
das quantias pagas injustificadamente.
Para compreender esse
posicionamento
uníssono do mercado segurador
brasileiro – e mundial – , é
necessário ter em conta que
as exclusões não podem ser
aleatórias, exigindo uma
razão técnica, bem como
atentar que a simples classificação de uma doença
como pandemia, por si, não
muda a natureza técnica dos
sinistros, apenas enfatiza o
espaço territorial de sua incidência.
É preciso ter em perspectiva a finalidade do
seguro de modo geral, a
“constituição econômica
do mundo moderno” de
que falava Ascarelli, eminente jurista italiano, instituto capaz de prover a
segurança econômica frente aos infortúnios da vida,
subtraindo do indivíduo os
riscos ou os seus efeitos
sobre sua subsistência ou
de seus beneficiários.
Para cumprir tal missão,
a atividade securitária, que
tem como risco inerente a
concentração de prejuízos,
promove a dispersão dos
riscos diante de fatores de
desnivelamento do sistema
securitário, amparada ainda
pelo resseguro e pela retrocessão. Não é dádiva nem
mágica, é técnica. E se a
técnica é mal aplicada, com
mais razão o segurado e/ou
seus beneficiários merecem
ser respaldados.
q Ana Maria Blanco
Sócia do escritório Ernesto
Tzirulnik – Advocacia
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Cerca de 80% dos pequenos
negócios não conseguiram crédito
Tributaristas
acreditam em nova
realidade mundial
e batalhas jurídicas
com a pandemia

A pandemia do coronavírus no Brasil tem impactado
economicamente todos os
setores, mas alguns sentem
mais o prejuízo que a doença vai fazer nas receitas. Segundo alguns tributaristas,
as dificuldades vêm para todos. Mas atingem mais profundamente alguns setores,
como turismo (hotéis, agências e aviação), varejo tradicional (lojas físicas como
de vestuário e calçados),
restaurantes lanchonetes e
bares, indústria automotiva,
de cosméticos e construção
civil. E uma das maiores dificuldades, nesse momento,
tem sido o acesso a recursos
financeiros.
“Notamos uma enorme
dificuldade, pelas empresas,
em obterem crédito bancário
a valores razoáveis. Os bancos parecem não estar muito
dispostos a dar crédito para
empresários”, avalia Eduardo Gonzaga Oliveira de Natal, professor e tributarista,
sócio do escritório de advocacia Natal & Manssur.
Uma recente pesquisa
feita por uma consultoria
de investimentos revelou ao
mercado que 78% das companhias brasileiras não tiveram acesso a nenhum tipo
de crédito desde o início da
pandemia. Nesse universo,

foram ouvidas empresas
com faturamento entre R$
30 milhões e R$ 300 milhões. Para as pequenas, o
cenário é o mesmo. Segundo o Serviço Brasileiro de
Apoio as Pequenas e Médias
Empresas (Sebrae), cerca de
80% dos pequenos negócios
não conseguiram nada com
os bancos.
Um dos motivos que tem
levado os bancos a não oferecer crédito atrativo é o
receio de calote. Segundo
a Federação Brasileira de
Bancos (Febraban), haverá uma escalada de calotes
de dívidas. As projeções
apontam para inadimplência
semelhante à ocorrida em
2008, quando chegou a 60%.
Na opinião de Caio Bartine, professor e advogado
tributarista, sócio do escritório H.G Alves, as carências
oferecidas tanto pelo poder
público para o pagamento de tributos, quanto pelos
bancos para o pagamento de
empréstimos já existentes,
não serão suficientes. “As
postergações de 90 dias, em
média, são insuficientes. As
empresas já reduziram jornada, postergaram pagamentos, mas estão com pouquíssima ou nenhuma receita”,
avalia.
Há algumas batalhas judiciais em curso, em que
empresas têm solicitado
mais prazo para pagamento de tributos, por exemplo. Mas os resultados dos
julgamentos não têm sido
favoráveis, na avaliação de
Eduardo Natal. Recorrer a
investimentos internacionais também não é uma
alternativa. “Os investi-

mentos externos estão altamente dificultados, seja
pela questão da crise sanitária mundial, seja pelo
ambiente brasileiro. Não há
intenção de se fazer investimento no Brasil”, alerta o
advogado.
André Félix Ricotta de
Oliveira, Professor da Pósgraduação em Direito Tributário do IBET e Mackenzie,
aponta outro agravante: “há
casos parados na Justiça, em
relação a questionamento de
bens bloqueados indevidamente, por exemplo, que poderiam nesse momento ser
um recurso a mais para as
empresas. Mas ninguém decide nada em relação a isso”,
aponta.
Na segunda-feira, 18 de
maio, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o Programa Nacional de Apoio às
Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Pronampe), com 85% dos recursos
garantidos pela União. No
entanto, Bolsonaro vetou
dois itens importantes: o que
estabelecia carência de oito
meses para início dos pagamentos e a prorrogação por
mais 180 dias dos prazos
para pagamento de parcelamentos da Receita Federal
e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional. O Congresso pode rever esses dois
vetos, mas a medida já está
valendo.
A nova realidade econômica, não apenas no Brasil, mas no mundo, deverá
se impor no pós-pandemia.
Essa é a avaliação de Jorge
Henrique Zaninetti, tributarista especialista em Direito
Empresarial e em Transa-

ções Societárias Avançadas
pela George Washington
University. “Batalhas judiciais serão travadas contra
a união federal e os estados
da federação, na medida em
que certamente eles vão elevar a carga tributária. Haverá ainda uma disputa sobre
as condições contratuais,
incompatíveis com novo cenário econômico”. Segundo
ele, embates jurídicos devem afetar concessões de
serviços públicos, financiamentos bancários, contratos
com planos de saúde, financiamentos de longo prazo e
condições de pagamento em
geral.
Uma lição de casa importante, recomendada às empresas para o futuro em curto prazo, é rever seus custos. “Tem
muita coisa que pode ser melhorada. As empresas precisam cuidar muito bem do seu
fluxo de caixa, porque as crises têm sido cada vez menos
espaçadas e há que se ter um
preparo para reduzir essa fragilidade. É aprender na marra
a ter mais eficiência”, elenca
Eduardo Natal.
A mudança no portfólio é
outro ponto. “O e-commerce
vai ser algo irrefreável e as
empresas precisam estar
atentas a isso. As que ainda
não têm devem começar a
oferecer seus bens e serviços por meio de plataformas
digitais”, recomenda Caio
Bartine. Uma reforma tributária também é bem-vinda,
na visão de André Félix.
“Diminuir incidência dos
tributos sobre a atividade
empresarial já era necessária
antes da crise, agora se torna
mais urgente”.

Ford fecha novamente fábrica nos EUA após volta da quarentena
A Ford disse que fechou
temporariamente uma fábrica em Chicago, Estados
Unidos, após detectar dois
novos casos positivos de
coronavírus. A decisão foi
tomada um dia depois do
retorno das atividades da fabricante suspensas por dois
meses devido à pandemia.
Os funcionários trabalhavam
em uma instalação a cerca
de dois km de onde estão as
linhas de montagem, o coração da fábrica.
“Quando dois funcioná-

rios que retomaram o trabalho esta semana deram
positivo à Covid-19, notificamos imediatamente às
pessoas que sabíamos que
haviam tido contato com os
indivíduos contaminados e
lhes pedimos para ficar 14
dias em quarentena”, afirmou um porta-voz da empresa à AFP nesta quartafeira.
Uma seção da fábrica,
na qual trabalham mais de
5.800 pessoas, foi fechada,
afirmou Brian Rothenberg,

porta-voz do sindicato UAW,
confirmando informações da
imprensa local.
A fábrica “foi totalmente
limpa e os locais de trabalho, equipamentos, espaços
comuns e os caminhos percorridos por funcionários
doentes foram desinfectados”, garantiu a Ford. “Se
considerarmos o período
de incubação, estes trabalhadores não contraíram a
Covid-19 no local de trabalho”, insistiu o porta-voz
da Ford.

Essa fábrica, que produz
a tradicional caminhonete
Ford Explorer, o Lincoln
Aviator e o SUV Interceptor
para as forças policiais, reabriu na tarde de terça-feira e
a atividade continuava hoje.
Sindicatos e especialistas temem uma multiplicação dos contágios porque é
difícil respeitar a distância
física recomendada em fábricas onde os empregados
trabalham muitas vezes lado
a lado e cara a cara em espaços reduzidos.

S&P reduz classificação
de seis aéreas europeias
A Standard & Poor’s reduziu a classificação financeira de seis companhias aéreas europeias, entre
elas a TAP, que ficou com rating beirando o nivel C.
A companhia portuguesa caiu de “B” para “B-”, que
corresponde ao sexto nível de “lixo” e indica um “investimento altamente especulativo”. A classificadora
de riscos mexeu com a Air Baltic, EasyJet, Deutsche
Lufthansa, International Consolidated Airlines Group e
SAS e passou a IAG, companhia que comanda a British
Airways e a Iberia, de BB para BBB-, ficando assim no
nível de “lixo”.
Os cortes foram provocados pelos efeitos da pandemia da Covid-19 na atividade das companhias aéreas.
O caso da TAP é diferente, pois além de prejudicada
pelo coronavírus, sofre com a discussão de um processo
de readministração, inclusive com a solicitação de uma
ajuda estatal. O ministro português Pedro Nuno Santos
admitiu vários cenários para a recuperação da aérea e,
inclusive, não descartou a possibilidade de decretar a
insolvência da companhia. A S&P vê com elevada probabilidade o cenário da TAP receber um apoio estatal,
mas lembra que o Governo ainda não fez um anúncio
formal nesse sentido.

Hering também terá R$ 279,4 milhões
Na tarde da segunda-feira, Lojas Renner e Via Varejo
anunciaram a vitória com a exclusão do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do cálculo da PIS/Cofins no período de dezembro de 2002 a
março de 2017. A Hering somente anunciou, na noite
da terça-feira, que também conseguiu um crédito tributário de R$ 279,4 milhões. Como a ação já teve trânsito
em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, o crédito
já está garantido, mas a companhia terá de esperar a
habilitação da Receita Federal para fazer uso desse valor. Como efeito retardado, as ações da Hering subiram
mais de 10% no pregão desta quarta feira, mas depois
essa alta foi reduzida para 5,5%.

Analistas do Morgan desmentem banco Inter
O banco Inter elevou em 125,9% para R$ 50,4 milhões, suas provisões para lidar com os efeitos da crise
econômica. De acordo com nota da instituição, os aumentos foram observados a partir da segunda quinzena
de março deste ano por conta da pandemia e a inadimplência, ou seja, atrasos acima de 90 dias, ficou em
4,6%, alta de 0,3 ponto percentual em 12 meses. Parece
que aí existe uma divergência. Contrariando a informação da instituição, os analistas do Morgan Stanley
verificaram que o aumento de inadimplência teve início
antes mesmo da crise do coronavírus. Também ressaltaram, de forma negativa, a dificuldade do banco digital em “monetizar” sua base de clientes. A receita por
cliente no primeiro trimestre foi de R$ 229, com queda
de 16%, e ressaltam a visão de longa prazo das oportunidades limitadas de monetização na base de clientes
da empresa.

Paralisações prejudicam frigoríficos

Parque das Baleias produziu mais petróleo
A área de Parque das Baleias, na parte capixaba da
Bacia de Campos, alcançou
nesta quarta-feira a marca
de 1 bilhão de barris de óleo
produzidos. A área de Parque
das Baleias é formada pelos
campos de Jubarte, Baleia
Anã, Cachalote, Caxaréu e
Pirambú.
No primeiro trimestre de
2020, a produção média diária do Parque das Baleias foi

de 222 mil barris de óleo e
6 milhões de metros cúbicos
de gás natural, sendo 71%
provenientes de reservatórios no pré-sal. O campo de
Jubarte foi o quarto campo
com maior volume de produção no país no primeiro
trimestre de 2020.
O primeiro campo, de
Jubarte, foi descoberto em
2001. Atualmente, estão
em operação quatro pla-

taformas, todas do tipo
FPSO, interligadas a 44
poços produtores e 21 injetores. A marca alcançada é
um alento para a Petrobras.
A estatal divulgou na semana passada prejuízo de R$
48,523 bilhões no primeiro
trimestre de 2020. As receitas de vendas atingiram
R$ 75,469 bilhões. A pandemia de covid-19 foi um
dos fatores que ajudaram

a piorar os resultados da
companhia.
A receita líquida se reduziu 7,7% no primeiro trimestre de 2020, em comparação
ao quarto trimestre de 2019
devido à queda do petróleo
tipo Brent, o mais valorizado, e ao menor volume de
venda de derivados no mercado interno, com destaque
para diesel, gasolina e querosene de aviação (QAV.)

Governo alemão deve conceder ajuda financeira à Lufthansa
Parece que o governo
alemão está próximo de um
acordo para salvar a aérea
Lufthansa. “Esperamos uma
decisão em breve, mas não
posso dar detalhes sobre as
discussões em andamento”,
disse a chanceler Angela
Merkel nesta quarta-feira
em entrevista coletiva em
Berlim sobre o plano, o que
pode levar a uma nacionalização parcial da empresa.
O grupo Lufthansa é
dono da companhia aérea
com o mesmo nome e possui subsidiárias na Áustria,

Suíça e Bélgica. Segundo
o semanário alemão Der
Spiegel e a rede n-tv, os
partidos da coalizão governamental da chanceler chegaram a um acordo sobre o
conteúdo do plano de resgate da empresa, que ainda
deve aprová-lo.
Acredita-se que o Estado
alemão deve nacionalizar
parcialmente o grupo, vítima
da grave crise no transporte aéreo devido à pandemia
de coronavírus. O Estado
alemão terá uma minoria de
bloqueio de 25% do capital

mais uma ação e fornecerá
liquidez imediata, dentro de
um plano global de cerca de
9 bilhões de euros, segundo
o jornal alemão.
O plano tem sido intensamente discutido há semanas,
inclusive dentro do governo,
composto pelos social-democratas, que têm o Ministério das Finanças em suas
mãos, e os conservadores da
chanceler.
Em março, a Lufthansa
reduziu sua previsão de lucro para 2020 e suspendeu
a distribuição de dividendo

este ano devido ao impacto
do novo coronavírus no negócio. O lucro operacional,
antes de resultados extraordinários, recuou 27,5% em
2019, para 2.030 milhões
de euros, face a 2018, o que
foi justificado pela Lufthansa com a subida dos custos
do querosene (combustível
para reatores, nomeadamente para aviões), em 600 milhões de euros, e devido ao
arrefecimento da economia
em alguns países europeus,
o que supõe uma margem de
lucro de 5,6%.

Depois de sofrer duas paralisações, seguindo orientação do Ministério Público do Trabalho, a BRF fará
testes de coronavírus em todos os seus trabalhadores de
Concórdia (SC). Os analistas do Bradesco BBI temem
a redução da produção devido a essas medidas de proteção, ressaltando a preocupação com os possíveis impactos de reduções forçadas na produção para negócios
integrados, pois os frigoríficos precisam pagar por essa
estrutura mesmo em um cenário de menor abate. Ainda
sobre o setor pecuário, a pandemia também deverá fazer com que a recuperação na produção de carne bovina
nos Estados Unidos seja lenta, o que pode favorecer exportadores brasileiros.

Briga entre Pão de Açúcar e Via Varejo?
A Cia. Brasileira de Distribuição, dona das bandeiras Extra e Pão de Açúcar, informou ao mercado que
tem direito a receber da Via Varejo R$ 500 milhões
decorrentes de uma ação que gerou créditos tributários para a varejista de eletrodomésticos, movido
originalmente pela Globex Utilidades, atual Via Varejo, da qual o Grupo Pão de Açúcar era acionista
controlador. A Companhia Brasileira de Distribuição
alega que tem direito a receber parte do crédito constituído até 30 de novembro de 2010 decorrente dessa
decisão judicial.

Gol e Azul sobem mais de 20%
Gol e Azul registram ganhos de até 20%, em uma sessão
agitada para o setor, devido ao anúncio de Paulo Guedes
de que o governo se tornará sócio das aéreas no pacote de
ajuda ao setor.

